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ABSTRAK 

Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas 

Akademik Santri di Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 

 Oleh:  

Adam Anugrah 

Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 

dan pengendalian suatu kelompok atau organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Pondok Pesantren Darul Huffaz adalah salah satu pondok pesantren 

yang menerapkan fungsi manajemen untuk memberikan bimbingan yang baik pada 

santrinya yaitu dengan mengkoordinir segala aktivitas santri sesuai ajaran Islam 

khususnya dalam bidang hafalan Al-Qur’an dan juga mengajarkan tentang ilmu 

pendidikan umum. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah optimalisasi 

fungsi manajemen dalam upaya meningkatkan kualitas akademik di pondok pesantren 

Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupate Pesawaran ?. 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui optimalisasi fungsi manajemen dalam 

meningkatkan kualitas akademik santri di pondok pesantren ini. Peneliti 

menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang mempergunakan data yang 

dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pengurus dan santri yang berjumlah 920 orang yaitu pengurus 16 

orang, Asatidz 98 orang dan santri 806 orang (73 santri MI, 573 santri MTs, dan 160 

santri MA) sedangkan sampelnya terdiri dari 4 pengurus dan 3 santri sebagai 

informan. Lalu teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode berfikir deduktif. 

Hasil penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan analisis data yaitu 

pondok pesantren Darul Huffaz telah melaksanakan keempat fungsi manajemen, 

yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk 

menunjang peningkatan kualitas akademik santri dalam bidang ilmu hafalan Al-

Qur’an ataupun ilmu umum. Dalam perencanaan, pondok pesantren Darul Huffaz 

memiliki rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terhadap 

peningkatan kualitas akademik santri. Dalam fungsi pengorganisasian, pondok ini 

telah membagi tugas para komponen pondok pesantren didalam tugas dan wewenang 

masing-masing dengan koordinasi yang baik untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam penggerakan¸pondok pesantren Darul Huffaz memberikan 

kebijakan pada para pengurusya untuk membimbing santri secara bebas asalkan tidak 

ada kontak fisik atau melukai santri dengan serius. Dalam fungsi pengendalian, 

pondok ini melakukan evaluasi terus menerus dan juga pengawasan menggunakan 

CCTV bagi pengurus pondok dan  santrinya. 

Kata Kunci: Fungsi Manajemen dan Kualitas Akademik Santri 
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MOTTO 

                              

         

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”. (Q.S. Al-Hasyr [59] : 18) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam rangka menciptakan efektifitas pemahaman maksud dan tujuan, 

penulis perlu menjelaskan akan pengertian terhadap judul, yaitu “Optimalisasi 

Fungsi Manajemen dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Akademik Santri di 

Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran”. Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan definisi 

terkait judul tersebut. 

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
1
 

Fungsi manajemen menurut James AF Stoner yang dikutip T. Hani Handoko 

adalah suatu proses kegunaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
2
 

Optimalisasi fungsi manajemen yang dimaksud penulis disini adalah  

pengoptimalan manajemen pondok pesantren Darul Huffaz dalam merencanakan, 

mengorganisasi, melaksanakan, ataupun mengawasi program atau aktivitas yang 

                                                           
1
 George R. Terry dan Leslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2014), h. 1 
2
 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 8 



2 
 

sedang berjalan ataupun yang akan dijalankan agar hasilnya sesuai dengan apa 

yang diinginkan. 

Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah 

ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa dan manufaktur dalam kaitannya 

dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki.
3
 

Akademik berasal dari kata akademis, adalah sebuah kemampuan menguasai 

ilmu pengetahuan yang telah diuji kepastian kebenarannya sehingga  bisa diukur 

baik berupa nilai maupun yang biasanya disebut dengan prestasi akademik.
4
 

Santri adalah siswa atau murid yang belajar di pesantren.
5
 Pada umumnya, 

santri terbagi dalam dua kategori. Pertama, santri mukim, yaitu murid-murid 

yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pesantren. Kedua,santri 

kalong, yaitu para siswa yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren.
6
  

Pesantren pada umumnya sering juga disebut dengan pendidikan Islam 

tradisional dimana seluruh santrinya tinggal bersama dan belajar dibawah 

bimbingan seorang kyai. Asrama para santri tersebut berada dilingkungan 

kompleks pesantren, yang terdiri dari rumah kyai, masjid, ruang untuk belajar, 

mengaji, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
7
 

Meningkatkan kualitas akademik santri yang dimaksud penulis dalam skripsi 

ini adalah meningkatkan mutu santri dalam ilmu agama Islam dibidang Tahfidz 

                                                           
3
 http://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 06.06 wib 

4
 http://www.academicindonesia.com/pengertian-akademik-beserta-contoh-contoh- prestasinya/ 

diakses pada tanggal 16 April 2018 pukul 06.06 wib 
5
 Nurkholis Majid, Bilik Bilik Pesantren, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 19-20 

6
 Amin Haedari & Abdullah Hanif, Masa Depan Pesantren, (Jakarta: IRD Press, 2004), h. 35 

7
 Ibid, h. 31 
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(hafalan) Al-Qur’an yang diwujudkan dengan target hafalan juz tertentu sesuai 

tingkat kelas santri dan juga meningkatkan nilai ataupun peringkat akademik 

santri dalam ilmu pendidikan  umum. 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa skripsi ini 

membahas tentang pengoptimalan manajemen Pondok Pesantren Darul Huffaz 

dalam proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan maupun 

mengawasi program atau aktivitas yang sedang berjalan ataupun akan dijalankan 

dengan tujuan meningkatkan mutu santri dalam ilmu agama Islam dibidang 

Tahfidz (hafalan) Al-Qur’an yang diwujudkan dengan target hafalan juz tertentu 

sesuai tingkat kelas santri dan juga meningkatkan nilai ataupun peringkat 

akademik santri dalam ilmu pendidikan  umum. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti perlu memaparkan alasan memilih judul, 

adapun alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi manajemen merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pengembangan lembaga khususnya lembaga dakwah. 

2. Pondok Pesantren Darul Huffaz merupakan pondok pesantren yang bergerak 

dibidang pendidikan agama Islam melalui hafalan Al-Qur’an dan juga pondok 

ini telah meluluskan banyak penghafal Al-Qur’an dari berbagai daerah. 

3. Sesuai dengan prodi penulis yaitu manajemen dakwah. 

 



4 
 

C. Latar Belakang 

Manajemen merupakan sebuah subyek yang sangat penting karena ia 

mempersoalkan usaha penetapan serta pencapaian-pencapaian sasaran.
8
  

Dalam hal ini berarti manajemen mempunyai peran yang sangat penting 

untuk meningkatkan mutu ataupun memajukan sebuah organisasi karena jika 

suatu organisasi dikoordinir dengan manajemen yang baik, maka organisasi 

tersebut akan dapat lebih berkembang daripada organisasi yang tidak dikorrdinir 

dengan manajemen yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. 

Alat pokok kita, yang bukan saja ditujukan untuk mengidentifikasi 

menganalisa dan menetapkan tujuan-tujuan yang harus dicapai tetapi pula untuk 

mengkombinasi secara efektif bakat-bakat orang-orang dan mendayagunakan 

sumber-sumber materiil adalah manajemen. Manajemen terdapat pada hampir 

semua aktivitas manusia, begitu pula hingga tingkat tertentu manajemen terdapat 

didalam pabrik, kantor, sekolah, bank, toko, gereja angkatan bersenjata, rumah 

sakit atau di rumah.
9
 

 Dalam pencapaian tujuannya, organisasi-organisasi kecil maupun besar 

memerlukan manajemen untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan 

dan mengendalikan kegiatan yang ada didalam ruang lingkup organisasi tersebut. 

Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang 

diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan 

                                                           
8
 George R. Terry, Asas-Asas Menejemen, (Bandung: PT Alumni, 2006), h. 3 

9
 Ibid,  
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bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya.
10

 Manajemen sendiri mempunyai 

4 fungsi yaitu: Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), 

Actuating (penggerakan), dan Controling (Pengawasan). 

Fungsi manajemen disini mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

setiap lembaga karena untuk menunjang agar hasil yang akan dicapai sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan maupun pengawasan. 

Secara umum, manajemen merupakan hal yang paling penting dalam sebuah 

organisasi. Manajemen yang baik akan membawa kemajuan bagi sebuah 

organisasi dan juga sebaliknya, manajemen yang buruk akan membawa 

kemunduran organisasi tersebut. Berikut firman Allah SWT mengenai 

manajemen dalam surat As-Shaff [61] : 4 : 

                         

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya 

dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 

tersusun kokoh”. (Q.S. As-Shaff [61] : 4) 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen yang baik ataupun 

teratur akan memberikan dampak yang baik bagi suatu organisasi. Adapun salah 

satu organisasi atau lembaga yang menerapkan manajemen ialah pondok 

pesantren. 

                                                           
10

 Ibid, h. 4 
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Telah kita ketahui bahwa pondok pesantren merupakan pusat pemantapan 

akidah dan akhlak serta pengembangan ilmu pengetahuan maupun keterampilan 

para santri guna menciptakan kader-kader dakwah yang berkompeten dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Sebagai lembaga dakwah tentunya pondok pesantren harus mempunyai 

manajemen yang baik dalam melaksanakan kegiatan untuk menunjang ataupun 

meningkatkan kualitas akademik santri yang ada di pondok pesantren yang 

berupa ilmu pengetahuan umum ataupun ilmu pengetahuan mengenai ajaran 

Islam agar target ataupun tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Pondok Pesantren Darul Huffaz merupakan salah satu pondok pesantren 

yang mempunyai manajemen yang cukup baik dalam meningkatkan kualitas 

akademik santri tentang ilmu agama Islam dalam bidang Tahfidz (hafalan) Al-

Qur’an dan juga ilmu umum. Karena dikelola dengan manajemen yang baik, 

pondok ini mampu mengubah sebagian banyak santri yang sebelumnya tidak 

terlalu menguasai ilmu Tahfidz (hafalan) dan juga ilmu umum menjadi para 

santri yang mampu menguasai hafalan Al-Qur’an yang baik dan juga nilai yang 

cukup baik dalam pendidikan umum. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Manajemen dalam Upaya 

Meningkatkan Kualitas Akademik Santri di Pondok Pesantren Darul 

Huffaz Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran” 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah 

optimalisasi fungsi manajemen dalam meningkatkan kualitas akademik santri di 

Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan 

Kabupaten Pesawaran ? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui optimalisasi fungsi manajemen dalam meningkatkan 

kualitas akademik santri di Pondok Pesntren Darul Huffaz Desa Bernung 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan yaitu: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian diharapkan berguna dalam mengembangkan keilmuan 

jurusan Manajemen Dakwah, terkait fungsi manajemen dalam upaya 

meningkatkan kualitas akademik santri di.pondok pesantren Darul 

Huffaz. 
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b. Kegunaan Praktis 

Sebagai acuan dalam kegiatan manajemen yang terbaik untuk 

diterapkan pada Pondok Pesantren Darul Huffaz sebagai minat 

masyarakat muslim. 

c. Kegunaan Akademik 

Sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN 

Raden Intan Lampung, yaitu penelitian terkait dengan program studi 

Manajemen Dakwah. 

 

F. Metode Penelitian 

Agar penulisan skripsi ini terlaksana dengan objektif dan ilmiah serta hasil 

yang optimal, maka diperlukan adanya rumusan-rumusan untuk bertindak serta 

berfikir menurut aturan-aturan ilmiah yang disebut metode. 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati tekun dan 

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka 

metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara 

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.
11

 

 

 

                                                           
11

 Soejono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), 

h. 6 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif banyak dipergunakan pada ilmu 

sosial. Penelitian ini mempergunakan data yang dinyatakan verbal dan 

kualifikasinya bersifat teoritis. Pengolahan data dan pengujian hipotesis 

tidak berdasarkan statistik, melainkan dengan pola berfikir tertentu 

menurut hukum logika.
12

 

Kondisi objek alamiah yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu 

terkait dengan pelaksanaan fungsi manajemen dalam upaya meningkatkan 

kualitas akademik santri di Pondok Pesntren Darul Huffaz Desa Bernung 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif. 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah 

untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual 

                                                           
12

 Marzuki, Metodologi Riset (Panduan  Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial), (Yogyakarta: 

Adipura, 2005), h. 15 
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dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang diselidiki.
13

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi menunjukkan keadaan dan jumlah obyek secara keseluruhan 

yang memiliki karakteristik tertentu.
14

 Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus dan santri yang ada di Pondok 

Pesantren Darul Huffaz Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 920 orang 

yaitu pengurus 16 orang, Asatidz 98 orang dan santri 806 orang (73 santri 

MI, 573 santri MTs, dan 160 santri MA).  

b. Sampel 

Sebuah sampel adalah bagian dari populasi. Survey sampel adalah 

suatu prosedur di mana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan 

dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari 

popolasi.
15

 Dalam penelitian ini tidak semua populasi akan dijadikan 

sumber data, melainkan dari sampel saja, pengambilan sampel yang 

digunakan Purposive Sampling. 

                                                           
13

 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54 
14

 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2005), h. 125 
15

 Op.Cit, h. 271 
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Purposive Sampling adalah pemilihan sampel berdasarkan 

karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya  dengan 

karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.
16

 

Dengan demikian penulis memberikan kriteria untuk menjadi sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menjadi pengurus dan santri Pondok Pesantren Darul Huffaz minimal 

selama 1 tahun. 

