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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakan Masalah 

Arah globalisasi telah merubah zaman hari ini sudah sedemikian maju, 

teknologi, sistem informasi, dan modernisasi telah menyerang ke segala lini 

kehidupan umat manusia. Salah satu sektor penting dalam perkembangan zaman 

terletak pada pembangunan sosial, kondisi sosial mendapatkan perhatian serius 

hampir dari setiap proses pelaksanaannnya. Keberhasilan pembangunan sosial 

terletak pada aspek pendidikan. Bidang pendidikan itu sendiri telah menjadi pilar 

utama penyangga tercapainya pelaksanaan pembangunan nasional. 

Selaras dengan pandangan pembangunan sebagai proes perubahan sosial, 

menurut Ginanjar Kartasasmita (1996) dalam Masyhud dan Khusnurdilo (2003:10), 

hakikat pembangunan itu tiada lain merupakan pencerminan kehendak untuk terus 

menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil 

dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan 

negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila. 

Dalam konteks ini, praktek pembangunan sosial itu bukan saja menjadi milik 

dan tanggungjawab instansi pemerintahan, melainkan tanggungjawab bersama 

antara pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan pembangunan di bidang 

pendidikan, sistem pendidikan tertua saat ini dan dianggap sebagai produk budaya 

Indonesia yang indigenous adalah pondok pesantren. 

Pada era yang sarat dengan dekadansi moral generasi muda saat ini, lembaga 

pendidikan pondok pesantren menjadi harapan dan tumpuan masyarakat untuk 
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dapat memberikan pembelajaran yang lebih seimbang antara ilmu agama dan ilmu 

umum kepada peserta didik. 

Sebuah kenyataan yang sangat memalukan terjadi di negri ini, bahwa kasus 

free sex, narkoba, sampai kasus kriminal seperti tawuran, penodongan bahkan 

perampokan adalah permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini belum 

ditemukan jalan keluarnya. Realita ini, ternyata lebih dominan dilakukan oleh anak 

sekolah. 

Lembaga pesantren hadir memberikan solusi dari permasalahan generasi 

muda saat ini, sehingga pondok pesantren semakin berkembang secara cepat 

meningkatkan mutu pendidikan dan perluasan akses dari segala lapisan sosial 

terhadap pendidikan dalam rangka merawat dan mencegah terjadinya penurunan 

kualitas sumberdaya manusia. 

Menurut Masyhud dan Khusnurdilo (2003:8), pendidikan pesantren juga 

dikatakan sebagai modal sosial dan bahkan soko guru bagi perkembangan 

pendidikan nasional di Indonesia. Karena pendidikan pesantren yang berkembang 

sampai saat ini denganberbagai ragam modelnya senantiasa selaras dengan jiwa, 

semangat, dan keperibadian bangsa Indonesia yang mayaoritas Islam. 

Lembaga pendidikan pesantren dituntut untuk memberian pelayanan sebaik 

mungkin kepada peserta didik. Agar dapat membentuk generasi bangsa yang 

bermutu. Melaluipondok pesantren, sumberdaya manusia yang bersifat potensial 

diaktualisasikan secara optimal dan seluruh aspek keperibadian dikembangkan 

secara terpadu di pondok pesantren. 
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Faktor penghambat segala kegiatan di pondok pesantren saat ini, antara lain 

adalah masalah pengelolaan, sehingga efektifitas dan efesiensi belum tercapai. 

Sejalan dengan itu, Masyhud dan Khusnurdilo (2003:23) mengemukakan, agar 

pesantren dapat menjadi lembaga pendidikan yang bermutu maka pesantren perlu 

dukungan sistem manajemen yang baik. 

Implikasi dari sistem penerapan manajemen pondok pesantren yang baik 

dapat mengoptimalkan proses pendidikan dan pembelajaranyang dilakukan untuk 

menyiapkan lulusan pesantren yang berkualitasserta memiliki keunggulan, baik 

keunggulan kompetitif maupun komparatif. 

Banyak faktor yang dapat mendukung pengoptimalan manajemen yang pada 

proses pendidikan di pondok pesantren yaitu elemen-elemen pesantren seperti 

pondok, masjid, santri, pengajaran kitab Islam klasik dan kyai adalah lima elemn 

dasar pesantren yang akan mendukung proses pembelajaran di pondok pesantren. 

Elemen-elemen pesantren merupakan salah satu sumber daya yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran di lembaga pondok pesantren. 

Sebagai mana yang dijelaskan Yeti Heryati dan Muhsin (2014:199), sarana dan 

prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam 

menunjang proses pembelajaran di madrasah. 

Oleh karena itu, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan akan 

memiliki kinerja yang baik apabila ditunjang dengan manajemen yang memadai 

sehingga seluruh aktifitas lembaga akan mengarah pada upaya pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan melalui pemberdayaan seluruh elemen atau komponen yang 

ada di pondok pesantren tersebut. 
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Berdasarkan observasi pendahuluan yang penulis lakukan pada tanggal 29 

januari 2018 diperoleh informasi dari dewan santri pondok mengatakan bahwa 

lembaga pendidikan ini selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut 

adalah dengan melengkapi dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana 

pendidikan guna menunjang jalannya proses belajar mengajar.  

