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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Pesantren merupakan lembaga keagamaan asli (indigenous) Indonesia yang syarat dengan nilai dan tradisi luhur serta telah menjadi karakteristik dalam seluruh perjalanan babakan sejarahnya, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Lihat uraian secara detail dalam Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 30  dan Abdurrahman Wahid, Menggerakan Tradisi (Yogyakarta: LKis, 2001), hlm. 21  Tak sekedar local wisdom, pesantren bahkan dinilai para cendekiawan Barat, sebut saja semisal Ronald Alan Lakes Bull, Martin van Bruinnessen, Hiroko Horikushi, K.A. Steenbrink hingga Clifford Geertz, sepakat setidak-tidaknya sebagai salah satu tradisi agung (great tradition) dan agen perubahan (agent of change) yang dimiliki oleh peradaban Indonesia. Wolfgang Marschall (ed.), Texts from the Islands: Oral and Written Traditions of Indonesia and the Malay World (Berne: The University of Berne Institute of Ethnology, 1994), hlm. 121-146. Unik dan menariknya, Martin menilai lembaga pesantren sebagai suatu bagian dari tradisi (tradition) dengan tidak menyatakan sebagai institusi tradisional (traditional) dalam nada yang pejoratif yang selama ini disematkan padanya. Pesantren justru merupakan institusi pendidikan yang transformatif karena secara unik dan kreatif sesungguhnya telah memainkan peran manajemen dengan mentransmisikan ketradisionalan budaya Islam dengan berbagai variannya ke dalam bentuk yang baru dengan disesuaikan berdasarkan tantangan zaman, tanpa harus kehilangan jatidirinya sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat.Ketika memulai mengkaji pesantren dan kitab kuning, Martin mengawalinya dengan kalimat “One of Indonesia's great traditions is that of Muslim religious learning as embodied in the Javanese pesantren and similar institutions in the outer islands and the Malay peninsula. The raison of these institutions is the transmission of traditional Islam as laid down in scripture, i.e., classical texts of the various Islamic disciplines, together with commentaries, glosses and supercommentaries on these basic texts written over the ages.” Lihat Martin van Bruinessen, “Pesantren and Kitab Kuning….,” 121. Dalam berbagai karya ilmiahnya tentang Islam di Indonesia, Martin mengapresiasi peranan pesantren dalam membangun peradaban Islam yang akomodatif dan moderat lihat misalnya Martin van Bruinessen, “Postscript: The Survival of Liberal and Progressive Muslim Thought in Indonesia,” dalam M. van Bruinessen (ed.), Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the 'Conservative Turn' (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 2013), 224-231; Martin van Bruinessen, “Secularism, Islamism and Muslim intellectualism in Turkey and Indonesia: some comparative observations,” dalam Mirza Tirta Kusuma (ed.), Ketika Makkah Menjadi Las Vegas: Agama, Politik dan Ideologi, Jakarta: Gramedia, 2014), 130-156; Martin van Bruinessen, “Indonesian Muslims and their place in the larger world of Islam,” dalam A. Reid (ed.), Indonesia rising: the repositioning of Asia's third giant, (Singapore: ISEAS, 2012): 117-140.      
Lebih jauh memotret pondok pesantren, pakar pendidikan Indonesia Azyumardi Azra menyatakan bahwa pesantren bisa dipastikan adalah salah satu warisan (legacy) Islam Indonesia yang sulit ditemukan tolok bandingnya di wilayah dunia Muslim lain. Pesantren bukan hanya menjadi lembaga pendidikan tertua di Pulau Jawa khususnya, tetapi juga merupakan salah satu simbol eksistensial pendidikan Islam Indonesia. Meski zaman berganti, penguasa juga datang dan pergi, pesantren tetap bertahan. Kenapa bisa? Tidak lain karena kemampuan adaptif pesantren yang sangat tinggi. Karenanya, zaman boleh berlanjut dan musim pun berganti; tetapi kebanyakan pesantren bukan surut, tapi menemukan momentum baru di tengah perubahan sangat cepat dan berdampak luas di lingkungan yang mengitarinya.Lihat Azyumardi Azra, “Dua Pesantren, Dua Budaya,” http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/02/25/nkbtn4-dua-pesantren-dua-budaya-1, diakses tanggal 10 April 2015. Lihat juga Azyumardi Azra dan Dina Afrianty, “Pesantren and Madrasa: Modernization of Indonesian Muslim Society,” Makalah yang dipresentasikan pada Workshop on Madrasa, Modernity and Islamic Education, Boston University, CURA, 6-7 Mei (2005), 1-4; Ayumardi Azra, Pendidikan Islam,Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 102-105.  
