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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren merupakan suatu lembaga penyedia kegiatan pendidikan 

Islam yang bersifat non formal, yang hanya mengupayakan membina 

secara maksimal kader-kader muslim dalam bidang ilmu agama Islam. 

Oleh karena itu, selintas pondok pesantren merupakan tempat menimba 

pendidikan ilmu agama saja. Akan tetapi, dewasa ini banyak pesantren 

yang tidak hanya menyediakan pendidikan agama saja, melainkan sudah 

banyak pesantren yang selain dari ilmu agama juga sudah mulai 

menerapkan pendidikan ilmu umum seperti ilmu kejuruan, ilmu sosial, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, pesantren mengalami pergeseran dari segi 

bentuk dan juga komponen-komponen yang terdapat dari pesantren itu 

sendiri. Hal ini terjadi karena perubahan zaman dan juga disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini, yaitu adanya perpaduan yang 

seimbang antara ilmu agama dan umum. Sehingga muncullah 

yayasan/lembaga pesantren plus yang didalamnya ada kajian ilmu agama 

dan juga ilmu umum.Secara kesimpulan awal bisa diartikan bahwa 

pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan (Sulthon dan 

Khusnurdillo, 2005: 24). 

Pesantren, adalah sebuah asrama pendidikan tradisional, dimana 

para siswanya semua tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru 
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yang lebih dikenal dengan sebutan kyai dan mempunyai asrama untuk 

tempat menginap santri. Semuanya berada dalam satu komplek, yang di 

dalamnya terdapat masjid untuk beribadah, ruang belajar dan juga kegiatan 

keagamaan lainnya (Dhofier, 1983:18). 

Pondok Pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu 

pengertian. Menurut pengertiannya, pesantren adalah tempat belajar para 

santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana 

terbuat dari bambu. Dari segi bahasa, pondok berasal dari Bahasa Arab 

Funduq yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan 

Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di 

Aceh dikenal dengan istilah dayah, rangkang atau menuasa, sedangkan di 

Minangkabau disebut Surau (Nurcholis Madjid, 1997:5).  

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia 

memiliki akar tradisi sangat kuat di lingkungan masyarakat Indonesia. 

Berkembang sejalan dengan proses Islamisasi di Nusantara, pesantren 

merupakan produk budaya Indonesia yang indigenous. Sebagai lembaga 

pendidikan Islam, pesantren diindikasikan mempunyai tiga peran 

tradisional yang penting, yaitu 1) sebagai pusat berlangsungnya transmisi 

ilmu-ilmu Islam (Transmission of Islamic Knowledge); 2) sebagai penjaga 

dan pemelihara kelangsungan tradisi Islam (Maintenance of Islamic 

Tradition); 3) sebagai pusat reproduksi ulama (Reproduction of Ulama). 

Dengan kekuatan figur kyai/ulama, pesantren berperan penting dalam 
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intelektualisasi dan intensifikasi keIslaman masyarakat muslim nusantara 

secara massif (Masduki, 2002:20).  

Sejalan dengan proses penyelenggaraan pendidikan formal, beberapa 

pesantren mengalami perkembangan yang sangat signifikan, baik dari 

aspek manajemen, organisasi, dan pengelolaan administrasi keuangan. 

Sehingga, pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan 

pengajaran agama, umumnya dengan cara non klasikal, dimana seorang 

kyai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan 

kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa arab oleh ulama abad pertengahan, 

dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (Prasojo, 1982:6). 

  Oleh karena itu, banyak terjadi perkembangan mulai dari gaya 

kepemimpinan pesantren dari kharismatik menjadi rasionalistik, 

dibuktikan dengan adanya beberapa pesantren yang memungkinkan jajaran 

pimpinannya/kyai bertransformasi menjadi unit kesatuan kerja pengelolaan 

pesantren, sehingga pusat kekuasaan terdistribusi kepada jajaran-jajaran 

yang dibentuk untuk mengelola pesantren sehingga tidak  semuanya 

terpusat pada kyai. Namun, perkembangan ini tidak merata di semua 

pesantren, karena masih menghadapi kendala terkait terbatasnya sumber 

daya manusia profesional dan juga penerapan manajemen yang masih 

belum optimal dan jelas, misalnya tidak adanya pemisahan antara yayasan, 

pimpinan madrasah, guru dan staf administrasi, belum adanya transparansi 

tentang pengelolaan anggaran keuangan (Wawancara dengan Bpk. Hari 
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Hadiyatullah, pengurus Pondok Pesantren Miftahul Falah tanggal 16 juni 

2016, Pukul 10.00). 