Proses manajemen sarana prasarana sendiri dilaksanakan langsung oleh 

pengurus yaitu pengurus bidang perlengkapan yang secara sistematis dan cepat. 

Departemen perlengkapan terjun langsung kelapangan untuk melihat kebutuhan-

kebutuhan santri terkait dengan sarana prasarana. Untuk proses pengadaan sarana 

dan prasana dilakukan secara terus menerus dan konsisten mengikuti kebutuhan 

santri yang semakin lama jumlahnya semakin banyak. Perkembangan yang 

signifikan dapat terlihat pada penambahan gedung-gedung baru seperti 

penambahan asrama, penambahan kamar mandi, dan pengadaan alat belajar 

megajar serta perluasan halaman dan tempat parkirkendaraan. Hal tersebut 

dikarenakan jumlah santri yang Pondok Pesantren Hidayatul Faizien yang setiap 

tahunnya terus bertambah. (Ajang Rifai 29 januari 2018) 

Adapun hal menarik yang penulis dapatkan berdasarkan informasi yang 

penulis peroleh dari dewan santri pondok tersebut terkait dengan pengadaan sarana 

prasarana di Pondok Pesantren Hidayatul Faizien kegiatan tersebut dijadikan 

sebagai media pelatiahan manajemen sarana prasarana yang berprinsip “dengan 

biaya yang minimal dapat membuat/ mengadakan sarana prasarana yang maksimal 

yang sesuai dengan kebutuhan” selain itu kegiatan tersebut juga secara langsung 
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melatih keterampilan para santri dalam bidang pengadaan atau pembuatan sarana 

prasarana pendidikan. (Observasi pendahuluan pada tanggal 03 februari 2018) 

Selanjutnya peneliti menemukan permaslahan lain ketika melakukan 

observasi yang ke dua kalinya pada tanggal 9 Februari 2018 diantara permasalahan 

yang ditemukan ialah perawatan sarana prasarana di pondok pesantren Hidayatul 

Faizien belum berjalan secara optimal. akan tetapi, secara kondisi objektif sarana 

dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Hidayatul Faizien terlihat rapi dan 

terawat. Hal tersebut menarik untuk diteliti. 

Berdasarakan pemaparan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “MANAJEMEN SARANA PRASARANA PONDOK  

PESANTREN HIDAYATUL FAIZIEN”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pondok 

pesantren hidayatul faizien? 

2. Bagaimana pengadaan sarana dan prasarana di pondok pesantren 

hidayatul faizien? 

3. Bagaimana inventarisasi sarana dan prasarana di pondok pesantren 

hidayatul faizien? 

4. Bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di pondok pesantren 

hidayatul faizien? 

5. Bagaimana penghapusan sarana dan prasarana di pondok pesantren 

hidayatul faizien? 

C. Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan dari penelitian pada pembahasan diatas ialah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana 

pondok pesantren hidayatul faizien? 

2. Untuk mengetahui pengadaan sarana dan prasarana di pondok 

pesantren hidayatul faizien? 

3. Untuk mengetahui inventarisasi sarana dan prasarana di pondok 

pesantren hidayatul faizien? 

4. Untuk mengetahui pemeliharaan sarana dan prasarana di pondok 

pesantren hidayatul faizien? 

5. Untuk mengetahui penghapusan sarana dan prasarana di pondok 

pesantren hidayatul faizien? 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian pada pembahasan diatas ialah sebagai berikut: 

1. Manfaat akademik, yaitu dapat memperdalam ilmu pengetahuan dan 

memperluas wawasan tentang manajemen pondok pesantren khususnya 

dalam sarana dan prasarana. 

2. Kegunaan praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi para pengelola pondok pesantren dalam 

mengembangkan pendidikan islam terutama pondok pesantren. 

E. Kerangka Pemikiran 

Manajen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses 

pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam 

organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 
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Istilah manajemen juga sering didefinisikan sebagai kegiatan mengelola berbagai 

sumber daya dengan cara bekerja sama dengan orang lain melalui proses tertentu 

untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

 Manajemen sarana prasarana adalah segenap proses pengadaan dan 

pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak 

langsung menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara 

efektif dan efisien (Barnawi & M. Arifin, 2012: 47). 

Pondok pesantren adalah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai 

institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik, dan indigenous (asli). 

(nurcholis majid: 1997:10). Sedangkan menurut Hasbulloh (1994:146) Pesantren 

adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama islam, yang pada umumnya 

pendidikan dan pengajaran trsebut diberikan dengan cara nonklasik (system 

bandongan dan sorogan) dimana seorang kiyai mengajarkan santri-santri 

berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama-ulama besar 

sejak abad pertengahan, sedang para santri biasanya tinggal didalam pondok atau 

asrama dalam pesantren tersebut. 