Namun demikian, Azra juga menjelaskan bahwa tiap pesantren mempunyai kondisi masing-masing berbeda. Satu pesantren berkembang pesat dengan fasilitas relatif amat lengkap, sedangkan yang satunya lagi menampilkan perkembangan tidak fenomenal. Perbedaan kondisi, fasilitas, dan kelengkapan yang berbeda, banyak terkait dengan posisi masing-masing pesantren di lingkungannya. Watak, realitas dan kecenderungan sosial-budaya keagamaan dalam kaitan dengan lembaga pendidikan Islam semacam pesantren menjadi faktor pembeda sangat penting. Begitu juga perspektif pemahaman dan praksis keagamaan yang berlaku menjadi faktor penting dalam dinamika pesantren di ranah kaum Muslimin Indonesia yang berbeda.Azyumardi Azra, “Dua Pesantren, Dua Budaya,” http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/02/25/nkbtn4-dua-pesantren-dua-budaya-1, diakses tanggal 10 April 2015.  Selain itu, penulis menambahkan analisis Azra dengan menemukan suatu kesimpulan sementara bahwa yang menyebabkan perbedaan kualitas dan kuantitas antar persantren juga terkait dengan manajemen pendidikannya. 
Dengan hujjah seperti itu, penulis berlandaskan pada dinamika proses pendidikan di tiga pesantren dengan melihat dan merasakan denyut pesantren secara langsung. Pengamatan itu memperkuat temuan sementara penulis terkait manajemen pendidikan pondok pesantren. Pondok pesantren pertama yang di observasi adalah Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an dan Pondok Pesantren Darul A’mal yang keduanya berlokasi di Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung. Sedangkan satunya lagi adalah Pondok Pesantren al-Falah yang terletak di Kampung Muhajirun Desa Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
Ada beberapa hal yang  menarik untuk dicermati dari manajemen pendidikan di Pesantren Roudlotul Qur’an Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung. Pertama, adanya perpaduan antara teori-teori pendidikan yang lazim dilakukan di  pondok-pondok pesantren tradisional atau salafiyah dengan teori-teori pendidikan yang umumnya dilakukan di Pondok Pesantren Modern. Kedua, perpaduan antara kurikulum Departemen Pendidikan Nasional (SMP/SMA) dengan kurikulum Tarbiyat al-Mu’allimîn al-Islâmiyyah yang ternyata lebih memacu kreatifitas dan prestasi siswa dalam berbagai ajang kompetisi baik di tingkat sekolah maupun di luar sekolah. Ketiga, adanya integrasi kegiatan pendidikan di sekolah dengan kegiatan pesantren  menjadikan pemahaman materi bagi para santri lebih mendalam. Ketiga model pengembangan di atas adalah merupakan aktualisasi manajemen kepemimpinan yang sepenuhnya dikendalikan oleh pimpinan pondok  pesantren Roudlatul Qur’an (sentralisasi kebijakan kepemimpinan). 