2) Pengurus yang membidangi bidang yang penulis teliti. 

Bedasarkan kriteria diatas dan pertimbangan tertentu Pondok 

Pesantren Darul Huffaz Kabupaten Pesawaran yang menjadi sampel adalah 

4 orang, yaitu Ketua Yayasan Darul Huffaz, Hubungan Masyarakat 1 

orang, Bidang Pengasuhan santri 1 orang dan direktur pendidikan 1 orang. 

  

G. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara atau Interview 

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung pewawancara (pengumpul data) kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat 

perekam (tape recorder). Teknik wawancara dapat digunakan pada responden 

                                                           
16

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 157 



12 
 

yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis, termasuk anak-

anak. Wawancara juga dapat dilakukan dengan telepon.
17

 

Adapun wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara perorangan 

yaitu apabila Tanya-jawab muka itu berlangsung secara langsung antara 

pewawancara dengan seseorang yang diwawancarai. Cara ini akan 

mendapatkan data yang lebih intensif.
18

 

Berikut adalah orang-orang yang diwawancara oleh penulis: 

a. KH. Nursalam A. (Ketua Yayasan Pondok Pesantren). 

b. Nur Kholid, MA (Devisi Humas Pondok Pesantren Darul Huffaz). 

c. Ahmad Nurdiansyah (Bidang Pengasuhan Santri). 

d. Heri Soleh, Lc (Direktur Pendidikan). 

Metode ini merupakam metode utama yang digunakan penulis dalam 

melengkapi data yang berkaitan dengan optimalisasi fungsi manajemen dalam 

upaya meningkatkan kualitas akademik santri. 

 

2. Metode Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat 

berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.
19
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 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 67-68 
18

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset, (Bandung: Maju Mundur, 1996), h. 85 
19

 Op.Cit, h. 70 
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Dalam hal ini penulis akan mencari data-data yang berkaitan dengan 

penulisan skripsi ini sebagai pendukung dari data wawancara dan analisis 

data. 

Metode dokumentasi yang digunakan penulis dalam skripsi ini 

merupakan metode pelengkap untuk mendukung data wawancara dan analisis 

data mengenai optimalisasi fungsi manajemen dalam upaya meningkatkan 

kualitas akademik santri. 

 

3. Metode Analisis Data 

Pernyataan Bogdan yang dikutip Sugiono menyatakan bahwa, analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, 

sehingga dapat dipahami, dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.
20

  

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah 

menggunakan pengalaman-pengalaman empiris yang dimiliki oleh sesorang, 

atau teknik sejarah. Pada metode ini, seorang analis sudah seharusnya 

memiliki pengetahuan teoritis yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang 

banyak dalam bidang yang ia tekuni, ketajaman berpikir dan mampu melihat 

                                                           
20

 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2015),   

h. 224 
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jauh kedepan, barulah dapat menggunakan metode sejarah ini dalam analisis 

data secara baik.
21

 

Hasil dari pengumpulan data akan dianalisis secara teoritis, yaitu dengan 

mengamati konsep fungsi manajemen yang dijalankan pondok pesantren 

Darul Huffaz dalam meningkatkan kualitas akademik santri. 

 

H. Tinjauan Pustaka 

Dalam skripsi terdahulu, pembahasan tentang strategi asuransi dan animo 

masyarakat muslim sebelumnya sudah pernah diadakan penelitian, tetapi berbeda 

maksud, tempat penelitian, dan objek yang dibahas. Beberapa skripsi yang 

membahas kajian tersebut di antaranya, yaitu : 

Pada tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Rohayah, NPM 1241030094, Jurusan Manajemen Dakwah melakukan 

penelitian dengan judul, Analisis Fungsi Manajemen Dakwah (Studi di Lembaga 

Permasyarakatan/LAPAS Wanita Kelas II A Way Hui Bandar Lampung), 

Penelitian tersebut berisi tentang fungsi manajemen dakwah yang ada pada 

Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) tidak berjalan dengan sebagaimana 

mestinya, bisa dikatakan juga kurang maksimal, dapat dilihat dari fungsi 

perencanaan dakwah Lembaga Permasyarakatan tidak berjalan dengan baik.
22
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 Muhammad Teguh, Op.Cit, h. 190 
22

 Rohayah, Analisis Fungsi Manajemen Dakwah (Studi di Lembaga Permasyarakatan/LAPAS 

Wanita Kelas II A Way Hui Bandar Lampung), (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. ii 
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Pada tahun 2013, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Rohimin, NPM: 0941030048, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi  melakukan penelitian dengan judul, Manajemen 

Organisasi di Pondok Pesantren Hasanuddi Bandar Lampung, penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan manajemen pada organisasi yang 

menyesuaikan dengan karakteristik pondok pesantren.
23

 

Pada tahun 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, Laila Sifiyana, NPM: 1241030061, Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi melakukan penelitian dengan judul 

Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Pengembangan Pondok Pesantren 

Riyadul Mubtadiin Waylima Pesawaran. Penelitian tersebut berisi menunjukkan 

bahwa dari keempat fungsi manajemen pondok pesantren Riyadul Mubtadiin 

hanya dua fungsi yang optimal yaitu fungsi pengorganisasian dan fungsi 

penggerakan.
24

 

Persamaan dan perbedaan beberapa penelitian tersebut dengan penelitian 

yang dilakukan penulis dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya: 

1. Sama-sama melakukan penelitian di pondok pesantren atau organisasi 

masyarakat. Perbedaannya penelitian terdahulu melakukan penelitian di 

                                                           
23

 Rohimin, Manajemen Organisasi di Pondok Pesantren Hasanuddin Bandar Lampung, 

(Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2015), h. ii 
24

 Laila Sifiyana, Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Pengembangan Pondok Pesantren 

Riyadul Mubtadiin Waylima Pesawaran, (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h. ii 
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Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Way Hui Bandar Lampung, Pondok 

Pesantren Hasanuddin Bandar Lampung, Pondok Pesantren Riyadul 

Mubtadiin Waylima Pesawaran, sementara penelitian ini dilakukan di 

Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan 

akabupaten Pesawaran. 

2. Sama-sama meneliti manajemen dan fungsi manajemen. Perbedaannya 

penelitian terdahulu meneliti manajemen organisasi dan fungsi manajemen 

dalam pengembangan pondok pesantren, sedangkan penelitian ini membahas 

optimalisasi fungsi manajemen dalam upaya meningkatkan kualitas 

akademik santri. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

FUNGSI MANAJEMEN DAN KUALITAS AKADEMIK  

 

 

A. Manajemen 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari 

fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses 

untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.
1
 

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-

tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
2
 Manajemen 

mempunyai tujuan tertentu dan tidak dapat diraba. Ia berusaha untuk 

mencapai hasil-hasil tertentu yang biasanya diungkapkan dengan istilah-

istilah “objectives” atau hal-hal yang nyata. 

Dalam Encylopedia Of The Social Science dikatakan bahwa manajemen 

adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu 

diselenggarakan dan diawasi.
3
 

                                                           
1
 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2014), h. 1 
2
 George R. Terry dan Leslie W. Rue, Op.Cit h. 1 

3
 M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 

h. 3 
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Selanjutnya, pernyataan Haiman yang dikutip M. Manullang dalam 

buku Dasar-Dasar Manajemen, manajemen adalah fungsi untuk mencapai 

sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu 

untuk mencapai tujuan bersama.
4
 

Manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas 

manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan 

aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen. Dalam 

arti singular (tunggal), disebut manajer. Manajer adalah pejabat yang 

bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar 

tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan menggunakan bantuan orang 

lain.
5
 

Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai “An Tanzim”, 

yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan 

menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.
6
 

Menurut James A. F. yang dikutip Wahidin Saputra dalam buku 

Pengantar Ilmu Dakwah menyatakan manajemen adalah sebuah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi 

serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih 

tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.
7
 

                                                           
4
 Ibid, 

5
 Ibid, h. 4 

6
 Wahidin Saputra, Op.Cit, h. 283 

7
 Wahidin Saputra, Op.Cit, h. 284 
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Dari beberapa pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

manajemen adalah suatu proses mengatur, mengelola ataupun 

mengendalikan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, 

sumber daya alam dan lain sebagainya agar apa yang dikerjakan berjalan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2. Pentingnya Manajemen 

Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam 

melakukan pekerjaan mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas dan 

tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab 

ini maka terbentuklah kerja sama dan ketertarikan formal dalam suatu 

organisasi. Dalam organisasi maka pekerjaaan yang berat dan sulit dapat 

diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.
8
 

Pada dasarnya manajemen itu penting, sebab: 

a. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga 

diperlukan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelesaiannya. 

b. Perusahaan akan dapat berhasil  baik, jika manajemen diterapkan 

dengan baik. 

c. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna 

semua potensi yang dimiliki. 

                                                           
8
 Malayu S.P. Hasibuan, Op.Cit, h. 3 
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d. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan. 

e. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan 

memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut. 

f. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan. 

g. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. 

h. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. 

i. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama kelompok 

orang.
9
 

Manajemen selalu terdapat dan sangat penting untuk mengatur semua 

kegiatan dalam rumah tangga, sekolah, koperasi, yayasan-yayasan, 

pemerintahan dan lain sebagainya. Dengan manajemen yang baik maka 

pembinaan kerja sama akan serasi dan harmonis, saling menghormati dan 

mencintai, sehingga tujuan optimal akan tercapai.
10

 

 

B. Fungsi Manajemen 

1. Perencanaan (Planning) 

Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau 

mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang 

memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer 

memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana 

                                                           
9
 Malayu S.P. Hasibuan, Op.Cit, h. 3-4 

10
 Malayu S.P. Hasibuan, Op.Cit, h. 4 
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cara melakukannya, dan siapa yang melakukannya”. Jadi, perencanaan 

adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang 

harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.
11

 

Menurut George R. Terry perencanaan meliputi tindakan: memilih dan 

menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan assumsi-

assumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta 

merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan 

sebelumnya apa yang hatus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.
12

 

Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan perencanaan adalah proses 

penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik 

dari alternatif-alternatif yang ada.
13

 

Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-

keputusan, dalam hubungan mana perencanaan tersebut dianggap sebagai 

tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang 

dengan jalan membuat keputusan-keputusan sekarang.
14

 

Rencana adalah suatu arah tindakan yang sudah ditentukan terlebih 

dahulu. Dari perencanaan ini akan mengungkapkan tujuan-tujuan 

                                                           
11

 T. Hani Handoko, Op.Cit, h. 77-78 
12

 George R. Terry dan Leslie W. Rue, Op.Cit, h. 163 
13

 Malayu S.P. Hasibuan, Op.Cit, h. 40 
14

 Malayu S.P. Hasibuan, Op.Cit, h. 40 
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keorganisasian dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan guna mencapai 

tujuan.
15

 

Dengan jelas Allah SWT berfirman mengenai perencanaan dalam surat 

Al-Hasyr [59] : 18 : 

                          

          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Hasyr [59] : 18) 

Dari ayat diatas, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman 

untuk merencanakan sesuatu ataupun mempersiapkan diri untuk hari esok dan 

dimasa yang akan datang. 

Secara alami perencanaan itu merupakan bagian dari sunatullah, yaitu 

dengan melihat bagaimana Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak 

dan perencanaan yang matang disertai dengan tujuan yang jelas.
16

 

Jadi menurut penulis, perencanaan adalah awal dari sebuah proses 

manajemen dimana kita dapat menentukan tujuan dan pembuatan keputusan 
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 Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2009), h. 94 
16
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untuk sebuah kegiatan manajemen. Perencanaan merupakan langkah awal 

bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar 

memperoleh hasil yang optimal.  

a. Syarat Perencanaan Dakwah 

Sebuah perencanaan dikatakan baik, jika memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

1) Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukan 

adalah baik. Standar baik dalam Islam adalah yang sesuai dengan 

ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

2) Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki manfaat. 

Manfaat ini bukan sekedar untuk orang yang melakukan 

perencanaan, tetepai juga untuk orang lain, maka perlu 

memerhatikan asas maslahat untuk umat, terlebih dalam aktivitas 

dakwah. 

3) Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang 

dilakukan. Untuk merencanakan sebuah kegiatan dakwah, maka 

seorang da’i harus banyak mendengar, membaca, dan memiliki 

ilmu pengetahuan yang luas sehingga dapat melakukan aktivitas 

dakwah berdasarkan kompetensi ilmunya. 

4) Dilakukan studi banding (branchmark). Branchmark adalah 

melakukan studi terhadap praktik terbaik dari lembaga atau 

kegiatan dakwah yang sukses menjalankan aktivitasnya. 
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5) Dipikirkan dan dianalisis prosesnya, dan kelanjutan dari aktivitas 

yang akan dilaksanakan.
17

 

 

b. Tahap Dasar Perencanaan 

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap 

berikut ini: 

1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai 

dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan 

organisasi atau kelompok kerja. 

2) Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan 

sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber 

daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, 

karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. 

3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan 

dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi 

untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. 