Dengan adanya fenomena seperti itu, maka manajemen dalam 

pengelolaan pondok pesantren sangat diperlukan dan merupakan suatu 

kebutuhan bersama karena dengan manajemen yang baik akan 

menghasilkan tujuan yang hendak dicapai, baik dalam hasil-guna maupun 

berdaya-guna. Berhasil guna mengandung arti tujuan yang direncanakan 

berhasil secara efektif dan efisien, sedangkan berdaya-guna berarti 

digunakannya sumber daya, dana dan sarana sehemat mungkin tapi dapat 

mencapai tujuan yang dihasilkan akan efektif dan efisien. Penerapan 

manajemen dalam pondok pesantren diharapkan dapat mendukung agar 

pelaksanaan tujuan dakwah dari lembaga dakwah sesuai yang telah 

direncanakan (wawancara dengan Bpk. Hari Hadiyatullah, pengurus 

Pondok Pesantren Miftahul Falah tanggal 16 juni 2016, Pukul 10.00). 

Pondok pesantren sebagai objek kajian penelitian ditinjau, dibidik, 

ditelaah secara kritis sebagai kerangka tadbir al Islam atau tadbir al 

Dakwah atau manajemen dakwah. Akan tetapi, studi penelitian ini fokus 

pada aspek manajemen, yaitu tentang bagaimana fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Studi penelitian ini memfokuskan pada 

aspek manajemen, yaitu meningkatkan sumber daya manusia santri 

sebagai potensi pesantren. Dalam menjelaskan dan memberdayakan 

potensi SDM, terlebih dahulu kita memaparkan konsep dasar manajemen 
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pesantren yang jarang tersosialisasikan. Pada proses manajemen, peranan 

kyai dalam mengelola pondok pesantren dikategorikan sebagai top 

manager. Namun, secara kultural peran kyai dimaknai sebagai pemimpin 

kharismatik karena memiliki kelebihan dalam mendalami dan 

mengamalkan ilmu-ilmu agama. Peranan kyai sebagai manajer puncak 

pondok pesantren tidak hanya diamati sebagai penelitian. Peranan kyai 

sangatlah strategis bagi pesantren, baik dalam mengelola input pesantren 

guna menghasilkan output yang berkualitas. Peran dan wewenang kyai 

tersebut merupakan bagian dari konsepsi dasar manajemen pesantren. 

(Wawancara dengan Bpk. Hari Hadiyatullah, pengurus Pondok Pesantren 

Miftahul Falah tanggal 16 juni 2016, Pukul 10.00) 

Berdasarkan uraian diatas, Pondok pesantren sebagai lembaga 

dakwah tidak selalu berhasil memanfaatkan SDM (santri, pengurus 

maupun pembina dan pengelola itu sendiri) dalam menerapkan fungsi 

manajemen dikarenakan salah satu dasarnya adalah para pengelola tidak 

sepenuhnya memahami dasar-dasar manajemen. Sebagian pengelola 

menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendapatkan tehnis guna 

memasuki suatu pelaksanaan daripada untuk belajar mengelola SDM 

berdasarkan teori-teori manajemen, seberapa baik lembaga pengelola 

pondok pesantren berjalan dengan baik tergantung pada seberapa baik 

pengelola dan bawahan bekerjasama ketika membuat suatu perencanaan 

yang perencanaan tersebut merupakan suatu ikhtiar untuk menjamin agar 

setiap usaha kerjasama ini berhasil sesuai dengan tujuan yang telah 
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ditetapkan (wawancara dengan Bpk. Hari Hadiyatullah, pengurus Pondok 

Pesantren Miftahul Falah tanggal 16 juni 2016, Pukul 10.00). 

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dari lembaga dakwah dan 

juga menghasilkan SDM yang berkualitas, dalam pengelolaannya perlu 

ditata sedemikian rupa dengan implementasi manajemen yang bisa 

mengurai secara jelas dari mulai tahapan perencanaan yang tersusun 

sedemikian rupa, pengorganisasian dalam pesantren, penggerakan, dan 

juga sampai di tahap pengawasan dan evaluasi. Dengan kata lain, bahwa 

untuk mencapai tujuan agar sesuai dengan yang telah dirumuskan bersama, 

membutuhkan adanya manajemen yang baik. 

