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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian dari keseluruhan yang penting dan

termasuk menjadi bagian paling utama yang akan terlihat dari sebuah

pengantar. Karena judul sangat bermanfaat untuk mengantarkan karya

tulis atau sebuah tulisan agar dapat dibaca oleh orang lain, begitu juga

dalam penulisan skripsi ini memiliki sebuah judul. Adapun judul skripsi

yang penulis ajukan adalah “Manajemen Sumber Daya Manusia di Pondok

Pesantren Terpadu Ushuluddin Penengahan Lampung Selatan”.

Agar menghindari kesalahpahaman arti dan untuk memudahkan

pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan

menguraikan pengertian dan istilah-istilah judul di atas:

1. Manajemen

Secara etimologis kata bahasa indonesia ‘manajemen’ berasal dari

kata bahasa latin managiare yang berarti menangani, mengatur,

mengurus.1 Marry Parker Follet mengartikan kata manajemen sebagai

seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedikit berbeda

pandangan Follet, John F. Mee justru memandang manajemen sebagai

seni untuk mendapatkan hasil yang maksimum melalui usaha yang

1 Werang R. Basilius, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Yogyakarta: Ruko Janbusari,
2015), h. 1.
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mimimum demi kesejahteraan dan kebahagiaan penguasa dan pekerja

dan demi memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat.2

Berdasarkan berbagai pandangan ini, penulis lebih cenderung

mengartikan manajemen sebagai suatu proses pemberdayagunaan

seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah

ditetapkan. Sumber daya organisasi itu tidak hanya mencakup benda-

benda material (dana, gedung, sarana transportasi, dan barang-barang

lainnya) tetapi juga manusia yang menggerakkan dan mengunakan

benda-benda material tersebut. Untuk dapat menggerakkan dan

menggunakan benda-benda material organisasi secara efektif dan

efesien,  sumber daya manusia organisasi harus terus ditingkatkan

kemampuannya dan diberdayakan.

2. Sumber Daya Manusia

Istilah sumber daya manusia dapat disamakan artinya dengan

pekerja, pegawai, atau karyawan, yaitu orang yang mengerjakan atau

mempunyai pekerjaan.3

Wether dan Davis mendefinisikan sumber daya manusia sebagai

aktivitas yang mencoba memfalisilitasi orang-orang didalam organisasi,

untuk berkontribusi dalam pencapaian rencana strategis organisasi.4

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

sumber daya manusia adalah aktivitas untuk mencapai keberhasilan

2 Ibid, h.1-2.
3 Ulfatin Nurul dan Triwiyanto Teguh, Manajemen Sumber Daya Manusia Bidang

Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2.
4 Wibawa Basuki, Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi, (Jakarta:

Sinar Grafika Offset, 2017), h. 315.
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organisasi, mencapai tujuan dan berbagai sasarannya serta

kemampuannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat

eksternal maupun internal, melalui kebijakan-kebijakan, praktik-

praktik, serta sistem-sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan

kinerja pegawai.

3. Pondok Pesantren

Pesantren dilahirkan atas dasar kewajiban dakwah Islamiyah, yakni

menyebarkan dan mengembangkan ajaran islam, sekaligus mencetak

kader-kader ulama atau da’i.5 Zamakhsyari mengartikan pesantren pada

dasarnya adalah “tempat belajar para santri”, sedangkan pondok berarti

rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di

samping itu, kata “pondok” juga berasal dari bahasa Arab “Funduq”

yang berarti hotel atau asrama.6

Jadi, dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan adapun

Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah para dewan guru/asatidz

(SDM) diperlukan pengembangan dan perubahan pengelolaan yang

berorientasi masa depan yang kompetitif, untuk menjadikan pesantren

sebagai lembaga pendidikan islam yang mampu menjawab sebagai

tuntutan zaman.

Sedangkan Manajemen Sumber Daya Manusia di Pondok

Pesantren Terpadu Ushuluddin Penengahan Lampung Selatan ini

dimaksudkan untuk memberikan sebuah strategi yang menjadikan

5 Rukiati K Enong dan Hikmawati Fenti, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,
(Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 103.

6 Ibid, h. 103.
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manajemen sumber daya manusia di pondok pesantren terpadu

ushuluddin Penengahan Lampung Selatan ini menjadi lebih efektif dan

efesien serta menjadi contoh bagi lembaga-lembaga pendidikan

pesantren lain yang kurang memahami terhadap manajemen sumber

daya manusia di pondok pesantren.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan-alasan yang dipilih penulis dalam memilih judul ini adalah:

1. Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat mendasar dalam

tenaga kependidikan dalam menunjang suksesnya dan meningkatnya

kualitas suatu pendidikan.

2. Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Penengahan Lampung Selatan

merupakan pondok pesantren yang di nobatkan sebagai teladan se-

Lampung oleh Kanwil Kementrian Agama Provinsi Lampung pada

tahun 2012.

C. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya strategis dalam membentuk pribadi

manusia, khususnya peserta didik. Konsep pendidikan dalam ajaran islam

menyatakan demikian, dalam konteks mikro, orangtua dapat menjadikan

pendidikan sebagai upaya strategis dalam membentuk pribadi anak sesuai

dengan yang diharapkan. Dalam konteks makro, pendidikan nasional juga
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merupakan upaya strategis dalam membentuk kepribadian bangsa sesuai

yang dicita-citakan dan yang dibutuhkan dalam pembangunan.7

Pendidikan sebagaimana pengertiannya yang disebutkan dalam

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah usaha sadar

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan Negara.8

Mengenai pendidikan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an

surah Ali ‘Imran ayat 37 yang berbunyi :

ا َكِریَّ فَتَقَبَّلَھَا َربُّھَا بِقَبُوٍل َحَسٍن َوأَْنبَتَھَا نَبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّلَھَا َزَكِریَّا ۖ ُكلََّما َدَخَل َعلَْیھَا زَ 

 َ ِ ۖ إِنَّ هللاَّ َذا ۖ قَالَْت ھَُو ِمْن ِعْنِد هللاَّ اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدھَا ِرْزقًا ۖ قَاَل یَا َمْریَُم أَنَّٰى لَِك ھَٰ

یَْرُزُق َمْن یََشاُء بَِغْیِر ِحَسابٍ 

Artinya : Maka Tuhannya menerimannya (sebagai nazar) dengan
penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik
dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk
untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya
berkata : “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?”
Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah”. Sesungguhnya Allah
memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.9

7 Wahid Marzuki, Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi
Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayah), h. 171.

8 Undang-Undang Sidiknas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 55.
9 Qs. Ali ‘imran, Al-qur’an dan Terjemahannya. (Semarang : PT Karya Toha Putra,

1999).
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Pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memberitakan

bahwa Dia menerima nazar yang telah diucapkan oleh ibu Maryam, dan

bahwa Dia menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik, yakni

menjadikan rupannya cantik dengan penampilan yang bercahaya serta

memberinya rahasia untuk do’a yang dikabulkan, dan menitipkannya

kepada orang-orang yang saleh dari hamba-hamba-Nya; dia belajar dari

mereka ilmu, kebaikan, dan agama.

Dalil lain yang menjelaskan tentang pentingnya pendidikan,

sebagaimana dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam surah Al-A’la

1-5 yang berbunyi :

} 3{اْقَرْأ َوَربَُّك ْاألَْكَرُم } 2{َخلََق اِإلنَساَن ِمْن َعلٍَق } 1{اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق 

}5{َعلََّم ْاِإلنَساَن َمالَْم یَْعلَْم } 4{الَِّذي َعلََّم ابِاْلقَلَِم 

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang
menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah,
Bacalah, dan tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajar (manusia)
dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahui. (Qs. Al-A’la: 1-5)10

Dari kandungan ayat tersebut nabi Muhammad SAW menerima

wahyu pertama bahwa pendidikan merupakan hal yang paling mendasar

bagi manusi, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kedua bahwa disitu

disebutkan proses penciptaan manusia yang berasal dari segumpal darah.

Dimana ayat tersebut untuk memperkenalkan proses bagaimana manusia

diciptakan, siapa diri kita sebenarnya. Dan pada ayat ketiga Allah

10 An Nur Jannah, Terjemahan dan Arti Kitab suci Al-Qur’an, ( Jannah Firdaus
Mediapro), h. 816.
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mengajarka manusia melalui Kalam yang mengandung pengertian alam

semesta sebagai Guru. Dengan demikian bahwa selain ayat ayat yang

tertulis juga seharusnya kita sebagai seorang muslim tidak hanya

memahami secara tekstual namun kita juga memahami secara nyata yakni

alam semesta sebagai perantara.

یَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ یَْرفَِع هللاُ الَِّذیَن َءاَمنُوا ِمنُكْم َوالَّذِ 

Artinya : Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. (Qs. Al-

Mujadalah: 11)11

Ayat diatas menjelaskan bahwa Dengan ilmu pengetahuan

seseorang akan mendapatkan tempat kemuliaan, hal tersebut diterangan

berkali-kali dalam Al-Qur'an petapa pentingnya pengetahuan, tanpa ilmu

pengetahuan niscahya kehidupan manusia akan menjadi sengsara. Bahwa

pengetahuan merupkan bekal utama manusia dalam mengarungi

perjalanan hidupnya. Al Qur'an memposisikan manusia yang memiliki

pengetahuan pada derajat yang tinggi.

Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah yayasan,

sekolah, universitas, lembaga, dan organisasi pendidikan begitu penting

dan menentukan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang secara

sistematis, terencana, dan terpola agar tujuan yang diinginkan dapat

dicapai secara optimal. Sumber daya manusia di organisasi pendidikan

11 Rahmanto Sujari, Manajemen Pembiayaan Sekolah, (Yogyakarta: CV Gre Publishing,
2019), h.56.
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teknologi dan kejuruan teridiri atas tenaga kependidikan dan

nonkependidikan, serta para siswa atau peserta didik.12

Mengenai Manajemen Sumber Daya Manusia Allah SWT

berfirman dalam dalam al-Qur’an surah Al-Jatsiyah ayat 13, yang

berbunyi :

َماَواِت َوَما فِي األْرِض َجِمیًعا ِمْنھُ إِنَّ فِي َذلَِك آلیَاٍت  َر لَُكْم َما فِي السَّ َوَسخَّ

لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

Artinya : “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit

dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Q.S Al-Jatsiyah: 13) 13

Ayat diatas menjelaskan bahwa sumber daya yang ada ini harus

dikelola dengan benar karena itu merupakan amanah yang akan dimintai

pertanggungjawabannya kelak. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik

ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan

optimalisasi manfaat sumber daya yang ada.

Untuk mencapai kebermaknaan sumber daya manusia yang

optimal, maka diperlukan manajemen dengan tujuan yang jelas.

Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia adalah :

a. Tujuan Personal

b. Tujuan Fungsional

12 Wibawa Basuki, Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi, (Jakarta : PT
Bumi Aksara, 2017), h. 314.

13 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : PT Karya Putra Toha).
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c. Tujuan Organisasional

d. Tujuan Masyarakat14

Manajemen sumber daya manusia terdiri dari dua fungsi, yaitu

fungsi manajmen dan fungsi operasional.

Fungsi Manajemen mencakup : perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, dan pengendalian.15

Fungsi Operasional mencakup : perolehan pegawai,

pengembangan, pemberian kompensasi, integrasi, pemeliharaan,

pemutusan hubungan kerja.16

Dalam perolehan pegawai untuk mencapai tujuan secara efektif

dan efesien, terdapat kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya

manusia yang mencakup :

1. Analisis Pekerjaan

2. Penarikan (Recrutment)

3. Pemilihan (Selection)

4. Orientasi

5. Penempatan17

Pondok pesantren dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat

yang dihuni oleh para santri. Pernyataan ini menunjukkan makna

14 Ulfatin Nurul dan Triwiyanto Teguh, Manajemen Sumber Daya manusia Bidang
Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 11-12.

15 Rozarie, CV RA De, and Jawa Timur–Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Manajemen sumber daya manusia." (2017).

16 Elbadiansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Purwokerto: CV IRDH, 2017), h.
25-26.

17 Justine T. Sirait, Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam
Organisasi. (Jakarta : PT Gramedia, 2006), h. 6.
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pentingnya ciri-ciri pondok pesantren sebagai sebuah lingkungan

pendidikan yang integral. Sistem pendidikan pondok pesantren sebetulnya

sama dengan sistem yang dipergunakan Akademi Militer, yakni dicirikan

dengan adanya sebuah bangunan beranda yang disitu seseorang dapat

mengambil mengambil pengalaman secara integral. Dibandingkan dengan

lingkungan pendidikan persial yang ditawarkan sistem pendidikan sekolah

umum di Indonesia sekarang ini, sebagai budaya pendidikan nasional,

pondok pesantren mempunyai kultur yang unik. Karena keunikannya,

pondok pesantren digolongkan kedalam subkultur tersendiri dalam

masyarakat indonesia. Lima ribu buah pondok pesantren yang tersebar di

enam puluh ribu desa merupakan bukti tersendiri untuk menyatakannya

sebagai sebuah subkultur.18

Pemerintah R.I pun mengakui bahwa pesantren dan madrasah

merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional sehingga harus

dikembangkan, diberi bimbingan dan bantuan. Wewenang dan

pengembangan tersebut berada dibawah wewenang kementrian agama.19

Kendatipun demikian, pesantren masih tetap mempertahankan

sistem pengajaran tradisional yang menjadi ciri khasnya. Sistem sorogan

tampak dalam berbagai bentuk bimbingan individual, sedangkan cara

bandungan tampak dalam kegiatan ceramah-ceramah umum, yang

sekarang lebih dikenal dengan majlis taklim.

18 Wahid Abdurrahman, Pesantren Masa Depan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999),  h.
13.

19 Hikmawati Fenti dan Rukiati K. Enung, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,
(Bandung : CV Pustaka Setia, 2006), h. 110.
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Secara garis besar, pesantren sekarang dapat dibedakan atas dua

macam, yaitu : 1) Pesantren tradisional ; pesantren yang masih

mempertahankan sistem pengajaran tradisional dengan materi pengajaran

kitab-kitab klasik yang sering disebut kitab kuning. 2) Pesantren modern ;

pesantren yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem klasikal

dan sekolah kedalam pondok pesantren. Semua santri yang masuk pondok

terbagi dalam tingkatan kelas. Pengajian kitab-kitab klasik tidak lagi

menonjol, bahkan ada yang cuma sekedar pelengkap, dan berubah menjadi

mata pelajaran atau bidang studi. Begitu juga dengan sistem yang

diterapkan seperti cara sorogan dan bandungan mulai berubah menjadi

individual dalam hal belajar dan kuliah secara umum, atau stadium

general.20

Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin merupakan pesantren yang

menggunakan sistem pembelajaran terpadu dalam proses pendidikan, yaitu

memadukan sistem pendidikan modern dan salaf. Pesantren Ushuluddin

memadukan secara keseluruhan guna mewujudkan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang beriman, berilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlakul

karimah, berdisiplin, berketerampilan, berkepribadian mantap,

berwawasan luas, bertanggung jawab, mandiri dan sehat, mampu

berkompetisi dan berjuang untuk mengabdikan diri pada agama,

masyarakat, dan negara.

20 Ibid, h. 111.
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Oleh karena itu keinginan yang mengacu pada pengembangan

kualitas Sumber Daya Manusia, secara konsisten dilaksanakan dengan

peningkatan kualitas yang dapat berfikir secara baik dan berwawasan luas,

serta mampu menyeimbangkan antara IMTAQ dan IPTEK.

Suatu lembaga pendidikan yang baik bisa dikatakan, apabila

pendidik mampu mendidik dengan profesional dengan menggunakan

keahliannya. Seperti yang dimaksud pada Undang-Undang No. 14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 menyatakan bahwa guru profesional

adalah pendidik yang mampu berperan untuk mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta

didik dengan menggunakan keahlian, kemahiran, atau kecakapan, yang

memenuhi standar mutu atau norma tertentu.

Didalam Pasal 7 pada Undang-Undang yang sama menyatakan

bahwa: “Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang

dilaksanakan berdasarkan prinsip, antara lain memiliki bakat, minat dan

panggilan jiwa, dan idealisme, serta memiliki kualifikasi akademik dan

latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya tersebut”.21

Akan tetapi melihat fakta dilapangan saat ini, kehadiran pendidik

profesional masih jauh dari apa yang diharapkan, karena masih dapat kita

lihat pendidik yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau

mengajar tidak sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, dan masih

banyak pula pendidik yang belum mampu memahami ilmu teknologi,

21 Chairunnisa Connie, Manajemen Pendidikan Dalam Multi Perspektif, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2016), h. 268.
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apalagi lembaga pendidikan yang terbilang jauh dari perkembangan

zaman. Untuk itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian di Pondok

Pesantren Terpadu Ushuluddin Penengahan Lampung Selatan, karena

pondok pesantren ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang

cukup baik perkembangannya dilampung, pada tahun 2012 Pondok

Pesantren Terpadu Ushuluddin dinobatkan sebagai Pesantren Teladan se-

Lampung oleh Kanwil Kementrian Agama Provinsi Lampung dan menjadi

percontohan nasional dalam pembelajaran bahasa Arab dengan

menggunakan metode Mustaqilli.22

Dari data hasil survei pra penelitian tentang pelaksanaan

Manajemen Sumber Daya Manusia yang pada saat ini penulis lebih

memfokuskan pada Manajemen Sumber Daya Tenaga Pendidik di Pondok

Pesantren Terpadu Ushuluddin Penengahan Lampung Selatan. Penulis

merangkum indikator yang akan disediakan dalam bentuk tabel.