4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk 

pencapaian tujuan. Tahap akhir dari proses perencanaan meliputi 

pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian 

tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan 

alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara alternatif yang ada.
18

 

 

c. Alasan-Alasan Perlunya Perencanaan 

Perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesinambungan dan 

kreatif, agar manajemen tidak hanya bereaksi terhadap lingkungannya, 

tetapi menjadi peserta aktif dalam dunia usaha.
19
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1) Manfaat Perencanaan 

Perencanaan mempunyai banyak manfaat, yaitu: 

a) Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan lingkungan; 

b) Membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah-

masalah utama;  

c) Memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran 

operasi lebih jelas;  

d) Membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat;  

e) Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi; 

f) Memudahkan dalam melakukan koordinasi diantara berbagai 

bagian organisasi;  

g) Membuat tujuan khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami; 

h) Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan 

i) Menghemat waktu, usaha dan dana.
20

 

 

2) Kelemahan Perencanaan 

Perencanaan juga mempunyai beberapa kelemahan. Beberapa 

diantaranya:  

a) Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin 

berlebihan pada kontribusi yang nyata; 

b)  Perencanaan cenderung menunda kegiatan;  

c) Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk 

berinisiatif dan berinovasi;  

d) Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh 

penyelesaian situasi individual dan penanganan setiao masalah 

pada saat masalah tersebut terjadi; dan 

e) Ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak 

konsisten.
21

 

 

d. Tipe-Tipe Perencanaan dan Rencana 

Ada dua tipe utama rencana: (1) rencana-rencana strategik 

(strategic plans), yang dirancang memenuhi tujuan-tujuan organisasi 

yang lebih luas – mengimplementasikan misi yang memberikan alas-
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alas khas keberadaan organisasi; dan (2) rencana-rencana operasional 

(operational plans), penguraian lebih terperinci bagaimana rencana-

rencana strategic akan dicapai. Rencana operasional juga terbagi 

menjadi dua. Rencana sekali pakai (single use plans) dikembangkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila 

tercapai; rencana tetap (standing plans) merupakan pendekatan-

pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat 

diperkirakan dan terjadi berulang-ulang.
22

 

1) Rencana-Rencana Strategik 

Strategi adalah program umum untuk pencapaian tujuan-tujuan 

organisasi dalam pelaksanaan misi. Kata “program” dalam definisi 

tersebut menyangkut suatu peranan aktif, sadar dan rasional yang 

dimainkan oleh manajer dalam perusahaan strategi organisasi yang 

digunakan untuk mencapai tujuan. 

2) Rencana-Rencana Sekali – Pakai  

Rencana sekali pakai adalah serangkaian kegiatan terperinci 

yang kemungkinan tidak berulang dalam bentuk yang sama diwaktu 

mendatang. Sebagai contoh, perencanaan perusahaan untuk 

membangun gudang baru karena adanya perluasan usaha akan 

memerlukanrencana sekali pakai khusus bagi proyek tersebut, 

walaupun perusahaan telah membangun sejumlah gudang lain 
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diwaktu yang lalu, karena persyaratan-persyaratan 

pembangunannya berbeda, seperti biaya konstruksi, lokasi 

tersedianya tenaga kerja, pembatasan area dan sebagainya. Tipe-tipe 

pokok rencana sekali pakai adalah program, proyek dan anggaran. 

3) Rencana-Rencana Tetap 

Wujud umum rencana-rencana tetap adalah kebijaksanaan, 

prosedur dan aturan. Rencana-rencana ini sekali ditetapkan akan 

terus diterapkan sampai perlu diubah (modifikasi) atau dihapuskan. 

Sekali ditetapkan, rencana tetap memungkinkan para manajer 

menghemat waktu yang digunakan untuk perencanaan dan 

pembuatan keputusan karena situasi-situasi yang sama ditangani 

secara konsisten.
23

 

 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Istilah pengorganisasian berasal dari perkataan Organism (Organisme) 

yang merupakan sebuah entitas dengan bagian-bagian yang terintegrasi 

demikian rupa hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh 

hubungan mereka terhadap keseluruhan.
24

 

Menurut George R. Terry pengorganisasian adalah tindakan 

mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-
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orang, hingga mereka dapat bekerja secara efisien dan demikian memperoleh 

kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi 

lengkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
25

 

Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan pengorganisasian adalah 

suatu proses penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam 

aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang 

pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan 

wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang 

melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.
26

 

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokkan orang-orang, 

alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa 

sehingga terciptasuatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu 

kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.
27

 

Definisi tersebut menunjukkan, bahwa pengorganisasian merupakan 

langkah pertama kearah pelaksanaan yang telah tersusun sebelumnya. 

Dengan demikian adalah suatu hal yang logis pula apabila pengorganisasian 

dalam sebuah kegiatan akan menghasilkan sebuah organisasi yang dapat 

digerakan sebagai suatu kesatuan yang kuat. 
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Pengorganisasian atau al-thanzhim dalam pandangan Islam bukan 

semata-mata merupakan wadah, akan tetapi lebih menekankan bagaimana 

pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur dan sistematis. 

Istilah pengorganisasian mempunyai macam-macam pengertian. Istilah 

tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan hal-hal berikut ini : 

a. Cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang 

paling efektif sumber daya – sumber daya kuangan, phisik,bahan baku 

dan tenaga kerja organisasi. 

b. Bagaimana organisasi mengelompokkam kegiatan-kegiatannya, dimana 

setiap pengelompokan diikuti dengan penugasan seorang manajer yang 

dieri wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. 

c. Hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas 

dan para karyawan. 

d. Cara dalam mana para manajer membagi lebih lanjut tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan dalam departemen mereka dan mendelegasikan 

wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut.
28

 

 

Pengorganisasian secara efektif dapat menghasilkan 

manfaat/keuntungan sebagai berikut: 

a. Kejelasan tentang ekspektasi-ekspektasi kinerja individual dan tugas-

tugas yang terspesialisasi. 

b. Pembagian kerja, yang menghindari timbulnya duplikasi, konflik dan 

penyalahgunaan sumber-sumber daya manusia. 

c. Terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang logis, yang dapat 

dilaksanakan dengan baik oleh individu-individu atau sebagai 

kelompok. 

d. Saluran-saluran komunikasi yang mapan, yang membantu pengambilan 

keputusan dan pengawasan. 

e. Mekanisme-mekanisme yang mengoordinasi, memungkinkan 

tercapainya harmoni antara para anggota organisasi, yang terlibat dalam 

aneka macam kegiatan. 

f. Upaya-upaya yang difokuskan yang berkaitan dengan sasaran-sasaran 

secara logis dan efisien. 

g. Struktur-struktur otoritas tepat, yang memungkinkan  kelancaran 

perencanaan dan pengawasan pada seluruh organisasi yang 

bersangkutan.
29
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Dalam pembagian tugas-tugas, sebuah organisasi perlu menyusun 

struktur organisasi. Struktur organisasi (disain organisasi) dapat 

didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana 

organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan 

perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-

bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan 

kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab ayang berbeda-beda dalam 

suatu organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, 

standardisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan 

keputusan dan besaran (ukuran) satuan kerja.
30

 

Adapun faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur 

organisasi adalah sebagai berikut : 

a. Strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Pernyataan Alfred D. 

Chandler yang dikutip T. Hani Handoko dalam buku Manajemen telah 

menjelaskan hubungan strategi dalam struktur organisasi dalam studinya 

pada perusahaan-perusahaan industri di Amerika. Dia pada dasarnya 

menyimpulkan bahwa “struktur mengikuti strategi”. Strategi akan 

menjelaskan bagaimana aliran wwenang dan saluran komunikasi dapat 

disusun diantara para manajer dan bawahan. Aliran kerja sangat 

dipengaruhi strategi, sehingga bila strategi berubah maka struktur 

organisasi juga berubah. 

b. Teknologi yang digunakan. Perbedaan teknologi yang digunakan untuk 

memproduksi barang-barang atau jasa akan membedakan bentuk 

struktur organisasi. 

c. Anggota (karyawan) dan orang-orang yang terlibat  dalam organisasi. 

Kemampuan dan cara berpikir anggota, serta kebutuhan mereka untuk 

bekerjasama harus diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. 

Kebutuhan manajer dalam pembuatan keputusan juga akan  

mempengaruhi saluran komunkasi, wewenang dan hubungan diantara 

satuan-satuan kerja pada rancangan struktur organisasi. Disamping itu, 
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orang-orang diluar organisasi, seperti pelanggan, supplier dan 

sebagainya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur. 

d. Ukuran organisasi. Besarnya organisasi secara keseluruhan maupun 

satuan-satuan kerjanya akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. 

Semakin besar ukuran organisasi, struktur organisasi akan semakin 

kompleks, dan harus dipilih bentuk struktur yang tepat.
31

 

 

Allah SWT berfirman dalam surat As-Shaff [61] : 4 : 

                         

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-

Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan 

yang tersusun kokoh”. (Q.S. As-Shaff [61] : 4) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menyukai orang-orang yang 

berjuang terhadap sesuatu didalam barisan ataupun konsep yang teratur agar 

terlihat seperti bangunan kokoh yang tidak mudah dihancurkan. 

Untuk mewujudkan organisasi yang kokoh diperlukan adanya 

kesesuaian konsep dan pelaksanaan. Jadi, orang-orang bekerja ataupun 

beraktivitas sesuai dengan bagian masing-masing yang tujuannya untuk 

memajukan organisasi tersebut. 

Solidaritaspun sangat diperlukan dalam menjaga kekompakan 

organisasi. Masing-masing komponen dalam sebuah organisasi haruslah  
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saling menguatkan dan memberi motivasi satu sama lain serta memiliki 

program yang jelas. 

Dalam fungsi pengorganisasian, pembagian kerja yang baik dan sesuai 

dengan bidang yang dikuasai masing-masing akan memberikan hasil yang 

optimal. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan 

dalam proses pengorganisasian. 

Berikut ini adalah langkah-langkah pengorgansiasian: 

a. Manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai, apakah 

profit motive atau service motive. 

b. Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui , 

merumuskan dan menspesifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan. 

c. Pengelompokkan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus 

mengelompokkan kegiatan-kegiatan ke dalambeberapa kelompok atas 

dasar tujuan yang sama. Kegiatan-kegiatan yang bersamaan dan 

berkaitan erat disatukan kedalam satu departemen atau satu bagian. 

d. Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya 

wewnang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen. 

e. Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan jumlah 

karyawanpada setiap departemen atau bagian. 

f. Peranan perorangan, artinya manajer harus menetapkan dengan jelas 

tugas-tugas setiap individu karyawan, supaya tumpang tindih tugas 

dihindarkan. 

g. Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa 

yang akan dipakai, apakah line organization, line and staff organization 

ataukah function organization. 

h. Struktur (organization chart = bagan organisasi), artinya manajer harus 

menetapkan struktur organisasi yang bagaimana akan digunakan.
32

 

 

Jika proses diatas berjalan ataupun dilakukan dengan baik, maka hasil 

yang didapatkan dalam proses pengorganisasian akan berjaan secara optimal. 
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3. Penggerakan (Actuating) 

Bila rencana pekerjaan sudah tersusun, struktur organisasi sudah 

ditetapkan dan posisi-posisi atau jabatan-jabatan dalam struktur organisasi 

atau dalam perusahaan sudah diisi, berkewajibanlah pimpinan untuk 

menggerakan bawahan, memutar roda mesin perusahaan dan 

mengkoordinasi, agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat 

direalisasi.
33

 

Menurut George R. Terry penggerakan merupakan usaha untuk 

menggerakan anggota-anggota kelompok demikian rupa hingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan yang 

bersangkutan dan sasaran-sasaran anggota-anggota  perusahaan tersebut oleh 

karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.
34

 

Menurut M. Manullang penggerakan atau pelaksanaan dakwah adalah 

inti dari manajemen dakwah, karena dalam proses ini semua aktivitas 

dakwah dilaksanakan. Dalam penggerakan dakwah ini pimpinan 

menggerakan semua elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas-

aktivitas dakwah yang telah direncanakan, dan dari sinilah aksi semua 

rencana dakwah akan terealisir dimana fungsi manajemen akan bersentuhan 

secara langsung dengan para pelaku dakwah. Selanjutnya dari sini juga 
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proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atau penilaian 

berjalan secara efektif.
35

 

Adapun pengertian penggerakan adalah seluruh proses pemberian 

motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka 

mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan 

efisien dan ekonomis. Motiving secara implicit berarti, bahwa pimpinan 

organisasi ditengah bawahannya dapat memberikan sebuah beimbingan, 

instruksi, nasihat dan koreksi jika diperlukan.
36

 

Firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi [18] : 2 : 

                    

             

Artinya: “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan 

yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-

orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan 

mendapat pembalasan yang baik”. (Q.S. Al-Kahfi [18] : 2) 

Ayat diatas menerangkan bahwa memberi perintah kepada bawahan 

haruslah benar-benar merealisasi tujuan perintah itu, karenanya setiap 

mereka yang memberi perintah harus memahami sungguh-sungguh apa yang 
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menjadi tujuannya dalam memberi perintah itu, dan harus ada keyakinan 

padanya bahwa dengan pemberian perintah itu benar-benar tujuan perintah 

dapat menjadi kenyataan.  