Jika merujuk pada pendapat Ghazali  dalam  bukunya Pesantren Berwawasan Lingkungan membagi jenis pesantren menjadi  dua  macam,  pertama  yaitu  pondok  pesantren  tradisional  pondok  yang  masih  mempertahankan  bentuk  aslinya  dengan  semata-mata  mengajarkan  kitab  yang  ditulis  oleh  Ulama  abad  ke  15  dengan menggunakan  bahasa  arab.  Kedua  adalah  pondok  pesantren  modern  merupakan  pengembangan  tipe  pesantren  karena  orientasi  belajarnya  cenderung  mengadopsi seluruh  sistem  belajar  secara  klasik  dan  meninggalkan  sistem  belajar  secara  tradisional. Ghozali, Bahri, Pesantren Berwawasan Lingkungan,  (Jakarta: Prasasti, 2010), hlm. 14 Maka pesantren Roudlatul Qur’an adalah tidak termasuk kedalam pesantren tradisonal murni atau modern murni akan tetapi pesantren semi tradisional dan semi modern.
Objek kedua yang menjadi tempat penelitian adalah Pondok Pesantren Darul A’mal Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro Propinsi Lampung. Pesantren ini berciri khas salafiyah tetapi mempunyai pendidikan formal dengan tingkatan MTS dan MA. Adapun program unggulan dari Pesantren Darul A’mal adalah sistem sorogan, yaitu setiap santri diharapkan mampu untuk membaca kitab kuning seperti kitab nahwu, fiqih dan tafsir.
Objek yang ketiga yang menjadi tempat penelitian adalah pondok Pesantren Al Fatah di Negararatu Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Pesantren ini berciri khas pondok modern yang mengadopsi sistem pendidikan formal di bawah Kementrian Agama yang terdiri dari tingkatan RA, MI, MTS dan MA. Sedangkan program unggulan dari pesantren ini adalah penguatan kebahasaan, yaitu santri dilatih dalam percakan bahasa Arab yang kemudian dijadikan bahasa wajib dalam lingkup pesantren. Begitu halnya dengan pondok  Pesantren Darul A’mal Metro dan Pesantren Al Fatah di Natar mempunyai kesamaan dengan pondok Roudlatul Qur’an Metro dengan pengelolaan kepemimpinan sentralisasi, tetapi pengelolaan pengajaran mengadopsi sistem pengajaran pondok pesantren modern.
Dari ketiga Pondok pesantren di atas dengan sistem pengelolaan yang berbeda dan keunggulan dan kelemahannya masing-masing tentunya juga dengan manajemen yang berbeda pula, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang terkait dengan bagaimana fungsi manajemen meliputi model dan pengembangannya dari masing-masing pondok Pesantren sebagaimana dimaksudkan. Tanpa mengurangi urgensitas  penelitian yang menyatakan bahwa pesantren dengan beragam produknya tetap dicap sebagai sesuatu yang tradisional, penulis akan  mengkaji pesantren dari aspek manajemen pendidikannya. Kajian dengan fokus manajemen pendidikan di pesantren memunculkan sejumlah pertanyaan; bagaimana manajemen pendidikan menurut dunia pesantren?. Bagaimana manajemen pendidikan itu diperoleh oleh para civitas akademikanya?. Bersumber dari manakah manajemen pendidikan di pesantrennya?.
Masih menurut Azyumardi Azra, untuk menghadapi perubahan sosial yang mengglobal dan kompetitif, mau tidak mau pondok pesantren harus siap menghadapinya dengan melakukan beberapa perubahan manajemen pendidikannya. Pertama, pembaharuan substansi atau isi pendidikan dengan merevisi kurikulumnya dengan memasukkan semakin banyak mata pelajaran umum atau bahkan ketrampilan umum. Kedua, pembaharuan metodologi, seperti sistem klasikal, penjenjangan. Ketiga, pembaharuan kelembagaan, dengan membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Keempat, pembaharuan fungsi, dari fungsi kependidikan untuk juga mencakup fungsi sosial-ekonomi. Oleh karenanya tidak sedikit pesantren yang mengarahkan para santrinya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan vocational dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum yang berada di bawah sistem Departemen Pendidikan Nasional; bukan sistem pendidikan agama yang berada di bawah Departemen Agama.Ayumardi Azra, Pendidikan Islam,Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru,...hlm 102-105. 