Tabel I

Tabel Indikator Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Terpadu

Ushuluddin Penengahan Lampung Selatan

No Indikator MSDM

Keterangan

Baik
Kurang

Baik

1 Analisis Pekerjaan 

2 Rekrutmen 

3 Seleksi 

4 Orientasi 

22 Dokumentasi Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin
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5 Penempatan 

6 Pengembangan 

7 Pemberian Kompensasi 

8 Integrasi 

9 Pemeliharaan 

10 Pemutusan Hubungan Kerja 

Sumber : Wawancara di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin

Penengahan Lampung Selatan.

Dengan adanya latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin

meneliti dan mempelajari lebih lanjut yang dalam hal ini penulis paparkan

dalam bentuk skripsi dengan judul : “Manajemen Sumber Daya Manusia

di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Penengahan Lampung Selatan”.

D. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian,

maka peneliti memfokuskan pada manajemen sumber daya manusia

tenaga pendidik di pondok pesantren terpadu ushuluddin Penengahan,

Lampung Selatan.

E. Sub Fokus Penelitian

Untuk mengorganisasikan fokus penelitian ini, maka penelitian ini

penulis batasi hanya pada :

1. Perencanaan sumber daya manusia.

2. Perekrutan tenaga pendidik di pondok pesantren terpadu ushuluddin.

3. Pengembangan sumber daya manusia.

F. Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulus merumuskan

permasalahan pokok yang akan dikaji dalam skripsi, adapun rumusan

masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan sumber daya manusia (tenaga pendidik) di

pondok pesantren terpadu ushuluddin?

2. Bagaimana perekrutan tenaga pendidik di pondok pesantren terpadu

ushuluddin?

3. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia (tenaga pendidik) di

pondok pesantren terpadu ushuluddin?

G. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas,

maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perencanaan sumber daya manusia (tenaga pendidik)

di pondok pesantren terpadu ushuluddin.

2. Untuk mengetahui perekrutan tenaga pendidik di pondok pesantren

terpadu ushuluddin.

3. Untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia (tenaga

pendidik) di pondok pesantren terpadu ushuluddin.

H. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat dari penulis diharapkan dapat menambah wawasan serta

pembelajaran tentang pentingnya manajemen sumber daya manusia.
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2. Dapat memenuhi beban SKS dan dapat melengkapi persyaratan-

persyaratan menyelesaikan tugas akhir jenjang pendidikan starta satu

(S1) pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam.

3. Manfaat bagi yayasan diharapkan dapat memberikan dan menambah

bahan informasi yang positif tentang manajemen sumber daya

manusia.

4. Sebagai bahan evaluasi untuk manajemen sumber daya manusia di

pondok pesantren terpadu ushuluddin.

I. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Prosedur

Dalam hal ini perlu dikemukakan, mengapa metode penelitian

yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada umumnya alasan

menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas,

holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak

mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode

penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuisioner,

pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi

sosial secara mendalam, menemukan pola, hopitesis dan teori.23

Pendekatan penelitian kualitatif ialah pendekatan yang tidak

menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti

kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif

merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan

23 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017),
h.292
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dan apa yang dialami oleh responden dan akhirnya dicarikan rujukan

teorinya.24

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti terjun langsung

kelapangan untuk mendapatkan sampel atau data, dimana didalam

penelitian ini data yang akan diperoleh dinyatakan dengan keadaan

sewajarnya atau sebagaimana adanya. Penelitian ini termasuk

penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah

penelitian yang dimana peneliti berusaha menuturkan suatu

pemecahan masalah yang ada sekarang dengan berdasarkan data-

data.25

Setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap

data dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan

tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi

satu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu yang baru. Dan data

akan dikonstruksi secara berurutan dari kecil menuju besar, sehingga

semuanya mudah dimengerti. Jadi, dalam penelitian ini penulis

berusaha meneliti tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di

Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin.26

2. Sumber Data

24 Sudjarwo, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : Mandar Maju, 2011), h. 25.
25 Cholid Narbuko dan achmadi Abu, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara,

2013), h. 44.
26 Sugiono, Op-Cit., h. 20.
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Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber

data adalah subjek yang dari mana data-data diperoleh.27 Berdasarkan

pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa yang dimaksud sumber

data adalah darimana peneliti akan mendapatkan dan menggali

informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Sumber data pada penelitian ini terdapat 2 macam sumber data

yakni :

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber awal atau langsung

memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder

merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada

peneliti.28

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sekumpulan data yang akan

menopang data-data primer yang berkaitan dengan objek

penelitian.29 Data sekunder dapat diperoleh peneliti dengan

membaca dokumen atau arsip yang ada di Pondok Pesantren

Terpadu Ushuluddin Penengahan Lampung Selatan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka digunakan

metode sebagai berikut:

27 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), h.107.

28 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.193.
29 Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Produk, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2002), h. 107.
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1. Metode Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai

ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu

wawancara dan kuisioner. Kalau wawancara dan kuisioner selalu

berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada

orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.30

Terdapat 2 jenis observasi yaitu:

1) Observasi Partisipan peneliti adalah bagian dari keadaan

alamiah dimana dilakukan observasi

2) Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan

tingkah laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan

dengan kelompok yang diamati kurang dituntut.31

Dalam hal ini, penulis menggunakan metode observasi

keduannya, untuk memperoleh data lengkap mengenai kondisi

30 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Op.Cit, h. 145.
31 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Sosial, (Bandung : PT Gramedia, 1996), h. 156
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umum, lingkungan sekolah, kegiatan proses belajar mengajar di

Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin.

2. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data

apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan

jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report,

atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan

pribadi.32

Penelitian ini merupakan proses untuk memperoleh

informasi dengan cara-cara tanya jawab secara tatap muka antara

peneliti dengan subyek yang diteliti.33

Dalam melakukan wawancara, terdapat tiga opsi untuk

melakukan wawancara tersebut, yaitu :

1. Wawancara terpimpin

Wawancara terpimpin merupakan kegiatan yang menggunakan

pokok-pokok masalah yang diteliti.

2. Wawancara bebas terpimpin

Wawancara bebas terpimpin adalah kegiatan membuat pokok-

pokok yang akan diteliti, selanjutnya wawancara berlangsung

32 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Op.Cit, h. 137-138.
33 Sujarweni Wiratna, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h.

23
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mengikuti keadaan, wawancara wajib diarahkan jika ia

menyimpang.

3. Wawancara tak terpimpin

Wawancara tak terpimpin adalah tahap wawancara yang dimana

peneliti tidak sengaja mengarahkan tanya jawab kepada pokok-

pokok fokus penelitian. 34

Dalam hal ini, ada beberapa metode diatas penulis gunakan

untuk memperoleh informasi tentang Manajemen Sumber Daya

Manusia di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin. Yang mana

wawancara ini penulis tujukan kepada Pimpinan Pesantren, Kepala

Madrasah, serta Guru/Ustadz.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen,

baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-

dokumen yang dihimpun yang sesuai dengan tujuan dan fokus

masalah.35 Metode dokumentasi ini penulis gunakan  untuk

meneliti  dokumen sekolah tentang sejak kapan berdirinya Pondok

Pesantren Terpadu Ushuluddin .

4. Uji keabsahan Data

Triangulasi dalam uji kredibilitas ini diartikan sebagai

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan

34 Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, Op.Cit, h. 83.
35 Nana Syaodih Sukadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2012), h.221-222
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berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber,

triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapa sumber. Sebagai contoh untuk menguji kredibilitas data

tentang gaya kepemimpinan seseorang maka pengumpulan data,

dan pengujian data yang diperoleh dilakukan ke bawahan yang

dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang

merupakan kelompok kerjasama.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari

wawancara, lalu dicek dengan observasi, dan dokumentasi. Bila

dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut,

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau

yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau

mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat
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narasumber segar, belum banyak masalah, akan memberikan data

yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan

pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data

yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga

sampai ditemukan kepastiannya. Triangulasi data juga dilakukan

dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang

diberi tugas melakukan pengumpulan data.36

Pada penelitian ini, uji kreadibilitas data hasil penelitian

dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu menggunakan teknik

yang sama namun dengan sumber yang berbeda.