Sudah dimaklumi bahwa pemimpin itu adalah orang yang menghasilkan 

sesuatu melalui bawahannya. Bawahan hanya menghasilkan sesuatu yang 

diinginkan atasannya, bila atasan itu memerintah bawahan tersebut untuk 

berbuat atau tidak berbuat. Jadi, jelaslah bahwa fungsi memberi perintah 

ialah fungsi yang berhubungan langsung dalam merealisasikan tujuan.
37

 

Memberi perintah kepada bawahan, juga bermaksud memberikan 

pendidikan kepada bawahan itu sendiri. Oleh karenanya, tugas memberi 

perintah kepada bawahan harus berhubungan erat dengan maksud 

menambah pengetahuan bawahan yang menerima perintah itu. 

Perintah sendiri memiliki 2 jenis yaitu perintah lisan dan perintah 

tertulis. Selain dari pembagian perintah tersebut, maka perintah itu dapat pula 

digolongkan berdasarkan macam-macam situasi maupun penerima perintah, 

sebagai berikut: 

a. Jenis demand, hendaknya dihindarkan, kecuali dalam keadaan darurat 

atau luar biasa. Perintah semacam ini dapat memperoleh tindakan yang 

segera dari para pegawai yang luntur semangatnya. Dalam keadaan yang 

normal pemberian perintah semacam ini hanya akan menimbulkan 

suasana yang tegang. 
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b. Jenis request, sering diberikan dalam situasi kerja normal. Perintah 

semacam ini hanya akan berarti jika diberikan kepada pegawai-pegawai 

yang berpengalaman atau kepada pegawai-pegawai yang mudah 

tersinggung. 

c. Jenis suggestion, kerapkali diberikan untuk mendorong timbulnya 

inisiatif, pula dalam hal kita menghadapi pegawai-pegawai yang 

kompeten dan pegawai-pegawai yang segera mau menerima tanggung 

jawab. 

d. Jenis volunteer, sering diberikan untuk tugas-tugas dimana pegawai-

pegawai biasanya enggan untuk melaksanakannya, misalnya tugas-tugas 

pada waktu pegawai sedang beristirahat.
38

 

Setelah memberikan perintah, seorang manajerpun wajib memberikan 

motivasi agar bawahannya dapat bekerja dengan optimal. Motivasi diartikan 

sebagai kemampuan seorang manajer atau pemimpin dalam memberikan 

sebuah kegairahan kegiatan dan pengertian, sehingga para anggotanya 

mampu untuk mendukung dan bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan 

organisasi sesuai tugas yang dibebankan kepadanya.
39

 

Dengan adanya rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung 

jawab (sense of rensponsibility), maka akan menumbuhkan rasa kecewa jika 
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gagal dan merasa bahagia jika tujuannya berhasil. Selanjutnya jika perasaan 

tersebut sudah mengakar, maka fungsi motivasi sudah berhasil.
40

 

 Motivasi sebagai sesuatu yang dirasakan sangat penting, akan tetapi ia 

juga akan sulit dirasakan karena disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu: 

a. Motivasi dikatakan penting (important subject), karena berkaitan 

dengan peran pemimpin yang berhubungan dengan bawahannya. Setiap 

pemimpin harus bekerjasama melalui orang lain atau bawahannya, 

untuk itu diperlukan kemampuan memberikan motivasi kepada 

bawahannya. 

b. Motivasi sebagai sesuatu yang sulit (puzzling subject), karena motivasi 

itu sendiri tidak bisa diamati dan diukur secara pasti. Karena untuk 

mengukurnya, berarti harus mengkaji lebih jauh perilaku masing-masing 

individu. Hal ini dipicu dengan teori motivasi yang berbeda-beda.
41

 

Motivasi disini sebagai pemacu bawahan atau karyawan agar dapat 

bekerja lebih maksimal dari sebelumnya. Ketika bawahan atau karyawan 

terlihat turun gairahnya dalam mengerjakan pekerjaannya, maka diperlukan 

motivasi yang dapat mudah diterima dan mengembalikan lagi gairah 

karyawan tersebut untuk bekerja. 
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4. Fungsi Pengendalian 

Menurut G.R. Terry yang dikutip Malayu S.P. Hasibuan dalam buku 

Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, mengemukakan bahwa 

pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus 

dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai 

pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.
42

 

Dalam Al-Qur’an surat Al-infithar [82] : 10-12, Allah berfirman : 

                           

Artinya: “Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) 

yang mengawasi (pekerjaanmu) (10). Yang mulia (di sisi Allah) dan 

mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) (11). Mereka mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”. (Q.S. Al-infithar [82] : 10-12) 

Ayat diatas mencontohkan agar sesuatu yang dijalankan atau 

dilaksanakan hendaknya diawasi agar apa yang dijalankan sesuai dengan 

rencana yang telah dibuat. Pengendalian atau pengawasan itu penting sebab 

merupakan jembatan terakhir dalam rantai fungsional kegiatan-kegiatan 

manajemen. 
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a. Tujuan pengendalian 

Tujuan Pengendalian antara lain: 

1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dari rencana. 

2) Melakukan tindakan perbaikan (corrective) jika terdapat 

penyimpangan-penyimpangan (deviasi). 

3) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.
43

 

Pengendalian bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan tetapi 

berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan- kesalahan serta 

memperbaikinya, jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi pengendalian 

dilakukan sebelum proses, saat proses dan setelah proses yakni hingga 

hasil akhir diketahui.  

 

b. Asas-Asas Pengendalian 

Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel yang dikutip Malayu 

S.P. Hasibuan dalam buku Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, 

mengemukakan asas-asas pengendalian, yaitu: 

1) Asas tercapainya tujuan (principle of assurance of objective), 

artinya pengendalian harus ditujukan kea rah tercapainya tujuan 

yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari 

penyimpangan-penyimpangan dari rencana. 

2) Asas efisiensi pengendalian (principle of efficiency of control), 

artinya pengendalian itu efisien, jika dpat menghindari 

penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal 

lain yang diluar dugaan. 
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3) Asas tanggung jawab pengendalian (principle of control 

rensponsibility), artinya pengendalian hanya dapat dilaksanakan 

jika manajer bertanggungjawab terhadap pelaksanaan rencana. 

4) Asas pengendalian terhadap masa depan (principle of future 

control), artinya pengendalian yang efektif harus ditujukan kea rah 

pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi, baik 

pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang. 

5) Asas pengendalian langsung (principle of direct control), artinya 

teknik control yang paling efektif ialah mengusahakan adanya 

manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian itu dilakukan 

oleh manajer, atas dasar bawhwa manusia itu sering berbuat salah. 

Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang 

sesuai dengan rencana adalah mengusahakan sedapa  mungkin para 

petugas yang memiliki kualitas yang baik. 

6) Asas refleksi rencana (principle of reflection plans), artinya 

pengendalian harus disusun dengan baik, sehingga dapat 

mencerminkan karakter dan susunan rencana. 

7) Asas penyesuaian dengan organisasi (principle of organization 

suitability), artinya pengendalian harus dilakukan sesuai dengan 

struktur organisasi. Manajer dengan bawahannya merupakan sarana 

untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengendalian yang 

efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, 

sehingga mencerminkan struktur organisasi. 

8) Asas pengendalian individual (principle of individual of control), 

artinya pengendalian dan teknik pengendalian harus sesuai dengan 

kebutuhan manajer. Teknik pengendalian harus ditujukan terhadap 

kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup 

informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung 

pada tingkat dan tugas manajer. 

9) Asas standar (principle of standard), artinya pengendalian yang 

efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan 

dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan 

dicapai. 

10) Asas pengendalian terhadap strategis (principle of strategic point 

control), artinya pengendalian yang efektif dan efisien memerluka 

adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor strategis 

dalam perusahaan. 

11) Asas kekecualian (the exception principle), artinya efisiensi dalam 

pengendalian membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan 

terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi dalam 

keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama. 
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12) Asas pengendalian fleksibel (principle of flexibility of control), 

artinya pengendalian harus luwes untuk menghindari kegagalan 

pelaksanaan rencana. 

13) Asas peninjauan kembali (principle of review), artinya system 

pengendalian harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang 

digunakan beguna untuk mencapai tujuan. 

14) Asas tindakan (principle of action), artinya pengendalian dapat 

dilakukan. Apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi 

penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan 

directing.
44

 

 

c. Proses Pengendalian 

Proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-

langkah berikut: 

1) Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar 

pengendalian. 

2) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 

3) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standard an 

menentukan penyimpangan jika ada. 

4) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar 

pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.
45

 

 

d. Cara-Cara Pengendalian 

Seorang manajer harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan 

bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik. Hal ini 
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dapat diketahui melalui proses control atau pengawasan. Cara-cara 

pengendalian atau pengawasan ini dilakukan sebagai berikut. 

1) Pengawasan langsung 

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan 

sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa 

pejerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah 

dikerjakan dengan baik dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang 

dikehendakinya. 

Kebaikannya: 

a) Jika ada kesalahan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga 

perbaikannya dilakukan dengan cepat. 

b) Akan terjadi kontak langsung antara atasan dan bawahan, 

sehingga akan memperdekat hubungan antara atasan dengan 

bawahannya. 

c) Akan memberikan kepuasan tersendiri bagi bawahan, karena 

merasa diperhatikan oleh atasannya. 

d) Akan tertampang sumbangan pikiran dari bawahan yang 

mungkin bisa berguna bagi kebijaksanaan selanjutnya. 

e) Akan dapat menghindari timbulnya kesan laporan “asal bapak 

senang” (ABS). 

Keburukannya: 
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a) Waktu seorang manajer banyak tersita, sehingga waktu untuk 

pekerjaan lainnya berkurang, misalnya perencanaan dan lain-

lainnya. 

b) Mengurangi inisiatif bawahan, karena mereka merasa bahwa 

atasannya selalu mengamati. 

c) Ongkos semakin besar karena adanya biaya perjalanan dan 

lain-lainnya.
46

 

2) Pengawasan tidak langsung 

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh, 

artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. 

Laporan ini dapat berupa lisan ataupun tulisan tentang pelaksanaan 

pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. 

Kebaikannya: 

a) Waktu manajer untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya 

semakin banyak, misalnya perencanaan, kebijaksanaan dan 

lain-lainnya. 

b) Biaya pengawasan relatif kecil. 

c) Memberikan kesempatan inisiatif bawahan berkembang dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

Keburukannya: 

a) Laporan kadang-kadang kurang objektif, karena ada 

kecenderungan untuk melaporkan yang baik-baik saja (ABS). 

b) Jika ada kesalahan-kesalahan terlambat mengetahuinya, 

sehingga perbaikanpun juga terhambat. 

c) Kurang menciptakan hubungan-hubungan antara atasan dan 

bawahan.
47

 

 

3) Pengawasan berdasarkan kekecualian. Pengawasan berdasarkan 

kekecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk 

kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang 
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diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara 

kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer.
48

 

Jadi penulis menyimpulkan bahwa fungsi manajemen dakwah ialah kegiatan 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakan dan mengawasi sumber daya 

yang ada agar dakwah yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dakwah 

tersebut. Proses manajemen ini diawai dari fungsi perencanaan dimana manajer 

menetapkan tujuan-tujuan dan membuat keputusan-keputusan pada proses 

manajemen. Setelah itu, manajer akan melalui fungsi pengorganisasian dimana 

seorang manajer akan membagi jabatan-jabatan, tugas-tugas, wewenang-

wewenang pada setiap komponen yang tujuannya memudahkan seorang manajer 

dalam mencapai tujuan dari kegiatan manajemen. 

Setelah melalui fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian, manajer akan 

melakukan fungsi penggerakan dimana manajer bertugas mengarahkan 

bawahannya agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam 

proses prencanaan. Fungsi yang terakhir ialah fungsi pengendalian dimana 

manajer harus mengendalikan atau mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh 

bawahannya, lalu melakukan evaluasi agar dapat meminimalisir kesalahan dan 

bawahan dapat bekerja lebih baik untuk selanjutnya. 
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C. Kualitas Akademik  

Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah 

ini banyak digunakan dalam bisnis, rekayasa dan manufaktur dalam kaitannya 

dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki.
49

 

Akademik berasal dari kata akademis, adalah sebuah kemampuan menguasai 

ilmu pengetahuan yang telah diuji kepastian kebenarannya sehingga bisa bisa 

diukur baik berupa nilai maupun yang biasanya disebut dengan prestasi 

akademik.
50

 

Dari pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa kualitas akademik 

santri adalah mutu atau tingkat baik buruknya santri ataupun murid yang belajar 

di pesantren dalam penguasaan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan umum 

ataupun ilmu pengetahuan mengenai agama Islam. 