Pondok pesantren juga terkenal dengan kebudayaannya yang khas, baik dari pola hidup yang bersahaja dan asketik, hingga tradisi pendidikan yang berkarakter. Tradisi pesantren ini selalu dijaga dengan hati-hati, bahkan dari awal berdirinya sampai hari ini. Seiring perputaran zaman, sistem yang dulu masih menjadi sebuah yang kontemporer, sekarang telah menjelma menjadi sesuatu yang konvensional, dari yang paling modern menjadi tradisonal dan ortodoks.Babun Suharto,  Dari Pesantren untuk Umat  (Surabaya: IMTIYAZ, 2011), xi.
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa masyarakat merupakan salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan pendidikan.Undang-undang Sikdiknas ;UU RI No. 20 Th. 2003 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 6.   Pondok pesantren sebagai salah satu stake holder pendidikan diharapkan dapat memberikan solusi dalam berbagai pesoalan pendidikan di negeri Indonesia. Alhasil, posisi pesantren kini telah banyak berubah. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya orang-orang pesantren yang masuk dalam struktur pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif sehingga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergeseran kebijakan tersebut. Orang-orang pesantren kini merasa semakin dekat dengan Negara daripada periode-periode sebelumnya. Seperti ungkapan Bachtiar Effendi  yang menyatakan bahwa hal itu merupakan akomidasi pemerintah terhadap Islam, dan lebih tepat lagi, merupakan akomodasi terhadap pesantren dalam pengertian positif.Bachtiar Effendi, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam Di Indonesia” (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm.19.
Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mencoba melakukan beberapa kebijakan ke depan antara lain: (1) Memberikan pelayanan yang optimal kepada pondok pesantren dengan 3 (tiga) peran yang dimainkan yaitu sebagai lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan lembaga pengembangan kemasyarakatan; (2) Memberikan peluan seluas-luasnya kepada pondok pesantren untuk berkreasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki; (3) Menghindari intervensi kepada lembaga tersebut selama pendidikan di pondok pesantren tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.Lihat Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005. 
Prospek pesantren ke depan tidak tergantung pada pihak lain, tetapi lebih tergantung pada pesantren itu sendiri, Eksistensi pesantren di tengah-tengah pendidikan lainnya memberikan dampak positif bila dirasakan moralitas masyarakat Indonesia semakin baik. Hanya saja, peran pesantren saat ini lebih kompleks dan tuntutan masyarakat terhadap peran pesantren saat ini semakin bertambah. Di tengah keluhan kualitas pendidikan di tanah air yang rendah, pesantren dituntut berkiprah di dalamnya. Masyarakat menuntut agar pesantren berkiprah dalam pemberdayaan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi maupun lainnya. Pesantren juga dituntut peran tradisionalnya untuk memproduk ulama yang dapat menjadi pengayom mereka di tengah-tengah percaturan masyarakat global.Abdurrahman Wahid, “Bagaimana Mengantisipasi Perubahan,” Jurnal Pesantren, No. 2/Vol.IV/1987: 10-12. 
Malik Fajar mengatakan bahwa, jika ingin menatap masa depan pendidikan Islam di Indonesia yang mampu memainkan peran strategis bagi kemajuan umat dan bangsa, perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan hal yang mendasar itu antara lain, (1) kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah-langkah oprasional, (2) penguatan dibidang system kelembagaan, (3) perbaikan atau pembaharuan pengelolaannya atau manajemennya.A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1991), 31. 
Tidak perlu disangkal, ketika banyak kalangan memandang lemah bahkan mengklaim problematika internal pondok pesantren terletak pada manajemen. terlepas dari keberhasilannya selama ini, pondok pesantren diakui, mampu mendidik para santrinya menjadi manusia yang shalih, menjadi mubaligh, serta para cendekiawan yang kemudian menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, baik formal maupun informal yang kini tersebar di seluruh pelosok nusantara ini.Noor Mahpuddin, Potret Dunia Pesantren (Bandung: Humaniora, 2006), 112. 