5. Analisis Data

Dalam proses pengambilan data di lapangan untuk menjaga

kevalidan data yang diperoleh, penulis menggunakan instrumen

pengumpulan data yang berupa pertanyaan kepada responden, penulis

juga melakukan pencatatan data-data yang ada di Pondok Pesantren

Terpadu Ushuluddin. Analisis data kualitatif secara umum terdiri dari

tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data,

penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

36 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif edisi refisi, (Bandung:PT Remaja
Rosdakarya, 2010), h.331
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BAB II

LANDASA TEORI

A. Manajemen Sumber Daya Manusia

Peran sumber daya manusia (SDM) dalam sebuah yayasan,

sekolah, universitas, lembaga, dan organisasi pendidikan begitu penting

dan menentukan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang secara

sistematis, terencana, dan terpola agar tujuan yang diinginkan dapat

dicapai secara optimal. Sumber daya manusia di organisasi pendidikan

teknologi dan kejuruan teridiri atas tenaga kependidikan dan

nonkependidikan, serta para siswa atau peserta didik.37

Mengenai manajemen sumber daya manusia Allah SWT berfirman

dalam dalam al-Qur’an surah Al-Jatsiyah ayat 13, yang berbunyi :

َماَواِت َوَما فِي األْرِض َجِمیًعا ِمْنھُ إِنَّ فِي َذلَِك آلیَاٍت  َر لَُكْم َما فِي السَّ َوَسخَّ

لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

Artinya : “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit

dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Q.S Al-Jatsiyah: 13)38

Ayat diatas menjelaskan bahwa sumber daya yang ada ini harus

dikelola dengan benar karena itu merupakan amanah yang akan dimintai

37 Wibawa Basuki, Manajemen Pendidikan Teknologi Kejuruan dan Vokasi, (Jakarta : PT
Bumi Aksara, 2017), h. 314.

38 Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang : PT Karya Putra Toha).
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pertanggungjawabannya kelak. Untuk mendapatkan pengelolaan yang baik

ilmu sangatlah diperlukan untuk menopang pemberdayaan dan

optimalisasi manfaat sumber daya yang ada.

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Istilah sumber daya manusia dapat disamakan artinya dengan

pekerja, pegawai, atau karyawan, yaitu orang yang mengerjakan atau

mempunyai pekerjaan. Kata pegawai lebih banyak digunakan di

lingkungan kerja perkantoran dengan aktivitas kerja yang rutin. Namun,

pada hakikatnya semua orang yang melakukan kerja dapat disebut

pegawai.39

Penggunaan istilah SDM dimaksudkan untuk lebih memperluas

kajian sehingga lebih bersifat universal dan tidak mengarah pada satu

bidang pekerjaan tertentu saja. Penggunaan istilah SDM ini banyak

digunakan mulai tahun 1970-an, ketika aktivitas perencanaan tenaga

manusia di banyak perusahaan dunia berangsur-angsur berpindah

kebagian personalia. Pada waktu yang sama, istilah perencanaan

sumber daya manusia menggantikan istilah perencanaan tenaga

manusia, begitu juga istilah “bagian personalia” diganti dengan “bagian

sumber daya manusia”, yang menunjukan penekanan baru yang lebih

besar pada aspek manusia.40

Ada beberapa pengertian tentang manajemen sumber daya manusia

menurut para ahli, diantaranya :

39 Ulfatin Nurul dan Triwiyanto Teguh, Manajemen Sumber Daya manusia Bidang
Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 2.

40 Ibid., h.2.
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a. Menurut Dessler, Manajemen SDM adalah proses untuk

memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi pegawai, dan

mengurus relasi kerja mereka, kesehatan dan keselamatan mereka,

serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan.41

b. Menurut Edwin B. Flippo, Manajemen SDM adalah perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian dari pengadaan,

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan

pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan

perusahaan individu, karyawan dan masyarakat.42

c. Menurut Gauzali, MSDM merupakan kegiatan yang harus

dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan (knowledge), kemampuan

(ability), agar keterampilan (skill) mereka sesuai dengan tuntutan

pekerjaan yang mereka lakukan.43

d. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen SDM adalah ilmu dan

seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan

efesien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan

masyarakat.44

Berdasarkan pengertian-pengertian MSDM diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah aktivitas

41 Ibid, h. 2.
42 Susan, Eri. "Manajemen sumber daya manusia." Adaara: Jurnal Manajemen

Pendidikan Islam 9.2 (2019): 952-962.

43 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Cet. II; Jakarta:
Rajawali Pers, 2013), h. 5.
44 Kerja, Manajemen. " Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia." (2008).
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untuk mencapai keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai

sasarannya serta kemampuannya mengahadapi berbagai tantangan, baik

yang bersifat eksternal maupun internal, melalui kebijakan-kebijakan,

praktik-praktik, serta sistem-sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap,

dan kinerja pegawai.

2. Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Untuk mencapai kebermaknaan sumber daya manusia yang

optimal, maka diperlukan manajemen dengan tujuan yang jelas.45

Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia adalah :

a. Tujuan Personal (personal objective)

Yaitu membantu sumber daya manusia untuk mencapai tujuan

dari individunya. Tujuan individual ini berentang dari yang sangat

teknis sampai dengan yang aspirasi, dan dari tujuan yang jangka

pendek sampai dengan jangka panjang. Tujuan yang bersifat teknis,

setiap individu tercermin dari kegiatan riil dan kontribusi dirinya

dalam organisasi, sedangkan tujuan aspirasi tercermin pada motivasi

dan kepuasan dalam organisasi.46

b. Tujuan Fungsional (functional objective)

Adalah tujuan yang memelihara kontribusi bagian-bagian

dalam organisasi agar sumber daya manusia pada bagian-bagian itu

dapat menjalankan tugas secara optimal. Setiap sumber daya

45 Ulfatin Nurul dan Triwiyanto Teguh, Op.Cit, h. 11-12.
46 Ibid., h. 11-12.



28

manusia akan memiliki makna fungsional jika manajemennya

mampu memenuhi tujuan permintaan organisasi.47

c. Tujuan organisasional (organizational objective)

Adalah tujuan yang terkait dengan tujuan keefektifan

organisasi. Tujuan organisasional ini tercermin dari pencapaian

kinerja dan produktivitas organisasi. Jika organisasi itu sekolah,

maka tujuan organisasionalnya adalah tingkat dan kualitas lulusan

sekolah.48

d. Tujuan masyarakat (society objective)

Yaitu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang

timbul dimasyarakat, sehingga organisasi diharapkan dapat memberi

manfaat atau keuntungan bagi masyarakat.49

3. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia terdiri dari dua fungsi, yaitu

fungsi manajemen dan fungsi operasional.50

1. Fungsi Manajemen

Terdapat empat fungsi utama manajemen didalam Manajemen

Sumber Daya Manusia, diantaranya adalah perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian.

47 Ibid., h. 11-12.
48 Ibid., h. 11-12.
49 Ibid., h. 11-12.
50 John Westerman, Pauline Donoghue, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, (Bumi

Aksara : Jakarta) h.196
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a. Perencanaan

1) Definisi Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Perencanaan sumber daya manusia dapat di definisikan

sebagai suatu cara untuk mencoba menetapkan keperluan-

keperluan tenaga kerja baik secara kualitas maupun kuantitas

untuk suatu periode waktu yang pasti dan menentukan bagaimana

keperluan-keperluan ini dapat terpenuhu.51

Robert Mathis dan John Jackson menegaskan bahwa

perencanaan sumber daya manusia adalah proses menganalisis

dan mengidentifikasikan tersedianya kebutuhan akan sumber daya

manusia.52

Seorang penulis berpendapat bahwa fokus perhatian

perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah

tertentu yang diambil oleh manajemen yang lebih menjamin

bahwa bagi organisasi yang tersedia tenaga kerja yang tepat untuk

menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang

tepat.53

Dalam hal ini pula Allah SWT berfirman dalam

melaksanakan suatu perencanaan :

51 Ibid., h.196
52 Rozarie, CV RA De, and Jawa Timur–Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Manajemen sumber daya manusia." (2017).

53 Drs. M. Manullang, Manajemen Personalia, Gajah Mada University Press, h. 27



30

 ۚ َ َ َوْلتَْنظُْر نَْفٌس َما قَدََّمْت لَِغٍد ۖ َواتَّقُوا هللاَّ إِنَّ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

 َ َخبِیٌر بَِما تَْعَملُونهللاَّ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang
telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. (Q.S Al-Hasyr: 18).54

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam

manajeman pendidikan islam perencanaan merupakan kunci

utama untuk menentukan aktivitas berikutnya. Tanpa perencanaan

yang matang aktivitas lainnya tidaklah akan berjalan dengan baik

bahkan mungkin akan gagal. Oleh karena itu buatlah perencanaan

sematang mungkin agar menemui kesuksesan yang memuaskan.