Dalam konteks ilmu pengetahuan, menurut Abdullah Syafe’i yang dikutip 

Hasbi Indra dalam buku Pesantren dan Transformasi Sosial memandang semua 

ilmu dapat dipelajari baik ilmu agama maupun ilmu umum seperti ilmu 

kedokteran. Oleh karena itu dalam kaitan dengan materi pendidikan Islam, ia 

melihat bahwa kandungan pendidikan Islam meliputi disiplin yang luas atau 

mencangkup disiplin ilmu agama maupun disiplin ilmu umum. Pendidikan Islam 

tidak cukup mengajarkan satu bidang ilmu agama saja, tetapi juga hendaklah 
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mengajarkan bidang ilmu umum pula, bahkan diajarkan pula hal-hal yang 

bersifat seni dan keterampilan.
51

 

Ilmu-ilmu agama Islam menurut pandangan Al-Ghazali yang dikutip Abudin 

Nata dalam buku Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum disebut al-ulm al-

syaria’ah merupakan ilmu-ilmu yang diperoleh dari nabi-nabidan tidak hadir 

melalui akal, seperti aritmatika; atau melalui riset, seperti ilmu kedokteran; atau 

melalui pendengaran, seperti ilmu bahasa. Sedangkan ilmu-ilmu umum yang 

disebut dengan intelektual (al-ulum al-aqliyah) adalah berbagai ilmu yang 

dicapai atau diperoleh melalui intelek manusia semata.
52
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BAB III 

PONDOK PESANTREN DARUL HUFFAZ DESA BERNUNG 

KECAMATAN GEDONG TATAAN  

KABUPATEN PESAWARAN 

 

A. Profil Pondok Pesantren Darul Huffaz 

1. Sejarah Pondok Pesantren Darul Huffaz 

Dari segi sejarah, pondok ini dibangun dari tahun 2008, ditahun tersebut 

pondok ini mulai dikembangkan sampai tahun ini. Dulunya pondok pesantren 

Darul Huffaz adalah pondok pesantren yang khusus menghafal Al-Qur’an 

saja, jadi santri tidak terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di Madrasah. 

Jadi awalnya itu fokus menghafal Al-Qur’an saja. Didatangkan dari berbagai 

macam daerah di Provinsi Lampung dengan dibiayai oleh Yayasan sendiri 

karena pendirinya juga seorang hafidz Qur’an yang mempunyai keinginan 

mengembangkan hafalannya dengan merekrut berbagai macam santri tapi 

hanya untuk menghafal saja, sementara sekolahnya belum ada.
1
 

Tapi seiring waktu berjalan, minat santri dalam mengahafal Al-Qur,an 

sudah terlalu banyak dan menjawab tuntutan para wali santri agar ada 

madrasahnya, jadi santri bisa menghafal Al-Qur’an sekaligus melakukan 
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kegiatan belajar mengenai ilmu pengetahuan umum. Akhirnya setelah 

dirundingkan secara masal dengan berbagai macam elemen, stackholder baik 

itu wali santri, donatur kemudian kepada keluarga yayasan sendiri, akhirnya 

dibuat madrasah tetapi madrasahnya bersifat tahfidzil Qur’an.
2
 

Dapat dikatakan muatan dari sekolah atau madrasah Pondok Pesantren ini 

50% untuk Al-Qur’an dan 50 % untuk sekolah atau kegiatan belajar mengajar. 

Untuk MI prosesnya sedang masa akreditasi, untuk MTs nya akreditasinya B 

dan untuk MA akreditasinya B dan itu sudah berjalan.
3
 

2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Darul Huffaz 

a. Visi 

Terwujudnya pesantren unggul yang melahirkan santri hafal Al-

Qur’an, ridha bahwa Allah SWT adalah Rabb, Muhammad adalah Nabi 

utusan Allah SWT dan Islam adalah Ad-Din serta tunduk dan patuh 

sebagai seorang hamba yang meneladani Sunnah Rasulullah dengan 

mengikuti jejak Salafus-Shalih.
4
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b. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan Tahfidz Al-Qur’an dan pendidikan 

formal dengan melaksanakan kurikulum Depag dan kurikulum 

Diniyah Pesantren yang dilaksanakan secara terpadu, integral. 

2) Meningkatkan pengkaderan penghafal Al-Qur’an yang bermutu. 

3) Membimbing dan membangkitkan kesadaran serta tanggung jawab 

akan pentingnya mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah 

dalam kehidupan sehari-hari.
5
 

3. Program pembelajaran Pondok  Pesantren Darul Huffaz 

Adapun program pembelajaran Pondok Pesantren ini adalah: 

a. Program kepondokan, program ini tujuannya untuk menunjang 

keberhasilan siswa terhadap Al-Qur’an jadi pondok ini berusaha agar 

bagaimana caranya supaya siswa bisa membaca dengan baik dan benar 

secara tajwid (maqharijul huruf) kemudian juga bisa menghafal. Adapun 

program pembelajarnnya sendiri yaitu kurikulum dari pondok. 

b. Program pembelajaran kurikulum dari KEMENAG karena pondok ini 

menerapkan kurikulum dari KEMENAG (Kementrian Agama) dan 
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DEPAG (Departemen Agama), jadi kurikulum yang sudah digariskan 

oleh Negara tersebut dilaksanakan.
6
 

Tabel. 1 

Aktivitas Santri Pondok Pesantren Darul Huffaz 

Jadwal aktif KBM Tahfidz, umum dan Diniyah 

Waktu Aktivitas/Kegiatan 

03.00 – 04.30 - Azan pertama dikumandangkan 

- Guru piket membangunkan santri untuk menuju ke 

Masjid 

- Menambah dan muraj’ah hafalan 

- Persiapan sholat subuh 

04.30 – 06.00 - Sholat subuh berjama’ah 

- Dzikir pagi, Lafziyyah dan Halaqoh I (Setoran 

Hafalan Al-Qur’an kedua)  

06.00 – 07.20 - Sarapan pagi dan persiapan KBM (Kegiatan Belajar 

Mengajar) 

07.20 – 09.00 - Halaqoh ke II (Setoran Hafalan Al-Qur’an kedua) 

09.00 – 09.20 - Sholat Duha dan Istirahat 

09.20 – 11.30 - Masuk kegiatan belajar mengajar (KBM I) 
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11.30 – 13.00 - Persiapan sholat Zuhur 

- Sholat Zuhur, Lafziyyah 

- Makan siang 

13.00 – 15.00 - Kegiatan belajar mengajar (KBM II) 

15.00 – 16.30 - Persiapan sholat Ashar 

- Sholat Ashar, Lafziyyah dan Halaqoh III (Setoran 

Hafalan Al-Qur’an ketiga) 

16.30 – 18.00 - Makan sore 

- Dzikir sore 

- Persiapan sholat Maghrib 

18.00 – 19.00 - Sholat Maghrib, Lafziyyah dan hadits Arba’in 

19.00 – 21.00 - Sholat Isya, Lafziyyah 

- Qiyamullail berjama’ah, halaqoh ke IV (Setoran 

Hafalan Al-Qur’an keempat) 

- Membaca surat Al-Waqi’ah dan do’a tidur 

21.00 – 21.30 - Persiapan tidur malam 

21.30 – 03.00 - Tidur malam 

Khusus Hari Ahad 

04.30 – 07.00 - Sholat Subuh berjama’ah 

- Dzikir pagi dan Muhadatsa 

07.00 – 08.00 - Senam pagi dan gotong royong 
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08.00 – 09.30  - Sarapan pagi dan persiapan kajian ilmiah 

09.30 – 11.30 - Sholat Duha dan kajian ilmiyah 

11.30 – 13.00 - Persiapan sholat Dzuhur 

- Solat Dzuhur 

- Makan siang 

13.00 – 15.00 - Istirahat 

16.00 – 17.00 - Olahraga 

17.00 – 18.00 - makan sore  

- persiapan sholat Maghrib 

18.00 – 19.00 - Sholat Maghrib, Lafziyyah dan hadits Arba’in 

19.00 – 21.00 - Sholat Isya, Lafziyyah 

- Qiyamullail berjama’ah, Membaca surat Al-Waqi’ah 

dan do’a tidur 

- Persiapan tidur 

21.30 – 03.00 - Tidur malam 

 

Sumber: Dokumentasi program Aktivitas Santri Pondok Pesantren Darul Huffaz 

Jadwal aktif KBM Tahfidz, umum dan Diniyah 
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4. Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Darul Huffaz 

Gambar. 1 

Struktur Kepengurusam Pondok Pesantren Darul Huffaz 

 

 

Sumber: Dokumentasi Struktur Kepengurusan Pondok Pesantren Darul Huffaz 
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5. Letak geografis Pondok Pesantren Darul Huffaz 

Pondok Pesantren Darul Huffaz terletak di Jl. Raya Ganjaran No. 36 Desa 

Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Pondok ini 

terpisah antara 2 desa, ma’had putra berada di desa Negeri Sakti dan ma’had 

putri terletak di desa Bernung jadi pondok ini letak Geografisnya tepat 

dengan perbatasan, yang memisahkan sungai dan jalan raya.
7
 

 

6. Keadaan Asatidz dan para santri 

a. Asatidz 

Asatidz Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ini berjumlah 98 orang dan 

tugasnya sesuai dengan prosedur atau SOP (Standar Operasional 

Prosedur) yang berjalan. (Data terlampir) 

b. Santri 

Santri di pondok pesantren ini berjumlah 806 dimana seimbang 

antara jumlah santri laki-laki dan santri perempuan yaitu 50% banding 

50%. (Data Terlampir) 
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 Dokumentasi, Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, tanggal 13 Maret 2018 
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7. Keadaan sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana pondok pesantren Darul Huffaz sebagai berikut: 

Tabel. 2 

Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Darul Huffaz 

NO Sarana dan Prasarana  Jumlah  

1 Ruang Pimpinan  1 Unit 

2 Ruang Guru  5 Unit  

3 Ruang Kelas Santri  38 unit 

4 Ruang Pengurus  3 Unit  

5 Masjid / Mushola  2/2 Unit  

6 Kamar Mandi  101 Unit 

7 Asrama Santri  5 Unit  

8 Pendopo Makan  4 Unit 

9 Perumahan Guru  25 Unit  

10 Tempat Parkir 4 Unit 

11 Lapangan Olahraga 1 Unit  

12 Perumahan Yayasan  1 Unit 

13 Tempat wudhu  4 Unit  

14 Laboratorium IPA 1 Unit 

15 Perpustakaan I Unit 

16 Gudang  2 Unit  

17 Ruang Tata Usaha 3 Unit  

18 UKS 2 Unit  

19 Ruang Kegiatan Siswa 1 Unit 

20 Ruang Bimbingan Konseling 1 Unit 

21 Koperasi dan Kantin 2 Unit  

22 Kolam Berenang 1 Unit 

 

Sumber: Dokumentasi Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Darul Huffaz 
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8. Tata Tertib Pondok Pesantren Darul Huffaz 

Tabel. 3 

Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Darul Huffaz 

 

No. Tata Tertib 

1. Dilarang membawa dan makan minum didalam kamar  

2. Dilarang mencoret-coret dinding, pintu, loker dan fasilitas agama 

3. Dilarang tidur memakai dan membawa barang berharga  

4. Dilarang tidur satu ranjang berdua 

5. Dilarang menjemur apapun di asrama dan didalam kamar 

6. Dilarang membuat gaduh di asrama dan di dalam kamar 

7. Dilarang menggunakan barang milik orang lain tanpa izin 

8. Dilarang membuang sampah sembarangan 

 

Sumber: Dokumentasi Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Darul Huffaz 
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9. Perilaku dan Kualitas Akademik Santri Saat Awal Menjadi Santri 

Pondok Pesantren Darul Huffaz 

 

Mengenai perilaku santri saat awal menjadi santri di pondok ini yaitu 

masih belum cukup baik karena ada beberapa santri yang masuk pondok 

pesantren ini dikarenakan ingin disembuhkan kenakalannya atau ada juga 

beberapa santri yang masih terbawa sifatnya seperti di tempat tingga asalnya. 

Seperti yang diungkapkan bidang pengasuhan santri pondok pesantren 

DarulHuffaz dalam wawancara tentang perilaku santri saat awal menjadi 

santri pondok pesantren Darul Huffaz adalah sebagai berikut: 

Yang masuk pesantren itu bukan hanya golongan orang-orang sholeh. 

Jadi kendalanya ada beberapa santri itu masuk pesantren karena ingin 

disembuhkan dari kenakalannya. Itu yang agak membuat rumit  pengasuhan 

disini. Kadang-kadang mereka sering bermain. Tapi kan kita disini terikat 

tidak boleh bermain. Terkadang kita kecolongan. Artinya mereka yang 

jiwanya liar ingin selalu pergi darisini dan keluar tanpa izin. Kalau yang 

sebatas manja masih bisa diatasi.
8
 

 

Sementara dalam bidang akademik baik itu pendidikan ilmu agama 

maupun ilmu umum kebanyakan santri yang baru bergabung dengan pondok 

ini mengantuk ketika jam pelajaran karena terlalu banyak jadwal kegiatan 

dan untuk ilmu agamanya dalam bidang Tahfidz, kebanyakan dari mereka 

belum mengerti tentang Tahfidz Al-Qur’an. 

Seperti yang dikatakan Direktur pendidikan pondok pesantren Darul 

Huffaz dalam wawancara mengenai kondisi akademik santri dalam bidang 

                                                           
8
 Ustadz Ahmad Nurdiansyah, Bidang Pengasuhan Santri Pondok Pesantren Darul Huffaz 

Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, wawancara, tanggal 21 Mei 2018 
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ilmu umum maupun ilmu agama dalam bidang Tahfidz Al-Qur’an adalah 

sebagai berikut: 

Kalau pada saat pelajaran, kebanyakan santri disini ngantuk karena lelah 

terlalu banyak jadwal ataupun karena mereka suntuk bertemu dengan orang-

orang yang sama kan bosan. Sementara untuk ilmu agama dalam bidang 

Tahfidz Al-Qur’an, Rata-rata belum mengerti tentang tahfidz Qur’an. 