Permasalahan seputar pengembangan manajemen pendidikan pesantren dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (human resources) merupakan isu aktual dalam arus perbincangan kepesantrenan kontemporer. Mutu output pendidikan yang rendah akan berdampak terhadap kualitas sumber daya bangsa Indonesia bila harus bersaing dengan negara lain, Yang demikian itu, terjadi karena selama mereka dibangku sekolah tidak mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Banyak faktor yang mendorong lambatnya laju perkembangan mutu pendidikan di Indonesia sehingga mutu pendidikan Indonesia seakan-akan berjalan ditempat. Di antara faktor tersebut yang sangat menonjol dan paling mempengaruhi adalah salahnya persepsi tentang keberhasilan siswa yang selama ini hanya diukur dengan angka-angka (kemampuan kognitif) mapel tertentu. Dan kurang memperhitungkan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki para siswa, yang justru menjadi bekal utama bagi mereka ketika harus terjun kemasyarakat atau dunia kerja.Lihat secara detail kelemahan mutu pendidikan Indonesia dalam Suhendra Yusuf, Studi Model Perbaikan Mutu Pendidikan Berdasarkan Hasil Studi Internasional (Jakarta: Puspendik Balitbang Diknas 2008). 
Fenomena di atas tersebut yang seharusnya menjadi acuan bagi pendidikan seperti pesantren. Peran optimal pesantren yang mempunyai spesialisasi dibidang Al-Qur’an manakala Al-Qur’an yang turun dari langit tersebut mampu diaplikasikan dalam kehidupan. Tidak hanya terlepas pada upaya menjadikan Al-Qur’an sebagai barang yang sakral, namun makna yang mampu mengfiltrasi jiwa umat Islam. Al-Qur’an yang turun “dari langit”  harus diupayakan menjadi spirit dalam peri hidup umat manusia. 
Jika demikian halnya, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pihak pesantren adalah membuat suatu sistem dan manajemen pendidikan yang diharapkan bisa menjadi jembatan antara al-Qur’an di satu sisi dan  pengamalan kaum muslimin di lain sisi. Rumusan tersebut haruslah dapat pula memuat ilmu-ilmu penunjang lain yang berasal dari Hadits Nabi Muhammad SAW.  maupun yang bersifat umum demi terciptanya keilmuan santri yang paripurna.
Salah satu terobosan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di pesantren adalah membuka penyelenggaraan pendidikan formal dan vocasional di lingkungan pendidikan pesantren, agar lulusannya menjadi ahli agama, memiliki kemampuan berfikir, dan sekaligus memiliki keterampilan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat. Secara manajerial, pengelolaan kelembagaan dengan tiga satuan pendidikan tersebut  dibagi ke dalam tiga level manajemen pendidikan, yaitu: High Management, Midle Management, dan Low Management. High Management sebagai manajemen puncak, tetap dipegang  oleh pimpinan pesantren sebagai sesepuh dan sekaligus sebagai pemegang otoritas Ilahiyah dengan kharismanya. Sedangkan Midle Management dipegang oleh semacam lembaga atau Majelis Pesantren untuk menjalankan kebijakan  pimpinan/sesepuh. Sedangkan Low Management diberikan kepada para pimpinan yang memegang lembaga di lingkungan pesantren, seperti Kepala MAN, Kepala MTs, Ketua Kopontren, Kepala Poskestren, dan lainnya. Menurut hemat penulis, pola manajerial pendidikan seperti ini cukup efektif dalam mengelola lembaga pendidikan pesantren di masa mendatang.Utawijaya Kusumah, ”Manajamen Mutu Pendidikan Pesantren: Perpaduan Implementasi Manajemen Mutu Joseph M. Juran dan Surah An-Nashr Ayat 3 Menuju Pendidikan Pondok Pesantren Bermutu,” Makalah disampaikan pada Workshop Pimpinan Pondok Pesantren Tingkat Kabupaten Tasikmalaya, di Hotel Padjadjaran Tasikmalaya, tanggal 31 Oktober (2012): 3-5. 