Dale Yoder mengutip pula pendapat Edwin B Geister yang

telah membandingkan aneka warna definisi manpower planning

dimana disimpulkan bahwa dalam perencanaan tenaga kerja harus

secara jelas diakui pentingnya hal-hal sebagai berikut :

a) Penggunaan yang efektif

b) Perkiraan kebutuhan

c) Pengembangan kebijakan dan program untuk memenuhi

kebutuhan

d) Mereview dan mengawasi proses kseluruhan55

54 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 437.
55 Drs. M. Manullang, op-cit., h. 27
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Dengan mengistimasi jumlah dan jenis karyawan yang

dibutuhkan, organisasi akan merencanakan dengan lebih baik

kegiatan lainnya. Perencanaan sumber daya manusia

memungkinkan setiap bagian organisasi untuk menempatkan

orang yang tepat. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia

tidak hanya berguna untuk mencapai tujuan organisasi yang telah

disetujui, tetapi juga menolong perusahaan untuk melaksanakan

perencanan jangka panjang dan jangka pendek.56

Dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja, ada dua

aktivitas yang harus dilakukan. Kedua hal tersebut adalah

menetapkan kebutuhan tenaga kerja dan menentukan suplai

tenaga kerja.57

a) Kebutuhan tenaga kerja

Untuk dapat menentukan kebutuhan tenaga kerja pada masa

depan, maka pertama-tama harus dapat ditentukan rencana

strategis perusahaan dan perkiraan tingkat kegiatan masa

datang. Ada empat cara memperkirakan kebutuhan tenaga

kerja, yaitu : (1) penilaian manajerial, (2) analisis rasio

kecendrungan, (3) work study, (4) analisis keahlian dan

keterampilan.58

56 Justine T. Sirait, Memahami Aspek-Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam
Organisasi, (PT. Gramedia, widia sarana Indonesia : Jakarta 2006), h. 19

57 Drs. M. Manullang, op-cit., h. 30
58 Ibid., h. 30
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b) Suplai tenaga kerja

Suplai tenaga kerja dapat ditentukan melalui perkiraan

suplai internal dan perkiraan suplai eksternal. Perkiraan suplai

tenaga kerja yang mungkin dapat tersedia di dalam perusahaan

akan suplai internal dapat diperkirakan pada : (1) analisa

sumber daya yang ada, (2) analisa pemborosan, (3) penilaian

perubahan dalam kondisi kerja dan absensi, (4) perkiraan hasil

program penelitian.59

2) Manfaat Perencanaan Sumber Daya Manusia

Manfaat yang diterima menurut Robert Mathis dan Jakson

adalah:

a) Manajemen puncak memiliki pandangan lebih baik terhadap

dimensi sumber daya manusia atau terhadap keputusan-

keputusan bisnisnya.

b) Biaya sumber daya manusia menjadi lebih kecil karena

manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum

terjadi hal-hal yang dibayangkan sebelumnya yang lebih besar

biayanya.

c) Tersedia lebih banyak waktu untuk menempatkan yang

berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui

sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan.

59 Ibid., h.31
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d) Adanya kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita

dan golongan minoritas di dalam rencana masa yang akan

datang.

e) Pengembangan para manajer dapat direncanakan dengan lebih

baik.60

b. Pengorganisasian

Tujuan dengan adanya organisasi dalam perencanaan

adalah untuk mengorganisasi semua karyawan dengan

menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi

wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi.

Karena organsasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.61

c. Pengarahan

Tujuan dengan adanya pengarahan adalah untuk

mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan

bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan

perusahaan, karyawan dan masyarakat.62

d. Pengendalian

Kegiatan-kegiatan yang biasa di lakukan dalam proses

pengendalian berupa observasi terhadap kegiatan-kegiatan

perencanaan di samping itu juga koreksi-koreksi terhadap

60 Rozarie, CV RA De, and Jawa Timur–Negara Kesatuan Republik Indonesia. Op.Cit.
2017.

61 Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, h. 21.
62 Ibid., h. 21.
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penyimpangan yang terjadi selama rencana sedang di

laksanakan.63

2. Fungsi Operasional

Terdapat lima fungsi operasional didalam Manajemen Sumber

Daya Manusia, diantaranya adalah perolehan pegawai, penarikan

atau rekrutmen, pengembangan, pemberian kompensasi, integrasi,

pemeliharaan.64

Namun penulis batasi penjelasan ini pada rekrutmen dan

pengembangan.

1) Penarikan (Recrutment)

Setelah dilakukan analisis jabatan dan sudah diketahui

kebutuhan yang direncanakan, langkah selanjutnya dalam fungsi

manajemen sumber daya manusia adalah rekrutmen

(recruitment). Secara umum rekrutmen diartikan sebagai

pencarian dan pengadaan calon sumber daya manusia yang

berkualitas dan potensial, sehingga dapat diseleksi orang-orang

yang paling tepat bagi kebutuhan kerja yang ada. 65

Proses mengumpulkan dan mempelajari informasi yang

berkaitan dengan semua aspek dari suatu jabatan, memungkinkan

untuk dapat memutuskan tipe orang seperti apa yang diperlukan

untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan berhasil. Analisa

63 Justine T. Sirait, op-cit., h. 5
64 A. Sitohang, Manajemen Sumber Daya Manusia, (PT. Pradnya Paramita : Jakarta

2007), h. 59
65 Ulfatin Nurul dan Triwiyanto Teguh, Op.Cit. h. 50.
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pekerjaan yang rinci mencakup tujuan, posisi, tugas utama,

kualitas yang diperlakukan, lingkungan kerja.66

Pengadaan (procerument) adalah fungsi operasional

pertama manajemen sumber daya manusia. Pengadaan karyawan

merupakan masalah penting, sulit dan kompleks karena untuk

mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten,

serasi, serta efektif tidaklah semudah membeli dan menempatkan

mesin.67

Dalam rekrutmen fungsi procurement, perlu juga

diperhatikan kualitas tenaga kerja, agar keinginan karyawan

sesuai dengan keinginan perusahaan, maka terlebih dahulu

ditetapkan standar personalia agar karyawan yang ditarik sesuai

dengan keinginan dan harapan perusahaan. Standar ini merupakan

persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang calon

karyawan yang bisa menjalankan pekerjaan denga baik.68

Penentuan kualitas tenaga kerja menyangkut dua hal, yaitu

job design (rancangan jabatan) dan studi tentang tugas dan

kewajiban jabatan (job analysis). Analisa jabatan adalah proses

untuk memperoleh informasi serinci mungkin mengenai fakta-

fakta yang terjadi, yang diperlukan guna menyelesaikan tugas-

66 Iain Maitland, Petunjuk Merekrut Karyawan, ( Pustaka Bnamass Pressindo 1995), h. 3
67 H. S. Malayu Hasibuan, op-cit., h. 27
68 Justin T. Sirait, op-cit, h. 45
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tugas yang ada dalam suatu jabatan. Langkah-langkah dalam

analisis jabatan.69

a) Tetapkan jabatan yang akan di analisis

b) Tetapkan jumlah sampel/responden

c) Susun daftar pertanyaan biasanya dikenal dengan nama job

analysis scadule, yang antara lain mencakup: Kewajiban-

kewajiban, tanggung jawab, human abilities, hasil standar dari

jabatan, dan sebagainya.

d) Tetapkan teknik pengumpulan data mencakup: Interview,

kuesioner, observasi, kombinasi.

Job discreption dan job specification Pada umumnya

keterangan-keterangan yang tertulis dalam job discreption

meliputi dua hal yaitu:

a) Sifat pekerjaan yang bersangkutan, yang harus dimuat adalah:

nama jabatan, jumlah pegawai yang memegang jabatan itu,

ringkasan pekerjaan yang menjelaskan dengan singkat tugas-

tugas utama alat-alat atau mesin-mesin yang diperlukan dalam

pekerjaan itu, rangkaian pekerjaan, ketetangan tentang bahan

yang dipakai, hubungan pekerjaan itu dengan pekerjaan yang

terdekat, penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya,

latihan yang dibutuhkan, besarnya upah, lamanya jam kerja,

69 Ibid., h. 48
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keadaan khusus sesuaatu pekerjaan, misalnya mengenai udara,

penerangan ventilasi, dan lain sebagainya.

b) Tipe pekerjaan yang cocok dengan pekerjaan atau jabatan itu

meliputi: jenis kelamin, keadaan fisik, emosi si pekerja, mental

si pekerja, pendidikan, tempramen, karakter, minat pekerja.

Metode-metode penarikan sering disebut sebagai saluran-

saluran (channels). Ada perusahaan menunggu secara pasip para

pelamar lowongan pekerjaan yang datang kepadanya. Di Iain

pihak, banyak perusahaan lainnya menggunakan pendekatan lebih

agresif dalam penarikan karyawan potensial. Perusahaan dan

pelamar biasanya memanfaatkan sejumlah terbatas saluran yang

tersedia. Berbagai saluran atau sumber yang dapat digunakan

untuk penarikan karyawan adalah:70

1. Walk-ins : Pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke

perusahaan dan kemudian mengisi blangko lamaran yang telah

disediakan. Lamaran-lamaran ini disimpan dalam suatu file

sampai ada lowongan pekerjaan atau sampai lamaran

dinyatakan tidak valid lagi.