Setelah mereka datang kesini,  mereka akan diberikan pembekalan tahfidz 

yang sudah kami buat atau yang sudah jadi kurikulum dari pondok 

pesantren. Setelah itu barulah kami kejar mulai dari surat wajib, kemudian 

disesuaikan dengan target per unit. Kalau untuk MA itu 15 Juz, Mt situ 20 

Juz dan MI 5 juz.
9
 

 

B. Upaya Meningkatkan Kualitas Akademik Santri di Pondok Pesantren 

Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran 

Sebagai lembaga dakwah, pondok pesantren harus mempunyai manajemen 

dalam mengatur semua komponennya. Untuk menunjang agar para santri dapat 

meningkatkan kualitas akademiknya baik ilmu umum ataupun ilmu Al-Qur’an, 

pondok pesantren ini melakukan kegiatan manajemen. Ada 4 fungsi manajemen 

yang umumnya diterapkan sebuah lembaga, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian. 
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1. Penerapan Fungsi Perencanaan dalam Meningkatkan Kualitas 

Akademik Santri 

 

Dalam proses kegiatan manajemen yang pertama yaitu berupa 

perencanaan. Rencana adalah suatu arah tindakan yang sudah ditentukan 

terlebih dahulu dimana kita akan membuat keputusan untuk apa yang 

dilakukan kedepannya. Pondok Pesantren Darul Huffaz memiliki hal yang 

dilakukan sebelum menjalankan program untuk para santri. Sebagaimana 

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan devisi Humas. 

Sebelum melaksanakan program KBM, kita ada istilah proker yaitu 

program kerja. Jadi setiap devisi menyiapkan program kerja yang akan 

mereka laksanakan untuk satu tahun kedepan, itu dipresentasikan ke seluruh 

guru didepan Pembina yayasan kita. Setelah proker itu disetujui, otomatis 

didalamnya akan terdapat perselisihan pendapat dan lain sebagainya. Karena 

setiap devisi membuat proker masing-masing seperti halnya anggota DPR 

dan sebagainnya. Kita juga menggunakan cara seperti itu untuk menunjang 

jalannya kegiatan. Jadi setelah proker kita sampaikan kemudian disahkan 

baru kita terjun kelapangan untuk melakukan aplikasi dari proker yang sudah 

kita rencanakan dengan sama kemudian setiap satu bulan kita mengevaluasi, 

programnya jalan atau tidak. Jadi kita ada evaluasi bulanan ada evaluasi 

tengah tahunan jadi setiap satu semester dan juga ada evaluasi akhir jadi 

semua proker itu berjalan atau tidak. Jadi ada perencanaan awalnya itu yaitu 

pembuatan proker.
10

 

 

Dari jawaban diatas dapat diketahui bahwa sebelum melakukan kegiatan 

bagi para santri, para pengurus pondok pesantren Darul Huffaz harus 

membuat proker (program kerja) yang akan berlaku selama satu tahun 
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kedepan dan setelah itu dipresentasikan kepada guru-guru dan Pembina 

yayasan lalu disetujui dan kemudian diaplikasikan dilapangan. 

Dalam menunjang peningkatan akademik santri, Pondok Pesantren 

Darul Huffaz memiliki dua metode, yaitu: 

a. Mengembangkan atau mengupgrade tenaga pengajarnya terlebih dahulu, 

untuk terus memberikan materi baru, metode baru, cara baru, media baru 

didalam pembelajaran Al-Qur’an maupun sekolah.  

Ketika guru sudah terupgrade otomatis dia akan mengembangkan 

skillnya pribadi, sehingga hasilnya nanti akan dituangkan ke siswa jadi 

siswa yang tadinya menggunakan metode ini dia mulai goyang artinya 

mulai jenuh, akademiknya mulai merosot itu dibangkitkan oleh gurunya 

sendiri, jadi guru itu yang berkreasi karena sudah di upgrade, sehingga 

guru punya metode, cara menangani siswa-siwa yang akademisinya 

mulai turun.
11

 

 

b. Melakukan evaluasi kepada siswa berupa kendala-kendala yang terjadi 

ketika akademis menurun. 

Biasanya ketika akademis ini menurun adalah karena seringnya 

siswa ini mendekati akhir-akhir pembelajaran. Mulai malas, mulai 

terbayang libur. Itu sudah biasa kitapun mengalaminya dan itu bisa kita 

tangani. Evaluasi dilakukan setiap hari, jadi habis sholat ada masalah 

langsung kita evaluasi, kita tangani secara masal, jadi tidak ada istilah 

berlarut-larut masalah itu.
12
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Untuk mencapai tujuan utama organisasi, organisasi harus 

merencanakan program program meliputi program jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang. Adapun program tersebut sebagai berikut: 

a. Untuk jangka pendeknya, Pondok ini menekankan agar para santrinya 

cinta terhadap Al-Qur’an dan juga terhadap ilmu pengetahuan. 

kami lebih menekankan terhadap kesadaran, menekankan rasa 

cinta, keutuhan akan ilmu, kebutuhan akan Al-Qur’an. Itu dulu kita 

kembangkan.
13

 

 

b. Dalam program jangka menengah, Pondok Pesantren Darul Huffaz 

mempunyai target, yaitu menguasai hafalan Al-Qur’an dalam hitungan 

Juz tertentu. 

Ketika cinta itu sudah muncul, rasa keinginan itu sudah muncul, 

kita punya target yan harus dicapai. Pencapaiannya adalah siswa wajib 

menguasai Al-Qur’an sekian juz dalam waktu tertentu dan juga bisa 

memahami secara global pelajaran-pelajaran yang diajarkan dengan 

memberikan nilai hasil di ujiannya nanti.
14

 

 

 

c. Adapun untuk jangka panjangnya, kami ingin siswa ini selesai 

menghafal Al-Qur’an 30 Juz dan juga bisa mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Artinya perpaduan ilmu Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan yang 

diajarkan di madrasah, mereka bisa mengaplikasikan ditengah 
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masyarakat, bisa menjadi imam di kampung-kampung dan menjadi 

imam tarawih ketika bulan ramadhon, itu target jangka panjang kami.
15

 

 

Dari jawaban diatas, dapat diketahui bahwa dalam perencanaan program 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, pondok pesantren 

Darul Huffaz telah menyiapkan perencanaan tetap sedemikian rupa. Rencana 

ini sekali ditetapkan akan terus diterapkan sampai perlu diubah (modifikasi) 

atau dihapuskan. 

Pondok Pesantren Darul Huffaz juga mempunyai cara lain dalam 

menunjang peningkatan kualitas akademik santri, yaitu dengan memberikan 

reward atau penghargaan pada santri. 

Jadi, setiap pembagian rapor setiap akhir semester, kita ada 2 pembagian 

rapor, rapor tahfidz dan rapor madrasah dan semuanya kita apresiasi, kita 

memberikan reward bagi peraih hafalan terbanyak, peraih-peraih hafalan 

tercepat. Itu kita berikan hadiah walau tidak seberapa tetapi itukan 

diumumkan secara keseluruhan maksudnya putra-putri kita gabungkan 

menjadi satu dan juga kita pasang di email kita, di facebook, twitter dan lain 

sebagainya, inilah siswa-siswa yang berprestasi, kemudian kita juga 

memberikan kesempatan kepada siswa yang berprestasi untuk dimajalahkan. 

Foto-fotonya kita masukan ke kalender, jadi orang tua mereka akan melihat 

bahwa anak anak mereka berprestasi jadi rewardnya itu ada yang bersifat 

mental dan ada yang bersifat komersial ada uang dan lain sebagainya. Dan 

kita akan lebih memudahkan mereka untuk memberikan jalur beasiswa baik 

di luar ataupun di dalam pondok itu sendiri.
16

 

 

Dari jawaban tersebut,  salah satu cara terhadap pengelolaan santri 

dalam meningkatkan kualitas akademik ialah memberikan reward atau 

penghargaan terhadap santri yang memiliki kriteria tertentu yang tujuannya 
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memotivasi santri agar terus konsisten dalam meningkatkan kualitas 

akademik mereka. 

 

2. Penerapan Fungsi Pengorganisasian dalam Meningkatkan Kualitas 

Akademik Santri 

 

Setelah menentukan rencana dan tujuan organisasi, organisasi 

hendaknya melakukan proses pengorganisasian ataupun pembagian tugas-

tugas dan wewenang agar dapat mempermudah organisasi dalam mencapai 

tujuan. 

Berikut ini adalah pembagian pengurus Pondok Pesantren Darul Huffaz 

Desa Bernung Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran beserta 

tugas-tugasnya: 

a. Ketua yayasan, yaitu pemilik yayasan Pondok Pesantren Darul Huffaz 

b. Bendahara, tugasnya untuk mengontrol keuangan  

c. Sekretaris, tugasnya mendokumentasikan segala macam penulisan baik 

keluar maupun kedalam organisasi. 

d. SDM atau sumber daya manusia, tugasnya membawahi seluruh 

komponen-komponen untuk menggerakan pondok pesantren. 

e. Devisi Humas, tugasnya membuat hubungan masyarakat baik dengan 

dalam organisasi maupun dengan luar organisasi. 
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f. Devisi kewirausahaan, tugasnya untuk mencari dana, mencari donatur, 

mengembangkan keuangan yang ada dengan pembuatan kantin, 

pembuatan koperasi, pengadaan-pengadaan semua kebutuhan pondok 

pesantren Darul Huffaz. 

g. Direktur pendidikan, tugasnya adalah membidangi masalah 

kependidikannya. Dibawahnya ada Tahfidz Qur’an, ada kepala 

madrasah MI, Kepala madrasah MTs, dan kepadal madrasah MA. 

h. Mudir, tugasnya membawahi pondok, jadi kepengurusan santri putra 

dan santri putri ada dibawah mudir.  

i. Rumah Tangga, bertugas untuk mengorganisir perlengkapan pondok 

berupa listrik, pengadaan barang dan lain sebagainya. Kemudian 

dibawahnya ada karyawan. Tukang sapu, pembersih kantor, tukang pel, 

tukang kebun dan lain sebagainya. 

Struktur kepengurusan pondok pesantren Darul Huffaz sudah memiliki 

tugas-tugas yang jelas sehingga mampu bekerjasama untuk mewujudkan 

tujuan lembaga. 

Dalam setiap bidang yang ada dikepengurusan, Pondok Pesantren ini 

mempunyai input yang diinginkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Darul 

Huffaz sendiri sebagaimana yang dijelaskan dari hasil wawancara berikut. 
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Secara garis besarnya setiap devisi punya SOP (Standar Operasional 

Posedur) sendiri, punya wilayah kerja sendiri-sendiri. Harapannya inputnya 

bila bekerja dengan maksimal, memberikan kontribusi terhadap pondok dan 

tidak melakukan berbagai macam pelanggaran. Tidak menyalahartikan 

jabatannya.
17

 

 

Dari jawaban diatas, input yang diinginkan pondok pesantren ini dari 

setiap bidang dalam struktur kepengurusan ialah bekerja secara maksimal 

dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan bersama. 

Dalam mengoptimalkan kinerja setiap pengurus, Pondok Pesantren 

Darul Huffaz memiliki koordinasi seperti hasil wawancara yang dijelaskan 

devisi Humas Pondok Pesantren ini. 

Setiap bidang dalam kepengurusan Pondok Pesantren Darul Huffaz 

mempunyai koordinasi masing masing agar dapat bekerja sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Madrasah, koordinasinya ke direktur. Jika ada masalah di 

asrama, ataupun diluar jam madrasah koordinasinya ke Mudir. Karyawan 

koordinasinya ke Rumah Tangga dan devisi Humas  koordinasinya ke SDM. 

 

Dari jawaban tersebut, setiap komponen kepengurusan pondok 

pesantren ini memiliki koordinasi masing-masing sehingga mereka dapat 

bekerja secara teratur. 
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3. Penerapan Fungsi Penggerakan dalam Meningkatkan Kualitas 

Akademik Santri 

 

Setelah proses fungsi perencanaan dan pengorganisasian, selanjutnya 

organisasi akan menjalankan proses fungsi penggerakan. Fungsi ini adalah 

inti dari seluruh fungsi manajemen. Organisasi akan melaksanakan seluruh 

rencana yang sudah ditetapkan melalui bidang-bidang yang telah diatur 

sedemikian rupa untuk membuat organisasi tersebut mencapai tujuan. 

Dalam fungsi penggerakan ini pondok pesantren Darul Huffaz memiliki 

kebijakan untuk membuat pengurus bergerak bebas dalam meningkatkan 

kualitas akademik santri sebagaimana hasil wawancara berikut. 

Selama tidak melukai fisik secara fatal, sampai membawa ke ranah 

hukum yayasan memberikan kebijakan mengatur devisinya masing-masing 

yang penting tidak melakukan tindakan fisik.
18

 

Dari jawaban tersebut, Pondok Pesantren Darul Huffaz memiliki 

kebijakan pada pengurusnya agar pengurusnya bisa bergerak dengan bebas 

dalam mendidik santri meningkatkan kualitas akademik asalkan tidak ada 

kontak fisik dengan santri yang melukai santri sampai fatal. 