Menurut Zamakhsyari Dhofier (2012: 79) Sebuah pesantren pada dasarnya 

adalah asrama pendidikan islam tradisional dimana siswanya tinggal bersama dan 

belajar dibawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan 

sebutan “kiyai”. Mengingat pendidikan pondok pesantren merupakan lembaga 

pendidikan, maka manajemennya pun harus sesuai dengan ilmu-ilmu manajemen 

yang ada termasuk dalam manajemen sarana dan prasarana. Pesantren atau pondok 

pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional islam untuk mempelajari, 
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memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran islam dengan 

menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. 

(Mastuhu, 1994:59). 

Dalam proses pengelolaan pendidikan fungsi pokok manajemen sangat 

diperlukan supaya proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Adapun fungsi pokok manajemen pendidikan yaitu: perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan 

(controlling) (Ruswandi:2009:149). 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya belajar mengajar. 

Seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat dan media pengajaran. 

Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidiakan adalah fasilitas yang tidak 

secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti 

halaman, kebun,taman sekolah, jalan menuju sekolah (Mulyasa:2002:49). 

Pengelolaan sarana prasarana ini adalah upaya dalam mengatur terhadap 

kelancaran program pembelajaran.Pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran 

didalamnya meliputi pengadaan, penempatan, penggunaan, dan 

pemeliharaan.Sedangkan jenis sarana prasarana pembelajaran diantaranya 

mencakup gedung, ruangan belajar/ kelas, alat-alat media/ media pembelajaran, 

meja, kursi dan sebagainya. 
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Secara Skematis Kerangka Pemikiran dalam Penelitian ini Dapat di Gambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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F. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Untuk memperdalam kajian mengenai Manajemen sarana dan prasarana 

Pondok Pesantren, telah dikaji beberapa pustaka yang mendukung dan relevan 

dengan penelitian yang akan dilaksanakan, diantaranya: 

1. Buku “manajemen sarana dan prasarana sekolah”, karangan Barnawi, buku 

ini berisi tentang manajemen sarana pendidikan dari berbagai sudut pandang 

seperti strategi, pendekatan dan metodologinya. Secara rinci buku ini 

membahas tentang pengelolaan sarana prasarana pendidikan, seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan dengan pengelolaan sarana prasarana 

pendidikan dan berbagai teknik dalam pengelolaan dan pemeliharaannya.  

2. Buku Manajemen Madrasah. Karangan Jaja Jahari tentang manajemen 

Madrasah yang membahas secara rinci tentang tujuan pengelolaan sarana dan 

prasarana pendidikan. Dan menjelaskan tentang bagai mana standarisasi 

sarana dan prasarana bagi sebuah lembaga pendidikan. 

3. Buku manajemen sekolah; Mengelola lembaga pendidikan secara mandiri 

karangan Sri minarti yang berisi manajemen kurikulum, ketenagaan/ personal 

sekolah, siswa, sarana dan prasarana, keuangan dan hubungan masyarakat 

yang tidak melepaskan dari nilai-nilai otonomisasi pendidikan. 

4. Buku Manajemen Sarana dan Prasarana Karangan Mattin dan Nurhattati yang 

menjlaskan secara detail tentang bagaimana proses memanaj srana prasrana 

didalam sebuah lembaga pendidikan. Dan menjelaskan tentang standarisasi 

Sarana dan Prasarana bagi sebuah tingkatan lembaga pendidikan.  
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5. Jurnal Cendekia Vol. 12 No. 2, Juli - Desember 2014 yang membahas tentang 

“Manajenem Pondok Pesantren, fungsi manajemen pesantren dan orientasi 

pendidikan pesantren 

6. Jurnal Pelopor Pendidikan Volume 6, Nomor 2, Juni 2014 

Menjelaskan bagaimana tahapan dalam manajemen sarana dan prasrana dari 

mulai perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan dan 

penghapusan. 

7. Jurnal Studi Keislaman, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016 

Yang menjelaskan dari mulai pengertian Manajemen Sarana dan Prasarana, 

bagian-bagian sarana dan prasarana, sampai kepada tahapan manajemen 

sarana dan prasarana. 

8. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Vol.3 No.3, Januari 2014. 

Menejelaskan bagaimana fokus seorang kepala sekolah dalam memanaj 

sarana dan prasrana dalam suatu lembaga pendidikan guna menjadikan 

pendidikan yang berkualitas, dan dapat mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. 

9. Buku Manajemen Pondok Peantren karanagan Sulthon dan Khusnurdilo yang 

menjelaskan tentang bagaimana memanaj lembaga pendidikan Pondok 

Pesantren dengan baik dan benar. Juga menjelaskan pengembangan pondok 

pesantren baik secara sarana prasarana, kurikulum, dan pengembangan 

potensi santri. 

10. Salah satu skripsi  manajemen pendidikan islam atas nama Obar Ridwan; 

tahun 2014 dengan judul “Manajemen sarana prasarana Pondok Pesantren 

(penelitian di pondok pesantren al-fadliyyah kecamatan bojong gambir 
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kabupaten tasikmalaya)”. Isi pokok nya yaitu meneliti dan menjelaskan 

konsep dan pelaksanaan manajemen pondok pesantren. 

 

 

 
 