Pondok Pesantren yang ingin dijadikan objek penelitian ini adalah 

Pondok Pesantren Miftahul Falah yang berlokasi di Jalan Percobaan 

Cileunyi No. 2 RT 04 RW 12 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi 

Kabupaten Bandung. Pesantren ini berdiri sudah cukup lama yaitu pada 

tahun 1922 oleh K.H. Abdul Jalil dan telah menarik santri dari berbagai 

daerah. Selain itu, tidak kalah pentingnya dengan adanya kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan, baik itu dalam pesantren maupun diluar 

pesantren ataupun lingkungan masyarakat sekitar (wawancara dengan Bpk 

Hari Hadiyatullah pengurus Pondok Pesantren Miftahul Falah tanggal 16 

juni 2016, Pukul 10.00). 

Dalam pelaksanaannya, Pondok Pesantren Miftahul Falah masih 

menemukan adanya beberapa bagian dalam struktur kepengurusan yang 

belum bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Dikarenakan masih ada 
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bagian pengurus yang belum sepenuhnya mengerti tentang penerapan 

manajemen di pondok pesantren. Adapun untuk prosesnya, Pondok 

Pesantren Miftahul Falah memulai langkah-langkah pengelolaannya dari 

mulai merencanakan kegiatan dakwah yang berbentuk rencana program 

kerja, yang kemudian diorganisasikan dalam kesatuan yang diarahkan 

dalam mencapai sasaran yang efektif dan efisien. Setelah itu proses 

pelaksanaan program kerja dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, 

untuk kemudian dilakukan pengawasan atau evaluasi untuk melihat sejauh 

mana proses penggerakan dalam pencapaian tujuan dari pesantren.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Perencanaan dalam meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Santri di Pondok Pesantren Miftahul Falah? 

2. Bagaimana Implementasi Pengorganisasian dalam meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Santri di Pondok Pesantren Miftahul Falah? 

3. Bagaimana Pelaksanaan Program Pondok Pesantren Miftahul Falah 

dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Santri? 

4. Bagaimana Implementasi Pengawasan dalam meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Santri di Pondok Pesantren Miftahul Falah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tentang implementasi Perencanaan Pondok 

Pesantren Miftahul Falah dalm meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Santri.  

2. Untuk mengetahui tentang implementasi pengorganisasian Pondok 

Pesantren Miftahul Falah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Santri. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan program Pondok Pesantren Miftahul 

Falah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Santri. 

4. Untuk mengetahui tentang implementasi pengawasan Pondok 

Pesantren Miftahul Falah dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya 

Santri. 

  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

sumbangan pemikiran secara teoritik dalam rangka pengembangan 

pengetahuan tentang pengelolaan lembaga dengan menggunakan teori 

fungsi-fungsi manajemen khususnya bagi mahasiswa Manajemen 

Dakwah umumnya bagi kita semua. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Untuk Pondok Pesantren, penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

pedoman/acuan pengelolaan Pondok Pesantren Miftahul Falah 

dengan menggunakan fungsi manajemen dalam meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Santri. 

b. Untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan jurusan Manajemen 

Dakwah, dengan penelitian tentang implementasi fungsi 

manajemen ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam melakukan 

pengajaran tentang fungsi manajemen kepada mahasiswa 

Manajemen Dakwah agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak 

terjadi kekeliruan (missmanagement) dalam mengelola suatu 

lembaga mengunakan fungsi manajemen. 

c. Untuk masyarakat, diharapkan melalui penelitian ini bisa menjadi 

contoh dalam mengelola suatu lembaga dengan menggunakan 

fungsi manajemen. 

E. Kerangka Pemikiran 

Manajemen merupakan aspek penting dalam mewujudkan suatu harapan 

yang dicita-citakan bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan oleh organisasi. Manajemen adalah usaha mengatur 

mengarahkan sumber daya, mencakup 6M manusia (Man), uang (Money), 

barang (Material), mesin (Machine), metode (Method) dan pasar (Market) 

(Muchtarom, 1996:35). 
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 Manajemen sebagai sebuah seni dan ilmu, dapat dibentuk sebagai 

sebuah konsep dalam mengembangkan berbagai hal. Penggunaan ilmu dan 

seni manajemen tersebut dapat diterapkan dengan penerapan fungsi-fungsi 

manajemen, yaitu perencanaan (Planning), pengorganisasian 

(Organizing), penggerakan (Actuating), dan pengawasan (Controlling). 