2. Rekomendasi Dari Karyawan (Employee Referrals) : Para

karyawan perusahaan sekarang bisa merekomendasikan

pencari pekerjaan kepada departemen personalia, Metode ini

mempunyai beberapa kebaikan khas, Pertama, karyawan yang

70 T. Hani Handoko, op-cit., h. 74
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memberi rekomendasi berarti telah melakukan penyaringan

pendahuluan. Kedua, perusahaan memperoleh informasi

lengkap dari pemberi rekomendasi tentang pelamar. Ketiga,

karyawan akan cenderung merekomendasikan teman-temannya

yang mempunyai kebiasaan dan sikap yang hampir sama. Dan

terakhir, pelamar telah mengetahui karakteristik organisasi dari

karyawan pemberi rekomendasi. Meskipun teknik ini legal dan

baik, perusahaan harus berhati-hati dalam penggunaannya.

Masalah utamanya adalah kecenderungan diskriminasi.

Sebagai contoh, karyawan lebih cenderung untuk

merekomendasikan teman-temannya yang mempunyai agama,

berasal dari daerah atau suku bangsa yang sama.

3. Pengiklanan : Pengiklanan (advertising) adalah suatu metode

efektif lainnya untuk penarikan. Akhir-akhir ini ada

kecenderungan terhadap penarikan yang lebih selektip melalui

pengiklanan. Ini dapat dipengaruhi paling tidak dengan dua

cara. Pertama, pengiklanan bisa dipasang pada media yang

hanya dibaca oleh kelompok tertentu; seperti majalah

komputer pada umumnya dibaca oleh mereka yang

berkecimpung dan berminat pada teknologi komputer. Kedua,

informasi lebih banyak tentang perusahaan, pekerjaan dan

spesifikasi jabatan yang dapat dicakup dalam iklan

memumgkinkan penyaringan diri sebelum mengajukan
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lamaran. Ada dua jenis iklan penarikan: want ad dan blind ad.

Want ad menguraikan pekerjaan dan “benefits”,

mengidentifikasikan perusahaan dan memberitahukan

bagaimana cara untuk melamar. Jenis ini adalah bentuk iklan

penarikan yang paling umum, baik dipasang pada majalah-

majalah profesional ataupun koran-koran lokal dan nasional.

Watt ad mempunyai beberapa keterbatasan; antara lain akan

menyebabkan perusahaan "kebanjiran pelamar, atau sebaliknya

kekurangan pelamar untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak

menarik. Bentuk iklan lainnya adalah blind ad. Suatu blind ad

adalah want ad yang tidak menyebutkan perusahaan. Para

pelamar yang berminat diminta untuk mengirimkan lamaran

mereka ke P.O. Box dengan nomor tertentu pada kantor pos

atau pada perusahaan surat kabar. Bentuk iklan ini menjaga

kerahasiaan, mencegah telephone yang berlebihan dan

menghindarkan masalah-masalah hubungan masyarakat yang

tidak perlu. Pengiklanan untuk penarikan melalui media-media

lain seperti papan pengumuman, televisi dan radio jarang

digunakan karena hasil-hasilnya kurang memuaskan

dibandingkan dengan pengeluaran-pengeluarannya.

4. Agen-agen penempatan tenaga kerja : Penarikan tenaga kerja

juga dapat dilakukan melalui agen-agen penempatan tenaga

kerja (employment agencies), baik pemerintahan maupun
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swasta. Setiap pemerintahan biasanya mempunyai kantor

penempatan tenaga kerja. Di Indonesia, kantor-kantor

penempatan ada di seluruh daerah dan dikelola oleh masing-

masing Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja. Kantor-

kantor ini berfungsi sebagai penyalur kebutuhan lowongan

pekerjaan dan pencari kerja Di samping itu, agen penempatan

biasanya menyediakan pelayanan informasi pekerjaan melalui

papan-papan pengumuman atau penerbitan-penerbitan secara

periodik (job flow) yang berisi daftar lowongan pekerjaan.

Agen penempatan ada yang dikelola oleh pihak swasta, tetapi

di Indonesia agen-agen swasta belum baayak berfungsi.

5. Lembaga-lembaga pendidikan : Pekerjaan-pekerjaan dalam

perusahaan menjadi semakin teknis dan kompleks, sehingga

perusahaan makin memerlukan para sarjana lulusan pendidikan

tinggi. Sebagai konsekuensinya, banyak perusahaan

melakukan usaha-usaha khusus untak membina dan

memelihara hubungan konstruktip dengan lembaga-lembaga

pendidikan.

6. Organisasi-organisasi karyawan : Di negara-negara maju, di

mana serikat buruh (labor unions) cukup kuat, permahaan

dapat menarik karyawan dengan keterampilan-keterampilan

tertentu melalui organisasi karyawan. Sebagai contoh, serikat

buruh lokal para tukang pipa mungkin mempunyai daftar para
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tukang pipa yang sedang mencari pekerjaan. Karena serikat

buruh belum mempunyai kedudukan yang kuat, rnetode ini

belum banyak digunakan.

7. Leasing : Untuk menyesuaikan dengan fluktuasi kebutuhan

personalia jangka pendek, perusahaan bisa menarik karyawan

honorer yang dibayar secara harian atau per jam. Praktek ini

telah banyak bermanfaat dalam bidang-bidang tertentu.

Dengan cara leasing perusahaan tidak hanya mendapatkan

personalia yang terlatih baik dan terpilih tetapi juga

menghindarkan perusahaan dari kewajiban-kewajiban dalam

pensiun, asuransi dan kompensasi tambahan lainnya.

8. Nepotisme : Penarikan anggota keluarga merupakan komponen

program-program penarikan yang tak dapat dihindarkan dalam

perusahaan-perusahaan perseorangan atau keluarga.

Kebijaksanaan seperti ini tidak berkaitan dengan penarikan

atas dasar kecakapan, tetapi berdasarkan kepentingan dan

kesetiaan kepada perusahaan.

9. Asosiasi-asosiasi profesional : Berbagai asosiasi profesional

(seperti KADIN, IWAPI, HIPMI, IAI, dan sebagainya) dapat

berfungsi sebagai sumber penarikan. Organisasi-organisasi

tersebut mungkin menyelenggarakan kegiatan-kegiatan

penempatan untuk membantu para profesional mendapatkan

pekerjaan.
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10. Operasi-operasi militer : Banyak personalia terlatih berasal

dari dinas militer yang telah habis masa tugasnya dan menjadi

veteran. Mereka biasanya mempunyai keterampilan yang dapat

diadalkan dalam bidang tertentu, seperti misal sebagai

mekanik, pilot, atau tentu saja dalam penjagaan keamanan.

Perusahaan yang memerlukan keterampilan-keterampilan

tersebut dapat memanfaatkan para veteran.

11. Open House : Suatu teknik penarikan yang relatif baru adalah

penyelenggaraan open house. Orang-orang di sekitar

perusahaan diundang untuk mengunjungi dan melihat fasilitas-

fasilitas perusahaan, memperoleh penjelasan-penjelasan dan

mungkin menonton pemutaran film mengenai perusahaan.

Dengan cara ini, orang-orang diharapkan tertarik untuk bekerja

di perusahaan. Metode ini terutatna berguna untuk menarik

para karyawan dengan keterampilan yang langka, atau dengan

kata lain sumber suplainya terbatas.

2) Pengembangan

Pengembangan adalah proses penigkatan keterampilan

teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui

pendidikan dan pelatihan.71

Dalam konteks SDM, pengembangan oleh Sofo (1999:63)

dipandang sebagai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

71 Wilson Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, h.11.
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melalui program-program pelatihan, pendidikan dan

pengembangan sehingga dapat menjelaskan tentang

developmental practice dan membutuhkan kolaborasi dengan

program-program manajemen sumber daya manusia untuk

mencapai hasil yang diinginkan. Lebih lanjut Sofo

mengemukakan bahwa pengembangan SDM adalah human

resource development dan merupakan aplikasi program pelatihan

dan pendidikan di dalam organisasi dengan menerapkan prinsip-

prinsip pembelajaran. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki

kontribusi produktif para pekerja untuk mengembangkan SDM

menghadapi segala kemungkinan yang terjadi akibat perubahan

lingkungan.72

Ada beberapa konsep tentang pelatihan kerja di antaranya

di kemukakan oleh Flippo, Empat metode dasar yang digunakan

Flippo yaitu: pelatihan ditempat kerja (on the job training),

sekolah vestibule, magang (apprenticeship), dan kursus-kursus.