Dalam implementasinya di lapangan bisa menggunakan manajemen mutu modern yang dikembangkan oleh Joseph M. Juran dan dipadukan dengan manajemen pendidikan khas pondok pesantren. Juran mengembangkan konsep Trilogi Kualitas, yaitu: perencanaan kualitas (quality planning), pengendalian kualitas (quality control) dan perbaikan kualitas (quality improvement). Perencanaan Kualitas (Quality planning), yaitu suatu proses yang mengidentifikasi pelanggan dan proses yang akan menyampaikan produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat dan kemudian mentransfer pengetahuan ini ke seluruh kaki tangan perusahaan guna memuaskan pelanggan dengan cara: memenuhi kebutuhan pelanggan/konsumen, menentukan market segment (segmen pasar) produk, mengembangkan karakteristik produk sesuai dengan permintaan konsumen, dan mengembangkan proses yang mendukung tercapainya karakteristik produk. Pengendalian Kualitas (Quality control), yaitu suatu proses dimana produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi, dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan. Caranya: mengevaluasi performa produk, membandingkan antara performa aktual dan target, serta melakukan tindakan jika terdapat perbedaan/penyimpangan. Perbaikanan Kualitas (quality improvement), yaitu suatu proses dimana mekanisme yang sudah mapan dipertahankan sehingga mutu dapat dicapai berkelanjutan. Caranya: mengidentifikasi proyek perbaikan (improvement),  membangun infrastruktur yang memadai, membentuk tim,  melakukan pelatihan-pelatihan yang relevan, diagnosa sebab-akibat, cara penanggulangan masalah,  cara mencapai target sasaran.Lihat Joseph M. Juran (ed.), Juran’s Quality Handbook (New York: McGraw-Hill, 1999); Joseph M. Juran, Juran on Planning for Quality: An Executive Handbook (New York: The Free Press, 1988); Joseph M. Juran, Juran on Leadership for Quality: An executive handbook (New York: The Free Press, 1989; Joseph M. Juran, Architect of Quality: The Autobiography of Dr. Joseph M. Juran (New York: McGraw-Hill, 2004).
Secara sadar, Pondok Pesantren sebenarnya sudah memiliki rujukan yang jelas tentang manajemen pendidikan, sebagai landasan pijak bagi pesantren dalam mengimplementasikan manajemen mutu pendidikannya. Dalam surat al-Nashr ayat 3 Allah SWT berfirman: 
فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ٣ 
Artinya: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat”. (Qs. An Nashr: 3) 
Ayat tersebut berkaitan dengan direbutnya kembali kota Makkah oleh Rasulullah SAW bersama pasukannya. Inilah bukti kemenangan ummat Islam saat itu. Dalam pendekatan balaghah, ayat 3 surat al-Nashr ini termasuk khabar insya’i, yakni  khabar yang  menjadi syari’at yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.Utawijaya Kusumah, ”Manajamen Mutu Pendidikan Pesantren: ....,” 7. 
Tafsir manajemen pendidikan ayat ini kalau mengikuti kerangka manajemen mutu modern ala Joseph M. Juran adalah: (1) tasbih (mengingat); (2) tahmid (memuji); dan (3) istighfar (ampunan). Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam melakukan manajemen mutu pendidikan pesantren. Melalui tasbih (mengingat) peningkatan mutu pendidikan pesantren dilakukan dengan cara menetapkan standar mutu yang jelas yang harus direncanakan secara berkualitras (quality planning), kendatipun standar mutu yang ditetapkan didasarkan hasil ijtihad sesepuh maupun pengelola pesantren. Kemudian melalui tahmid (terpuji), pelaksanaan manajemen mutu dilakukan oleh orang-orang pilihan dengan kualitas yang tidak diragukan, sehingga orang-orang terpuji/pilihan (tahmid) tersebut mampu mengendalikan mutu pendidikannya (quality control). Dan, melalui istighfar (ampunan), manajemen mutu pendidikan pesantren yang dilaksanakan adalah dengan cara melakukan perbaikan mutu (quality improvement) secara terus menerus dengan melibatkan berbagai unsur.Utawijaya Kusumah, ”Manajamen Mutu Pendidikan Pesantren: ....,” 9. 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang manajemen pendidikan pondok pesantren (Studi pada Pondok Pesantren Roudlotul Qur’an, Darul A’mal, dan Al Fatah).