Dalam penerapan metode program yang sedang berjalan dan telah 

berjalan, para pengurus pondok pesantren Darul Huffaz bekerjasama satu 

sama lain untuk meningkatkan kualitas akademik santri. 
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Dalam penerapan program yang sedang berjalan dan telah berjalan, 

Pondok Pesantren Darul Huffaz ini memiliki metode yakni dengan cara 

bekerjasama disetiap bidang yang telah diberi wewenang dan tugas masing-

masing. Tidak mungkin dalam devisi ini bekerja masing-masing, otomatis 

pondok ini akan terasa pincang. Dalam menjalankan metodenya kita 

kerjasama semua elemen, semua mitra kerja, kita bergerak secara bersama 

menerapkan metode yang sudah kita sepakati saat proker. Jadi kuncinya 

hanya kerjasama dan kompak lalu kita mencoba untuk mengupgrade metode 

tersebut.
19

 

 

Dari jawaban tersebut, pada saat menerapkan metode yang sudah 

dirancang di program kerja, semua elemen pondok pesantren Darul Huffaz 

saling bekerjasama sehingga mempunyai konsep dan tim yang kuat dalam 

rangka meningkatkan kualitas akademik santri. 

Setiap organisasi baik itu besar atau kecil pastinya mempunyai kendala 

dalam menjalankan program yang dijalankan begitupun didalam ruang 

lingkup Pondok Pesantren Darul Huffaz pastinya mempunyai kendala yang 

dihadapi untuk meningkatkan kualitas akademik santri seperti hasil 

wawancara dengan devisi Humas Pondok Pesantren Darul Huffaz berikut. 

Dalam kepengurusan, kendala pengurus pada saat melaksanakan 

program ialah sulitnya koordinasi dengan wali santri karena pengurus tidak 

mempunyai keseluruhan nomor handphone wali santri. Dalam Fasilitas, 

kendalanya ketika ada siswa yang sakit belum ada mobil operasional. Jadi 

kami sulit harus nyewa angkutan dulu baru bawa anaknya. Kami kesulitan 

dalam hal ini.
20

 

 

Untuk santri kendalanya ialah santri kita sekarang dengan santri yang 

dulu itu berbeda, mereka ini lebih manja. Jadi ketidakmampuan kita dalam 

mengembangkan secara maksimal akademik siswa karena sifat manjanya 
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siswa sekarang dan juga wali santrinya. Baru disentil saja suruh menghafal, 

sudah mendatangkan polisi, hanya dipukul pakai pengaris, ngadu nelpon 

orang tua lalu orang tua membawa polisi dan lain sebagainya. Sehingga anak 

ini mau diapakan? Jadi tidak jalan? Satu sisi kami bertanggungjawab untuk 

memajukan akademik siswa, satu sisi kami harus bertabrakan dengan hukum. 

Makanya perlu digarisbawahi HAM ini, batasannya sampai mana. 

Batasannya sampai mengeluarkan darahkah, memukul sampai pingsan, 

membunuh. Kalau hanya sekedar mencubit, tujuan kita baik menegur bukan 

dendam. Kenapa pondok kita dahulu maju siswanya, saya termasuk yang 

mengalami. Seperti “kalau tidak menghafal, akan dipukul”, akhirnya kita 

mengahafal.
21

 

 

Dari jawaban diatas, kendala yang dihadapi pondok pesantren ini dalam 

melaksanakan program dibagian kepengurusannya ialah belum memadainya 

fasilitas seperti mobil operasional yang sewaktu-waktu dibutuhkan dan dari 

para santrinya, kendalanya para santri sekarang lebih manja dan sifat tersebut 

juga kebanyakan didukung oleh wali santri. 

Untuk mengetahui lebih lanjut dalam fungsi penggerakan yang 

diterapkan pondok pesantren ini, peneliti juga mewawancarai direktur 

pendidikan pondok pesantren Darul Huffaz sebagaimana hasil wawancara 

mengenai metode pendidikan yang diterapkan oleh pondok pesantren Darul 

Huffaz berikut. 

Untuk ilmu umum yang digunakan pondok pesantren ini adalah seperti 

metode ceramah. Guru menjelaskan dan santri menyimak dan diakhir ada 

proses Tanya jawab. Untuk ilmu Tahfidz Al-Qur’an, santri disini kami 

berikan target bulanan dalam hafalan dan dihukum jika tidak mencapai target 

tersebut.
22
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Dari jawaban tersebut, pondok pesantren Darul Huffaz menggunakan 

metode ceramah dibidang pendidikan ilmu umum dan memberikan target 

tertentu sebagai metode dalam ilmu Tahfidz Al-Qur’an. 

Metode diatas memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan 

kualitas akademik para  santri. Berikut dampak dari metode yang telah 

dijalankan menurut penjelasan dari Direktur Pendidikan Pondok Pesantren 

Darul Huffaz. 

Jika didalam pelajaran umum, saat menggunakan metode ceramah, 

banyak santri mengantuk karena mereka hanya disuruh untuk memperhatikan 

guru. Tapi ketika menggunakan metode diskusi, mereka lebih ceria dalam 

menjalankan aktivitas belajar karena mereka akan disuruh berfikir dan hilang 

rasa kantuk. Untuk ilmu tahfidznya, setelah diberikan metode tersebut santri 

bertambah rajin, dikarenakan santri rata-rata takut pada hukuman dan lebih 

disiplin.
23

 

 

Dari jawaban diatas, metode pengajaran ilmu umum di pondok 

pesantren Darul Huffaz ialah dengan ceramah, tetapi jika didalam jam 

pelajaran santri tidak antusias maka akan diubah dengan metode diskusi. 

Sementara ilmu Tahfidz, metode yang digunakan ialah dengan memberikan 

target bagi para santri dan menghukumnya jika tidak mencapai target yang 

telah ditetapkan oleh pondok pesantren ini.  
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4. Penerapan Fungsi Pengendalian dalam Meningkatkan Kualitas 

Akademik Santri Agar Terus Berkembang 

 

Setelah melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian dan 

pelaksanaan, selanjutnya sebuah organisasi harus melakukan fungsi 

pengendalian/pengawasan dengan tujuan agar apa yang telah dilaksanakan 

oleh organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

Dalam upaya melakukan pengawasan pada santri untuk menjaga kualitas 

akademik santri agar terus berkembang, pondok pesantren ini melakukan 

cara seperti hasil wawancara peneliti kepada Devisi Humas Pondok 

Pesantren ini. 

Pondok Pesantren Darul Huffaz melakukan evaluasi setiap bulannya 

untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan dari program yang terlaksana. 

Pengawasan ini biasanya langsung dilakukan oleh Direktur Pendidikan, 

Penanggungjawab Tahfidz Al-Qur’an, SDM dan Mudir. Jadi darisitu secara 

otomatis terevaluasi, secara otomatis terawasi bahwasannya contohnya bulan 

ini melemah akademisinya, kita perbaiki. Kemudian kita tingkatkan ke bulan 

berikutnya. Jadi caramengawasinya dengan melakukan evaluasi. Contohnya, 

dari segi hafalan Al-Qur’an ternyata bulan ini melorot, setelah kita evaluasi 

ternyata siswa kelas 9 ini banyak mengahadapi ujian, ketika meerka banyak 

mengahadapi ujian otomatis hafalan Al-Qur’an nya agak sedikit mengurang. 

Kemudian kelas 8, mereka ini banyak study tour ke luar, dalam bulan-bulan 

tertentu, mereka melalui banyak study tour wisata edukasi kemudian study 

tour ke luar sehingga siswa harus keluar dari asrama. Ketika siswa keluar 

pondok sampai beberapa hari, otomatis hafalannya tidak terpegang lagi, 

otomatis grafik hafalannya akan menurun. Kita evaluasi, rupanya harus 

diberikan siasat, seperti wisata edukasinya ajngan terlalu lama dan lain 

sebagainya sehingga bisa ditingkatkan dibulan berikutnya.
24
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Dari jawaban tersebut, dalam fungsi pengendalian, pondok ini 

melakukan evaluasi setiap bulannya untuk mengetahui kekuatan dan 

kelemahan disetiap program yang telah berjalan agar santri dapat menerima 

metode yang tepat dalam meningkatkan kalitas akademik mereka. 

Saat melaksanakan programnya, pondok pesantren Darul Huffaz 

melakukan pengawasan pada pengurus maupun santrinya sebagaimana 

dijelaskan dari hasil wawancara sebagai berikut. 

Setiap kita ada masalah, kita akan dipanggil secara individu seperti ini 

kenapa siswa banyak yang kabur, ada masalahkah. Rupanya, contoh 

pengurusnya merasa meminta diganti saja, ganti yang lain, saya sudah tidak 

sanggup dan lain sebagainya. Artinya kepengurusan dari pengurus itu 

langsung dibawah SDM. Ust Tamami. Jadi beliau yang mengontrol langsung 

bawahannya melalui CCTV, jadi dia bisa melihat secara langsung kinerja 

pengurus dan santrinya atau jika ada guru yang mengajar sambil bermain 

atau mengajar tapi santrinya tidur, dan gurunya mau hp itu langsung 

dipanggil. Contohnya ruangan ini, dengan ini. Speaker kitakan sampai 

kebelakang agar guru merasa malu dan menimbulkan efek jera sebagai 

punishment.
25

 

 

Dari jawaban tersebut, pondok pesantren Darul Huffaz melalui bidang 

SDM melakukan pengawasan tidak langsung, yaitu dengan dipantau dari 

CCTV pada saat melaksanakan program supaya pengurus dapat bekerja lebih 

disiplin dan untuk mengetahui apakah didalam pelaksanaan para pengurus 

pondok melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang ditugaskan dalam 

meningkatkan kualitas akademik santri. 
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Komponen pondok pesantren yang dilibatkan dalam melakukan 

evaluasipun tidak semuanya karena akan memakan waktu untuk melakukan 

evaluasi ketika terlalu banyak yang dilibatkan sebagaimana hasil penelitian 

peneliti dengan devisi Humas Pondok Pesantren Darul Huffaz. 

Bagian yang dilibatkan saat evaluasi pondok ialah semua komponen 

yang ada di pesantren.Guru, yayasan dan pengurus pondok pesantren. 

Sementara karyawan tidak dilibatkan.
26

 

 

Dari jawaban diatas, pondok pesantren Darul Huffaz melibatkan semua 

komponen yang ada di pesantren, yaitu guru, yayasan dan pengurus pondok 

pesantren Darul Huffaz. 

Adapun manfaat untuk santri dan pengurus dengan adanya pengendalian 

dalam Pondok Pesantren ini adalah meningkatkan kualitas akademik santri 

agar santri dapat terus berkembang dalam menuntut ilmu dunia ataupun ilmu 

Al-Qur’an.  

Jadi dengan seringnya kita melakukan evaluasi adalah kita sedang 

merancang sebuah kemajuan akademik. Siswa kalau tidak dievaluasi 

kesalahannya dimana. Begitupun juga pengurus, jika tidak dievaluasi, tidak 

akan tahu kesalahan dan kekurangannya dimana.
27

 

 

Dari jawaban diatas, manfaat pengendalian bagi peningkatan kualitas 

akademik santri ialah santri terus dikontrol dalam meningkatkan kualitas 

akademiknya karena jika tidak melakukan pengendalian ataupun evaluasi, 
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pondok pesantren Darul Huffaz tidak bisa melihat bagian kesalahan dan 

kekurangan dari sebuah program. 

 

5. Kualitas Akademik Santri Setelah Menerima Metode dari Fungsi 

Manajemen yang diterapkan Pondok Pesantren Darul Huffaz 

 

Setelah memperoleh data dari beberapa pengurus Pondok Pesantren 

Darul Huffaz, peneliti juga melakukan proses wawancara terhadap para 

santri untuk mengetahui kondisi santri saat awal dan saat sudah melalui 

proses peningkatan kualitas akademik di pondok pesantren Darul Huffaz. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terkait dengan kondisi awal  dan 

kondisi setelah santri melalui proses terkait kualitas akademik di pondok 

pesantren Darul Huffaz pada santri kelas 5 MI, kelas 7 MTs, 11 MA. 

Saya masuk dengan alasan mau sendiri karena ingin belajar Al-Qur’an. 

Saya pernah dapat hukuman karena  mencapai target karena targetnya ialah 

selesai juz 5. Satu malam setengah halaman. Tadinya saya hafal juz 30 saja, 

sekarang sudah juz 1, 2 dan 3 dan surat-surat wajib, yaitu surat Al-Insan, Al-

Mulk, Al-Waqi’ah, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, Yasin, As-Sajadah dan Al-

Kahfi. Sementara untuk pelajaran, saya kalau gurunya serius terus malah 

saya tidak nyambung dengan pelajaran Saya sudah pernah mendapat ranking 

yaitu ranking 3 pada saat kelas 5 semester 1.
28

 

 

Saya masuk kesini karena terinspirasi dari kakak. Dulu pertama kali 

masuk pondok ini baru hafal juz 30. Sekarang juz 7, juz 30 dan surat wajib. 