Peningkatan efisiensi dan profduktivitas SDM dicapai melalui

peningkatan yaitu: Pengetahuan karyawan, Keterampilan

karyawan, Sikap dan tanggung jawab karyawan terhadap

tugasnya.73

72 Jusuf Irianti, Tema-tema pokok Manajemen Sumber Daya Manusia, Insan Cendekia, h.
80

73 Basir Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusia suatu pendekatan Makro, (Bumi
Aksara : 1995), h. 95
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Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan

pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan

penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap

persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai

tujuan.74

Konsep Flippo di atas lebih dekat dengan manajemen

personalia dikemukakan tentang: (1) Pengembagan individu dan

organisasi, pelatihan operasional, pengembagan menejer dan

keterangan menejer dan program pengembang. Pokok-pokok

tersebut juga di isi dengan berbagai macam metode pelatihan dan

pendidikan ditujukan kepada pengembangan. (2) Keterampilan

untuk mengambil keputusan, keterampilan antar pribadi,

pengetahuan tentang pelajaran baik di tempat kerja maupun

kepemimpinan, pengetahuan tentang organisasi pengetahuan

umum.

Pelatihan merupakan keterampilan manajemen yang sering

diremehkan. Banyak hal berperan untuk mencapai hasil lewat

pihak lain. Tujuan situasi peletihan yang ideal adalah memberikan

kesempatan kapada bawahan untuk menyelesaikan tugas yang

diberikan oleh atasan dan pada saat yang sama memperkokoh

74 Heidjrachman Suad Husnan, Manejemen Personalia, (BPFE Yogyakarta : 1994), h. 77
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kesiapan keterampilan bawahan dalam mengambil tanggung

jawab dan tugas-tugas mendatang.75

Pelatihan merupakan kegiatan satu lawan satu pada

umumnya diberikan di tempat tugas, dengan tujuan meningkatkan

kesediaan dan kemampuan bawahan untuk melaksanakan tugas

khusus yang dipercayakan kepadanya oleh atasan, yang

selanjutnya diharapkan akan dapat memberikan dorongan dan

dukungan. Dalam keterampilan pelatihan terdapat penerapan

berbeda-beda yang jumlahnya sama banyak dengan yang

dibutuhkan dalam training. Beberapa di antaranya adalah: (a) Bila

bawahan tergolong pemula dalam suatu pekerjaan/proyek,

misalnya seorang manejer muda dipromosikan untuk memimpin

sebuah kelompok kerja, (b) Bila bawahan dapat belajar dari

keberhasilan orang lain, misalnya bila proyek kunci terbukti

sukses, (c) Bila bawahan dapat belajar dari proyek yang gagal

dari sasaran yang belum tercapai, (d) Bila bawahan menunjukkan

kesulitan tertentu dalam suatu pekerjaan.76

Program pengembangan mengajarkan berbagai

keterampilan baru kepada karyawan agar mereka tidak menjadi

usang dan untuk memenuhi keinginan karier mereka akibat

perubahan lingkungan kerja. Kemudian dilakukan penilaian

75 Angela M. Thomas, Coaching for Staff Development, (Kanisius Anggota IKAPI :
1995), h. 14

76 Edwin B Flippo. Moh Masud, Manajemen Personalia, (Penerbit Erlangga IKAPI :
1996 ), h. 106
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prestasi kerja yang bertujuan untuk melihat kinerja pegawai

apakah sudah sesuai yang diharapkan. Selanjutnya pengembangan

dilakukan dengan bimbingan konseling, disipli, serta berlanjut

pada perkembangan organisasi.77

B. Pondok Pesantren

Pondok pesantren sekarang ini tampaknya perlu dibaca sebagai

warisan sekaligus kekayaan kebudayaan intelektual Nusantara. Lebih dari

itu, dalam sejumlah aspek tertentu, pesantren juga harus dipahami sebagai

benteng pertahanan kebudayaan itu sendiri karena peran sejarah yang

dimainkannya. Harapan ini tentu saja tidak terlalu meleset dari konstruk

budaya yang digariskan pendirinya. Selain diangan-angankan sebagai

pusat pengembangan ilmu dan kebudayaan yang berdimensi religius atau

sekedar improvisasi lokal, pesantren juga dipersiapkan oleh para

pendirinya sebagai motor transformasi bagi komunitas masyarakat dan

bangsanya.78

Dalam perkembangan sejarahnya, peran kebudayaan menonjol dan

berpengaruh yang dimainkan pesantren hingga kini adalah konsentrasi dan

kepelopornya dalam mempertahankan dan melestarikan ajaran-ajaran,

Islam ala Sunni (Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah) serta mengembangkan

kajian-kajian keagamaan melalui khazanah berbagai Kitab Kuning (al-

kutub al-qadimah), yang sering disebut dengan kalangan pesantren sendiri

sebagai “memperdalam agama” (tafaqquh fi ad-din). Sebagai hasil dari

77 Purnaya Ketut Gusti, Op.Cit. h. 8.
78 Sa’id Aqiel Siradj, Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi

Pesantren, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 7.
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pergaulatan kebudayaan yang kreatif antara tradisi kajian, sistem

pendidikan, dan pola interaksi kiai-santri-masyarakat yang dibangunya,

pesantren akhirnya memiliki pola yang spesifik. Itulah sebabnya

Abdurrahman Wahid memposisikan pesantren sebagai subkultur tersendiri

dalam pelataran kultural masyarakat dan bangsa indonesia. Selaras dengan

tuntutan modernitas dan keharusan merespon kenyataan negara bangsa

(nation-state), pesantren pun melakukan perubahan diri. Namun karena

otonomi dan watak pluralitas yang melekat pada dirinya,perubahan yang

terjadi bersifat sporadis dan bahkan terkesan masih konservatif. Karena

itu, diskursus mengenai perubahan dan pembaruan senantiasa penting

dilakukan secara intensif baik oleh kalangan luas maupun dalam

pesantren.79

1. Pengertian Pondok Pesanten

Pesantren dilahirkan atas dasar kewajiban dakwah Islamiyah, yakni

menyebarkan dan mengembangkan ajaran islam, sekaligus mencetak

kader-kader ulama atau da’i. Pesantren sendiri menurut pengertian

dasarnya adalah “tempat belajar para santri”, sedangkan pondok berarti

rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu.

Disamping itu, kata “pondok” juga berasal dari bahasa Arab “Funduq”

yang berarti hotel atau asrama .80

Zamakhsyari Dhofier, dalam bukunya tradisi Pesantren,

menjelaskan bahwa perkataan pesantren berasal dari kata kata santri

79 Ibid. h. 8.
80 Hikmawati Fenti dan Rukiati K. Enung, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia,

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 103
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yang mendapat awalan pe dan akhiran an berarti tempat tinggal para

santri, dan istilah santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru

mengaji. 81

Adapun pengertian pesantren menurut Kafrawi, pondok pesantren

adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama islam yang pada

umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan dengan cara

nonklasikal (sistem bandongan dan sorogan), dimana seorang kyai

mengajar santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam

bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak Abad Pertengahan, sedang

para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama.82

M. Arifin memberikan batasan tentang pesantren lebih bersifat

adaptif. Menurutnya pondok pesantren adalah lembaga pendidikan

agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan

sistem asrama dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui

sistem pengajian atau madrasah sepenuhnya berada dibawah kedaulatan

dari leadership seseorang atau beberapa kiai dengan ciri-ciri yang

bersifat karismatik serta independen dalam segala hal.83

Dari beberapa pengertian atau batasan pesantren tersebut, dapatlah

diambil suatu kesimpulan bahwa pesantren atau pondok pesanren

adalah lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur: 1) kiai sebagai

pengasuh, 2) santri yang belajar agama islam, 3) kitab-kitab klasik yang

81 Zamakhsyari Dhofeir, Tradisi Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1982) h. 139.
82 Kafrawi, Pembaruan Sistem Pendidikan Pondok Pesantren, (Jakarta: Cemara Indah,

1978), h. 139.
83 Arifin, Kapita Selekta Pendidikan (islam dan umum), (Jakarta: Bina Aksara, 1991), h.

240.
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ditulis ulama-ulama terdahulu dan berbahasa arab, 4) sistem pengajaran

dengan pengajian atau madrasah, 5) pondok atau asrama untuk tempat

tinggal para santri.