Fokus dan Sub Fokus Penelitian
Fokus Penelitian
Fokus penelitian dalam disertasi ini adalah tentang manajemen pendidikan pondok pesantren. Dalam penelitian ini pondok pesantren yang menjadi objek penelitian adalah pondok pesantren Roudlotul Qur’an Metro, pondok pesantren Darul A’mal Kota Metro dan pondok pesantren Al-Fatah Natar Lampung Selatan.
Sub Fokus Penelitian
Adapun yang menjadi sub fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Perencanaan kualitas (quality planning) manajemen pendidikan di pondok pesantren.
	Pengorganisasian kualitas  (quality organizing) manajemen pendidikan di pondok pesantren.
	Pelaksanaan kualitas (quality actuating) manajemen pendidikan di pondok pesantren.
	Pengawasan kualitas (quality controlling) manajemen pendidikan di pondok pesantren.
Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan atau rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagaimanakah perencanaan kualitas (quality planning) manajemen pendidikan di pondok pesantren?.
	Bagaimanakah  pengorganisasian kualitas  (quality organizing) manajemen pendidikan di pondok pesantren?.
	Bagaimanakah pelaksanaan kualitas (quality actuating) manajemen pendidikan di pondok pesantren?.
	Bagaimanakah pengawasan kualitas (quality controlling) manajemen pendidikan di pondok pesantren?.
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui perencanaan kualitas (quality planning) manajemen pendidikan di pondok pesantren.
	Untuk mengetahui pengorganisasian kualitas  (quality organizing) manajemen pendidikan di pondok pesantren.
	Untuk mengetahui pelaksanaan kualitas (quality actuating) manajemen pendidikan di pondok pesantren.
	Untuk mengetahui pengawasan kualitas (quality controlling) manajemen pendidikan di pondok pesantren.

Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan hasil penelitian  yang diharapkankan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
Secara Akademik, penelitian ini dapat menambah dan memperkaya ilmu manajemen dalam dunia pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan fungsi manajemen pendidikan Pesantren dan Pengembangan Pendidikan Pesantren dengan pendekatan fenomenologi.
	Dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:
	Pengelola pesantren Roudlotul Qur’an Mulyojati Kecamatan Metro Barat Propinsi Lampung, pesantren Darul A’mal Mulyojati Kecamatan Metro Barat Propinsi Lampung dan pesantren Al Fatah Negara Ratu Kecamatan Natar Propinsi Lampung, bisa dijadikan sebagai bahan dan wahana representatif dalam mengelola dan menerapkan tentang mekanisme manajemen pendidikan pesantren.
	Secara institusional penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam mengembangkan fungsi manajemen pendidikan pesantren yang telah ada oleh pengambil kebijakan.
	Pengamat dan praktisi pesantren bisa memahami tentang dinamika dan model dari manajemen pendidikan pesantren.
	Supervisor pendidikan, sebagai bahan acuan dalam menggerakkan dan menyelaraskan pendidikan yang berbasis keagamaan.


Penelitian Terdahulu
Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa hasil penelitian berupa tesis ataupun disertasi yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:
	Penelitian  M. Ridlwan Nasir 1996, disertasi dengan judul “Dinamika Sistem Pendidikan: Studi di Pondok-Pondok Pesantren Kabupaten Jombang Jawa Timur”, diterbitkan di yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, pada tahun 1996. Dalam disertasinya tersebut Ridlwan Nasir mengulas tentang sistem pendidikan di lingkungan pesantren di jawa timur masih menggunakan sistem tradisional dan menjunjung tinggi tradisi keilmuan yang di wariskan baik oleh para ulama salaf maupun khalaf yang telah berperan besar dalam merumuskan konsep pendidikan Islam. Dalam disertasi tersebut juga disampaikan bahwa penerapan sistem pengelolaan/manajemen pesantren itu akan sangat bergantung pada putusan seorang kiyai yang memiliki otoritas super untuk menentukan sistem pendidikan, dalam hal ini tentang sistem mana yang akan diterapkan dalam pesantren yang di pimpinnya. Sedangkan peneliti lebih menekankan pada sisi fungsi manajemen dalam penerapannya di lingkungan pesantren, berikut peluang dan kendala dalam penerapa fungsi manajemen tersebut.