 Menurut G.R. Terry dalam Malayu (2007: 38) dijelaskan 4 fungsi 

utama manajemen, antara lain 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan (planning) adalah fungsi dasar manajemen, karena 

pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan 

pengawasan (controlling) pun harus terlebih dahulu direncanakan. 

Perencanaan ini bersifat dinamis, perencanaan ini ditujukan pada 

masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena adanya 

perubahan situasi dan kondisi. Hasil perencanaan akan diketahui 

pada masa depan. Agar resiko yang ditanggung itu relative kecil, 

hendaknya setiap kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan 

terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah memilih, artinya 

memilah dan memilih tujuan, dan cara terbaik untuk mencapai 

tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Perencanaan 

merupakan kumpulan dari beberapa keputusan. 

Menurut G. R. Terry, perencanaan adalah memilih dan 

menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakana asumsi-

asumsi mengenai masa datang dengan jalan merumuskan kegiatan-
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kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

(Malayu, 2006:92) 

Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, kebijakan-

kebijakan, prosedur-prosedur, dan program-program. Selain itu juga 

perncanaan berguna untuk memperkecil resiko yang akan dihadapi 

pada masa mendatang. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Setelah proses perencanaan telah ditetapkan, yaitu dengan 

ditentukannya rencana-rencana, atau program-programnya. Maka 

diperlukan mendesain dan juga mengembangkan organisasi yang 

nantinya akan melaksanakan setiap rencana ataupun program agar 

mencapai tujuan dengan baik dan juga efektif serta efisien.Fungsi 

selanjutnya dari manajemen yaitu pengorganisasian (organizing). 

Pengorganisasian berkaitan erat dengan perencanaan, karena 

pengorganisasian pun perlu direncanakan terlebih dahulu.Pengertian 

pengorganisasian dan organisasi berbeda. Pengorganisasian adalah 

fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, 

sedangkan organisasi merupakan hal yang statis yang 

menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-

garis perintah, hubungan-hubungan yang ada dan lain sebagainya. 

Organisasi hanya merupakan alat dan wadah manajer untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. 
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Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, 

pengelompok-kan, dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada 

setiap aktifitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, 

menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan kepada 

setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. (Malayu, 

1987:123) 

Malayu (2007: 127), menjelaskan proses pengorganisasian 

melalui beberapa proses, yaitu: 

a. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan lembaga/organisasi. 

b. Membagi beban kerja kedalam kegiatan-kegiatan secara logis 

dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang. 

c. Mengkombinasikan pekerjaan anggota dengan cara yang logis 

dan efisien. 

d. Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan 

anggota dalam satu kesatuan yang harmonis. 

e. Memantau efekitfitas organisasi dan mengambil langkah-

langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau 

meningkatkan efektifitas. 
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3. Penggerakan (Actuating) 

Setelah fungsi perencanaan ditetapkan dengan menghasilkan 

rencana/program, dan juga telah dibagi-bagikan secara profesional 

dan juga proporsional, maka selanjutnya adalah merealisasikan 

segala kegiatan-kegiatan itu agar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Menurut G.R. Terry, penggerakan adalah membuat semua 

anggota agar bekerjasama dan bekerja ikhlas serta bergairah/ 

bersemangat untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan 

juga usaha-usaha keorganisasian. (Malayu, 1987:176). Adapun 

langkah-langkah penggerakan antara lain: 

a. Pemberian motivasi. Motivasi diartikan sebagai kemampuan 

seorang manajer/pimpinan dalam memberikan rasa 

semangat/gairah yang menjadikannya bekerja secara ikhlas 

dalam mendukung program-program yang telah direncanakan 

sehingga sesuai tujuan. 

b. Melakukan bimbingan. Bimbingan disini dapat diartikan 

sebagai tindakan pimpinan yang dapat menjamin 

terlaksananya tugas-tugas sesuai dengan yang direncanakan. 