2. Fungsi Pondok Pesantren

Pondok pesantren sebagai tempat menuntut ilmu mempunyai

beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan para ahli sejarah Azyumardi

Azra sebagaimana dikutip Sulthon Masyhud menerangkan fungsi

pondok pesantren ada tiga yaitu; transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan

tradisi Islam, dan reproduksi ulama. Pesantren juga menyelenggarakan

pendidikan nonformal berupa madrasah dinniyah yang mengajarkan

ilmu agama Islam.84

Di sisi lain, fungsi pondok pesantren dapat berperan sebagai

berikut:

a. Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan

Sebagai suatu lembaga pendidikan islam, pesantren dari

sudut historis kultural dapat dikatakan sebagai “training center”

yang otomatis menjadi “cultural central” Islam yang disahkan

atau dilembagakan oleh masyarakat, setidak-tidaknya oleh

masyarakat Islam sendiri yang secara defacto tidak dapat diabaikan

oleh pemerintah.85

84 Sulthon Masyhud dan Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta:Diva
Pustaka Jakarta, 2003), h. 90

85 Djamaluddin, & Abdullah Aly, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Bandung:Pustaka
Setia, 1998) h. 97.
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b. Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Dakwah

Pengertian sebagai lembaga dakwah, melihat kiprah

pesantren dalam kegiatan dakwah dikalangan masyarakat, dalam

arti kata melakukan suatu aktifitas menumbuhkan kesadaran

beragama atau melaksanakan ajaran-ajaran agama secara

konsekuen sebagai pemeluk agama Islam.86

c. Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Sosial

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari

segala lapisan masyarakat muslim tanpa membeda-bedakan tingkat

sosial ekonomi orang tuanya. Biaya hidup di pesantren relatif lebih

murah daripada di luar pesantren, sebab biasanya para santri

mencukupi kebutuhan sehari-harinya dengan jalan patungan atau

masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama

bagi anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu. Sebagai

lembaga sosial, pesanten ditandai dengan adanya kesibukan akan

kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah

untuk bersilaturahim, berkonsultasi, minta nasihat “doa”, berobat,

dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan

dan lain sebagainya.87

3. Tipe Pondok Pesantren

Menurut pendapat dalam Kompri, tipe-tipe pondok pesantren di

indonesia dapat digolongkan sebagai berikut:

86 M.Bahri Ghazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: Prasasti, 2003)  h. 38.
87 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994), h. 60.



51

a. Pesantren Yang Sangat Tradisional : Pesantren yang masih

mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam arti tidak mengalami

transformasi yang berarti dalam sistem pendidikannya atau tidak ada

inovasi yang menonjol dalam corak pesantren, dan jenis pesantren

inilah yang masih tetap eksis mempertahankan tradisi-tradisi

pesantren klasik dengan corak keislamannya.

b. Pesantren Yang Memiliki Sarana Fisik : Pesantren ini biasanya

pesantren tradisional yang sangat sederhana sekaligus merupakan

ciri pesantren tradisional, yang menggunakan sistem belajar

bandungan, sorogan, wetonan. Pesantren yang memiliki sarana fisik

seperti masjid, rumah kyai, pondok atau asrama yang disediakan

bagi para santri, utamanya adalah bagi santri yang datang dari daerah

jauh, sekaligus menjadi ruang belajar bagi mereka untuk menimba

ilmu.

c. Pesantren Salafi : Ditambah dengan lembaga sekolah (madrasah,

smu, dan kejuruan) yang merupakan karakteristik pembaruan dan

modernisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Pesantren tersebut

tidak menghilangkan budaya tradisional pesantren itu sendiri yaitu

sorogan, bandungan dan wetonan yang dilakukan kyai atau ustadz.

d. Pesantren Modern : Pesantren ini terbuka untuk umum, corak

pesantren ini telah mengalami transformasi yang sangat pesat, baik

dari sistem pendidikan maupun dalam unsur-unsur kebanggaannya.

Materi pembelajaran dan sistem pelajaran sudah menggunakan



52

sistem modern dan klasikal. Jenjang pendidikan yang

diselenggarakan dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

e. Pesantren Yang Tidak Memiliki Lembaga Pendidikan Formal : Akan

tetapi tipe pesantren seperti ini, memberikan kesempatan kepada

santri untuk belajar pada jenjang pendidikan formal luar pesantren,

dan dapat dijumpai pada pesantren salafi, dan relatif lebih kecil

dibandingkan pesanren lainnya.

f. Pesantren Ma’had Aly : Tipe ini biasannya ada pada perguruan

tinggi agama atau perguruan bercorak agama. Para mahasiswa

diasramakan dalam waktu tertentu dengan peraturan peraturan yang

telah ditetapkan perguruan tinggi, mahasiswa wajib mentaati disiplin

yang ditetapkan oleh ma’had.88

C. Penelitian Yang Relevan

1. Endang Dwi Hastuti Ningsih

Manajemen Sumber Daya Manusia Kepala Madrasah Pada

Tenaga Pendidik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Mts

Negeri Manyaran Tahun Ajaran 2015/2016, Tesis, Pasca Sarjana

Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Penelitian ini burtujuan

untuk mengetahui Bagaimana manajemen Sumber Daya Manusia

Kepala Madrasah pada tenaga pendidik dalam peningkatan mutu

pendidikan di MTs Negeri Manyaran tahun ajaran 2015/2016, Apa

saja hambatan manajemen Sumber Daya Manusia Kepala Madrasah

88 Kompri, Manajemen dan kepemimpinan Pondok Pesantren, (Jakarta: Prenada Media,
2018), h. 1-2.
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pada tenaga pendidik dalam peningkatan mutu pendidikan di MTs

Negeri Manyaran tahun ajaran 2015/2016,

Dengan hasil penelitian ini, ia menyimpulkan bahwa,

peningkatan mutu pendidikan di MTs Negeri Manyaran terlihat

dengan adanya peningkatan kinerja guru yang semakin banyak

alternatif metode pembelajaran yang dapat diaplikasikan guru dalam

kelas, selain itu penggunaan media-media pembelajaran juga

semakin menjadikan kegiatan belajar menjadi aktif dan kreatif dan

yang paling terlihat adalah peningkatan prestasi belajar siswa

semakin meningkat.89

2. Ali Daud Ramby

Pelaksanaan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu

Pendidikan di madrasah Tsanawiyah Negeri 1 di Padangsidimpuan,

Tesis, Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pasca

Sarjana, Institut Agama Islam Sumatera Utara Medan.

Adapun pokok permasalah yang di bahas dalam penelitian ini

adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

sumber daya manusia dalam peningkatan mutu pendidikan di MTsN

1 Padangsidimpuan. Kesimpulan pembahasan penelitian ini adalah

Pengorganisasian dijalankan sesuai aturan dimana kepala sekolah

dibantu oleh para wakil pembantu kepala sekolah. Kemudian kepala

tata usaha dan beberapa stafnya bekerja sesuai dengan keahlian

89 Hastuti, Dwi Endang, Manajemen Sumber Daya Manusia Kepala Madrasah Pada
Tenaga Pendidik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Mts Negeri Manyaran Tahun Ajaran
2015/2016, Tesis, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2017), h. 152
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masing-masing. Selanjutnya pengawasan selalu dilakukan oleh

kepala sekolah dan unsur pimpinan terkait. Kepala sekolah selalu

terjun ke kelas untuk melihat atau memantau proses berjalannya

mengajar dan belajar. Khusus PNS dilihat melalui daftar penilaian

pekerjaan ( DP3).90

3. Asfa Fikriah

Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan

Untuk Mewujudkan Sekolah Islam Unggul (Studi Multi Kasus di SD

Plus Al-Kautsar Malang dan MTsN 1 Mataram), Tesis, Program

Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pasca Sarjana, UIN Malang.

Dalam penelitian ini, Asfa memfokuskan pada bagaimana

perencanaan dan implementasi pengembangan SDM di SD Plus Al-

Kautsar Malang dan MTsN 1 Mataram, serta bagaimana hasil

program pengembangan SDM terhadap komitmen kelembagaannya.

Sehingga peneliti membahas penelitian ini tentang langkah-

langkah dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia

pendidikan untuk mewujudkan sekolah Islam unggul.91

Dari hasil Tesis yang telah di jelaskan diatas, maka perlu

diketahui bahwa dengan adanya penelitian ini sebagai bahan ukur

suatu variabel atau membandingkan aspek yang diteliti pada

90 Ramby, Daud Ali, Pelaksanaan Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu
Pendidikan di madrasah Tsanawiyah Negeri 1 di Padangsidimpuan, Tesis, (Medan : IAIN
Sumatra Utara, 2013), h. 2

91 Fikriah Asfa, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan Untuk
Mewujudkan Sekolah Islam Unggul (Studi Multi Kasus di SD Plus Al-Kautsar Malang dan MTsN
1 Mataram), Tesis, (Malang : UIN Malang, 2016), h.161.
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penelitian MSDM, oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa

penelitian yang diangkat oleh penulis dengan judul “Manajemen

Sumber Daya Manusia di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin

Penengahan Lampung Selatan”, ini merupakan penelitian yang

berbeda dengan penelitian diatas yang meneliti Manajemen SDM

yang melibatkan objek lain yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, sedangkan penelitian yang

penulis angkat yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia di Pondok

Pesantren Terpadu Ushuluddin Penengahan Lampung Selatan yang

difokuskan pada sumber daya tenaga pendidiknya didalam

pengembangan dan seleksi.
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