	Mohamad Nasukha Wasono Putro tahun 2008 dengan judul “Manajemen Pendidikan Bahasa Terpadu di Pondok Pesantren Al-Husna Sumbergempol Tulung Agung Jawa Timur”. Penelitian tersebut berusaha untuk menjawab permasalahan mengenai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan pendidikan bahasa, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana evaluasi serta hasilnya. Hasil penelitiannya menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Pondok Pesantren Al-Husna Sumbergempol, Tulung Agung, Jawa Timur, dalam pengelolaannya telah menggunakan aspek-aspek manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan di Pondok Pesantren tersebut menggunakan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan secara klasikal, serta proses belajar mengajar menggunakan komunikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris secara terpadu dengan bergantian setiap minggu sekali. Disamping itu masih adanya manajemen lillahi ta’ala artinya asal bisa berjalan.Muhamad Nasukha Wasono Putro “Manajemen Pendidikan Bahasa Terpadu di Pondok Pesantren Al-Husna Sumbergempol Tulung Agung Jawa Timur”, Tesis, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2008), 161-163. 
	Sedangkan Muhammad Ikhsan tahun 2007 melakukan penelitian dengan judul “Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur”. Penelitian tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar yaitu bagaimana visi dan misi disusun, bagaimana gaya kepemimpinan Kiai, bagaimana pengembangan program-program pendidikan dilaksanakan, dan kendala-kendala apa yang ditemui dalam menjalankan kepemimpinan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh pimpinan kolektif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar didasarkan pada amanat yang tercantum dalam ikrar wakaf tahun 1980, dan gaya kepemimpinan yang diterapkan di Pondok Pesantren Wali Songo juga sudah mengalami pergeseran dari kepemimpinan karismatik bergeser kepemimpinan rasionalistik demokratik. Pada pengembangan program pendidikan ditemukan bahwa belum ada upaya untuk memilih dan mengembangkan program pendidikan unggulan. Untuk mengembangkan Pondok Pesantren masih terganjal kendala-kendala yang sangat kompleks, antara lain adanya krisis identitas, formalisasi dan dikotomi, pimpinan kurang fokus untuk mengembangkan Pondok Pesantren, kendala dari senioritas dan alumni, konflik keluarga dan kelompok, serta tradisi pola pengasuhan yang disiplin dengan model pemberian hukuman fisik kemudian diganti dengan pendekatan persuasif dan kasih sayang yang membuat tingkat disiplin santri semakin menurun. Muhammad Ikhsan “Kepemimpinan Kiai di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Jawa Timur”, Tesis, (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 113-116. 
	Sementara itu penelitian Suhartono Djuwaini tahun 2005 dengan judul “Manajemen Pembelajaran Pondok Pesantren: Studi kasus Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta”, yang menyoroti masalah manajemen pembelajaran di Pondok Pesantren. Penelitian Suhartono Djuwaini tersebut mengangkat masalah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta pada dasarnya sudah melakukan perencanaan pembelajaran sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran Pondok Pesantren diberikan kebebasan untuk memilih strategi, perndekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan sumber dayamanusia yang tersedia di Pondok tersebut. Kesimpulan akhir dari penelitian tersebut bahwa dalam penilaian pembelajaran di Pondok Pesantren, belum dilakukan secara terintegrasi dengan proses pendidikan secara keseluruhan, sehingga perlu ada perubahan/perbaikan. Suhartono Djuwaini, “Manajemen Pembelajaran Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, Tesis, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, 2005), hlm. 302-30

	
 Dari hasil penelusuran peneliti terhadap beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya, maka penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang sudah ada, dimana fokus pada penelitian ini adalah pengembangan fungsi manajemen pondok pesantren khususnya pada pendidikan formal yang ada di dalam pesantren.









	