Kendala dalam mengahafal Al-Qur’an karena malas. Seperti saat teman 

sedang bermain, kita mengahafal sendiri kan kita jadi malas. Saat tidak 

mencapai target saya pernah dihukum. Kalau soal pelajaran, saya lebih suka 
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dengan guru yang ngajak muridnya becanda. Saya juga sudah pernah 

mendapatkan rangking 1 dikelas 7 semester 1.
29

 

Saya masuk karena keinginan diri sendiri. Dahulu tidak punya rencana 

untuk menghafal Al-Qur’an, sekarang sudah hafal 4 juz dan semua surat 

wajib. Target MA 15 Juz. Kalau untuk hukuman, saya belum pernah dapat 

hukuman. Kalau soal pelajaran, guru-guru yang mudah diterima pelajarannya 

seperti seperti guru-guru yang bisa becanda dan ada juga yang mengajar  

serius terus itu malah sulit dipahami pelajarannya.
30

 

 

Dari hasil wawancara peneliti terhadap 3 santri tersebut, dapat 

disimpulkan adanya peningkatan kualitas akademik baik itu mengenai ilmu 

Tahfidz ataupun ilmu umum. Dari mereka yang sebelumnya kualitas 

akademiknya biasa saja menjadi lebih baik setelah menerima berbagai 

metode dari fungsi manajemen di Pondok Pesantren Darul Huffaz. Berikut 

penulis gambarkan dalam bentuk tabel mengenai peningkatan kualitas 

akademik santri dari beberapa santri yang menjadi informan dalam penelitian 

ini. 
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Tabel. 4 

Peningkatan Kualitas Akademik Santri 

 

No. Nama 
Tingkat 

Pendidikan 

Sebelum menjadi 

Santri Pondok 

Pesantren Darul 

Huffaz 

Setelah menjadi 

Santri Pondok 

Pesantren Darul 

Huffaz 

1. M. Azizan Al Amin Kelas 5 MI - Hanya hafal 

juz 30 

- Tidak pernah 

mendapat 

Ranking dalam 

pelajaran 

umum 

- Hafal juz 30, 

1, 2 dan 3 dan 

juga surat-

surat wajib.  

- Mendapat 

ranking 3 

pada saat 

kelas 5 

semester 1 

2. M. Azizan Al Amin Kelas 7 MTs - Hanya hafal 

juz 30 

- Tidak pernah 

mendapat 

Ranking dalam 

pelajaran 

umum 

- Hafal juz 30, 

7  dan juga 

surat-surat 

wajib.  

- Mendapat 

ranking 1 

pada saat 

kelas 7 

semester 1 

3 Anggi Dimas Jaya Kelas 11 MA - Belum Hafal 1 

Juz pun 

- Hafal 4 juz 

 

Sumber: Wawancara dengan Santri MI, MTs dan MA Pondok Pesantren Darul Huffaz 

 

 

 

 



BAB IV 

OPTIMALISASI FUNGSI MANAJEMEN DALAM UPAYA 

MENINGKATKAN KUALITAS AKADEMIK SANTRI DI 

PONDOK PESANTREN DARUL HUFFAZ DESA 

BERNUNG KECAMATAN GEDONG TATAAN 

KABUPATEN PESAWARAN 

 

Setelah peneliti melakukan penelitian, demikianlah analisis hasil penelitian 

tentang: 

Optimalisasi Fungsi Manajemen Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas 

Akademik Santri Di Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran  

 

A. Penerapan Fungsi Perencanaan dalam Meningkatkan Kualitas Akademik 

Santri di Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran  

 

Setelah peneliti melihat data di pondok pesantren Darul Huffaz di BAB III 

halaman 61 tentang rencana-rencana tetap di Pondok Pesantren Darul Huffaz 

untuk meningkatkan kualitas akademik santri terbagi menjadi 3 jangka waktu 

yaitu rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dan juga 

Berkaitan dengan fungsi perencanaan didalam teori BAB II halaman 27 tentang 

rencana-rencana tetap, bahwa rencana-rencana sekali ditetapkan akan terus 

diterapkan sampai perlu (dimodifikasi) atau dihapuskan. Berikut penjelasannya: 
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1. Untuk jangka pendeknya, pondok pesantren ini menekankan agar para 

santrinya cinta terhadap Al-Qur’an dan juga terhadap ilmu pengetahuan. 

Pondok pesantren Darul Huffaz lebih menekankan terhadap kesadaran, 

menekankan rasa cinta, keutuhan akan ilmu dan kebutuhan akan Al-Qur’an 

pada para santri sehingga para santri akan mempunyai keinginan untuk 

mencari ilmu pendidikan umum maupun ilmu Tahfidz Al-Qur’an. 

2. Untuk jangka menengah, Pondok Pesantren Darul Huffaz mempunyai 

target, yaitu menguasai hafalan Al-Qur’an dalam hitungan Juz tertentu. 

Siswa diberikan target tertentu dalam mengahafal ataupun menguasai Al-

Qur’an  dan juga dapat memahami secara global mengenai pelajaran-

pelajaran umum yang diajarkan lalu memberikan nilai-nilai terbaik mereka 

pada saat ujian. 

3. Untuk jangka panjangnya, pondok pesantren ini ingin siswa selesai 

menghafal Al-Qur’an 30 Juz dan juga bisa mengaplikasikannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Jadi setelah lulus dari pondok pesantren ini, siswa 

diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan apa yang 

telah diajarkan pondok pesantren Darul Huffaz terhadap mereka. 

 

 

 

 



78 
 

B. Penerapan Fungsi Pengorganisasian dalam Meningkatkan Kualitas 

Akademik Santri di Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran  

 

Data dilapangan didalam BAB III halaman 63 tentang fungsi 

pengorganisasian di pondok ini memperlihatkan didalam pembagian struktur 

kepengurusan pondok pesantren Darul Huffaz sudah memiliki wewenang-

wewenang dan tugas-tugas yang jelas sehingga mampu bekerjasama untuk 

mewujudkan tujuan lembaga berkaitan dengan pengertian pengorganisasian 

didalam teori BAB II halaman 28 bahwa pengorganisasian adalah suatu proses 

penentuan, pengelompokkan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap 

aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang 

yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang melakukan 

aktivitas-aktivitas tersebut. 

Pembagian wewenang dan tugas-tugas dari struktur pondok pesantren  

Darul Huffaz adalah sebagai berikut: 

1. Ketua yayasan, yaitu pemilik yayasan Pondok Pesantren Darul Huffaz 

2. Bendahara, tugasnya untuk mengontrol keuangan  

3. Sekretaris, tugasnya mendokumentasikan segala macam penulisan baik 

keluar maupun kedalam organisasi. 

4. SDM atau sumber daya manusia, tugasnya membawahi seluruh 

komponen-komponen untuk menggerakan pondok pesantren. 
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5. Devisi Humas, tugasnya membuat hubungan masyarakat baik dengan 

dalam organisasi maupun dengan luar organisasi. 

6. Devisi kewirausahaan, tugasnya untuk mencari dana, mencari donatur, 

mengembangkan keuangan yang ada dengan pembuatan kantin, 

pembuatan koperasi, pengadaan-pengadaan semua kebutuhan pondok 

pesantren Darul Huffaz. 

7. Direktur pendidikan, tugasnya adalah membidangi masalah 

kependidikannya. Dibawahnya ada Tahfidz Qur’an, ada kepala madrasah 

MI, Kepala madrasah MTs, dan kepadal madrasah MA. 

8. Mudir, tugasnya membawahi pondok, jadi kepengurusan santri putra dan 

santri putri ada dibawah mudir.  

9. Rumah Tangga, bertugas untuk mengorganisir perlengkapan pondok 

berupa listrik, pengadaan barang dan lain sebagainya. Kemudian 

dibawahnya ada karyawan. Tukang sapu, pembersih kantor, tukang pel, 

tukang kebun dan lain sebagainya. 

 

Seluruh komponen telah dibagi bagi berdasarkan tugas dan wewenangnya 

masing-masing sehingga akan membuat pondok pesantren lebih mudah dalam 

meningkatkan kualitas akademik santri. 
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C. Penerapan Fungsi Penggerakan dalam Meningkatkan Kualitas Akademik 

Santri di Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran  

 

Data yang peneliti dapatkan dari pondok pesantren Darul Huffaz didalam 

BAB III halaman 66 menyatakan bahwa pemimpin pondok pesantren 

memberikan motivasi pada pengurusnya agar dapat bekerja secara optimal untuk 

mewujudkan tujuan organisasi melalui kebijakan pada pengurusnya agar 

pengurusnya bisa bergerak dengan bebas dalam mendidik santri meningkatkan 

kualitas akademik asalkan tidak ada kontak fisik dengan santri yang melukai 

santri sampai fatal berkaitan dengan hal yang harus dilakukan seorang manajer 

dalam fungsi penggerakan didalam BAB II halaman 36 bahwa seorang manajer 

wajib memberikan motivasi agar bawahannya dapat bekerja dengan optimal.  

Dalam fungsi penggerakanpun telah dibuktikan hasilnya, dari hasil 

wawancara pada beberapa santri didalam BAB III halaman 74 memperlihatkan 

bahwa apa yang telah direncanakan oleh pondok pesantren dalam meningkatkan 

kualitas akademik santri baik itu mengenai ilmu pendidikan umum ataupun ilmu 

Tahfidz Al-Qur’an telah berhasil merubah perilaku maupun kualitas 

akademiknya. Dilihat dari yang sebelumnya santri nakal, malas, sulit 

dikendalikan dan nilainya dalam pelajaran ataupun dalam hafalan Al-Qur’an 

tidak terlalu baik, setelah diberikan beberapa metode fungsi manajemen dari 

pondok pesantren, santri sudah dapat merubah perilaku dan meningkatkan 
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kualitas akademik mereka dan dibuktikan dalam kenaikan ranking dan juga 

bertambahnya hafalan Al-Qur’an para santri. 

D. Penerapan Fungsi Pengendalian dalam Meningkatkan Kualitas Akademik 

Santri di Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran  

 

Setelah peneliti melihat data yang diteliti didalam BAB III halaman 71, cara 

pengendalian atau pengawasan pondok pesantren Darul Huffaz  ialah dengan 

cara pengawasan tidak langsung. Seperti penjelasan mengenai pengawasan tidak 

langsung didalam BAB II halaman 43 bahwa pengawasan tidak langsung adalah 

pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh 

bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan ataupun tulisan tentang pelaksanaan 

pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. 

Pondok pesantren Darul Huffaz melalui bidang SDM melakukan 

pengawasan tidak langsung, yaitu dengan dipantau dari CCTV pada saat 

melaksanakan program supaya pengurus dapat bekerja lebih disiplin dan untuk 

mengetahui apakah didalam pelaksanaan kegiatan pondok pesantren para 

pengurus pondok melakukan tugasnya sesuai apa yang ditugaskan untuk 

meningkatkan kualitas akademik santri. 

 Dalam hal ini, pondok pesantren Darul Huffaz sangat mengupayakan agar 

apa yang telah diperoleh santri dari pengajaran dan bimbingan mengenai ilmu 

pendidikan umum ataupun ilmu Tahfidz Al-Qur’an akan tetap terjaga ataupun 

berkembang sehingga tujuan dari Pondok Pesantren Darul Huffaz akan terwujud. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan data wawancara, dokumentasi dan analisis data dalam penelitian 

yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan hasil dari 

penelitiannya sebagai berikut: 

Optimalisasi fungsi manajemen dalam upaya meningkatkan kualitas 

akademik santri di Pondok Pesantren Darul Huffaz Desa Bernung Kecamatan 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran telah mengacu pada 4 fungsi manajemen, 

yaitu: 

1. Fungsi perencanaan, pondok ini membagi menjadi 3 jangka waktu yaitu 

rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sehingga 

pondok pesantren Darul Huffaz memiliki acuan dalam menjalankan program. 

2. Fungsi pengorganisasian, diwujudkan dengan seluruh komponen telah dibagi 

bagi berdasarkan tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga akan 

membuat pondok pesantren lebih mudah dalam meningkatkan kualitas 

akademik santri. 

3. Fungsi penggerakan, diwujudkan dengan pemimpin pondok pesantren 

memberikan motivasi pada pengurusnya agar dapat bekerja secara optimal 

untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kebijakan pada pengurusnya 
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agar pengurusnya bisa bergerak dengan bebas dalam mendidik santri 

meningkatkan kualitas akademik asalkan tidak ada kontak fisik dengan santri 

yang melukai santri sampai fatal. 

4. Fungsi pengendalian, dimana Pondok pesantren Darul Huffaz melalui bidang 

SDM melakukan pengawasan tidak langsung, yaitu dengan dipantau dari 

CCTV pada saat melaksanakan program supaya pengurus dapat bekerja lebih 

disiplin dan untuk mengetahui apakah didalam pelaksanaan kegiatan pondok 

pesantren para pengurus pondok melakukan tugasnya sesuai apa yang 

ditugaskan untuk meningkatkan kualitas akademik santri. 

Hal ini dibuktikan dengan apa yang telah dilakukan oleh seluruh komponen  

pondok Pesantren Darul Huffaz berhasil merubah perilaku maupun kualitas 

akademik para santri. Dilihat dari yang sebelumnya santri nakal, malas, sulit 

dikendalikan dan nilainya dalam pelajaran ataupun dalam hafalan Al-Qur’an tidak 

terlalu baik, setelah diberikan beberapa metode fungsi manajemen dari pondok 

pesantren, santri sudah dapat merubah perilaku dan meningkatkan kualitas 

akademik mereka dan dibuktikan dalam kenaikan ranking dan juga bertambahnya 

hafalan Al-Qur’an para santri. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti 

memberikan saran untuk bahan pertimbangan juga untuk kemajuan pondok 

pesantren Darul Huffaz kedepan: 

1. Hendaknya pondok pesantren Darul Huffaz menambahkan lagi fasilitas 

seperti beberapa laboratorium mata pelajaran pondok pesantren untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar. 

2. Para pengurus pondok pesantren ini harus lebih sabar dalam membimbing 

santri untuk lebih baik lagi didalam mengayomi santri dalam perilakunya 

maupun meningkatkan kualitas akademiknya. 
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