Hal ini bermaksud untuk membimbing para bawahan/anggota 

guna mencapai sasaran yang telah dirumuskan.  

c. Menjalin hubungan. Untuk menciptakan harmonisasi dan 

juga sinkronisasi antara semua elemen yang berada dalam 
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lembaga/organiasasi, diperlukan adanya hubungan atau 

koordinasi. 

d. Komunikasi. Proses komunikasi akan melibatkan individu-

individu yang akan saling berhubungan. Hal ini bertujuan 

untuk menciptakan keselarasan antar elemen yang ada dalam 

lembaga/organiasasi. Karena semakin baik komunikasi, maka 

akan semakin efektif hasilnya, sebaliknya jika komunikasi 

tidak terjalin baik, maka pola hubungan dalam 

lembaga/organiasasi akan tidak efektif (Munir dan Illahi, 

2006: 159). 

4. Pengawasan (Controlling) 

Fungsi yang keempat dari manajemen yaitu fungsi pengawasan 

(controlling). Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan ialah proses 

pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi/lembaga 

untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa 

yang telah dierencanakan menjadi kenyataan, sehingga hal ini bisa 

menjadi keberhasilan dari rencana-rencana yang telah ditetapkan. 

Tahapan-tahapan dalam pengawasan antara lain: 

a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan). 

b. Penentuan standar dari pelaksanaan kegiatan. 

c. Standarisasi pelaksanaan kegiatan. 
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d. Pembandingan standar pelaksanaan kegiatan dengan 

penganalisaan penyimpangan-penyimpangan. 

e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. (Handoko, 

1999:363) 

Dengan adanya fungsi manajemen dari mulai fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.Diharapkan dalam 

pengelolaan pesantren sebagai lembaga dakwah bisa lebih efektif dan 

efisien dalam mencapai tujuan. 

Beberapa ahli memberikan pengertian kualitas sumber daya 

manusia, sumber daya manusia merupakan daya yang bersumber dari 

manusia atau biasa juga disebut daya atau kekuatan (power). Sesuatu yang 

harus utuh dan berkualitas, dapat dilihat dari aspek yang relatif mudah 

dibangun sampai ke aspek yang relatif rumit. Sesuai dengan masalah yang 

akan dibahas, peneliti mengajukan teori sumber daya manusia yang 

dikemukakan oleh Sedarmayanti (2001: 36), yaitu kualitas merupakan 

suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh telah dipenuhi berbagai 

persyaratan, spesifikasi, dan harapan. 

Pengertian sumber daya manusia dikemukakan juga oleh Ruki 

dalam Meldona (2009: 14), yaitu istilah tenaga kerja atau pegawai dalam 

suatu organisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai 

keberhasilan. A. Sihotang (2007: 8) mengemukakan bahwa sumber daya 

manusia adalah manusia, mengandung pengertian usaha kerja yang dapat 

disumbangkan dalam proses produksi yaitu sumber daya manusia yang 
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mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat umum. 

Pengertian atau makna atas konsep kualitas telah diberikan oleh 

banyak pakar dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga 

menghasilkan definisi-definisi yang berbeda pula. Goesth dan Davis dalam 

Tjiptono (2004: 51), mengemukakan bahwa kualitas diartikan sebagai 

suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Pengembangan sumber daya manusia bukan merupakan persoalan 

yang mudah karena membutuhkan pemikiran langkah aksi yang 

sistematik, sistemik dan serius.  Karena  berusaha  memberikan  konstruksi  

yang  utuh tentang  manusia  dengan  mengembangkan  seluruh  potensi  

dasar  manusia. Dalam  hal  ini,  pondok  pesantren  dengan  segala  

potensi  yang  dimilikinya mempunyai peran serta terhadap pembangunan 

yang sedang berlangsung. Untuk  itu  segala  upaya  yang  mengacu  pada  

pengembangan  kualitas manusia sebagai sumber daya insani secara terus 

menerus dilakukan dengan indikasi  peningkatan  kualitas  manusia  

Indonesia  yang  mampu berfikir strategis  dan  berwawasan  masa  depan  

adanya  keseimbangan  antara  IMTAQ dan IPTEK (Meldona 2009:15). 
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F. Langkah-langkah Penelitian 

Untuk mencapai penelitian yang lebih terarah, sistematis, efektif, dan 

efisien maka dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan 

langkah-langkah yang sistematis.  

Adapun langkah-langkah penelitian ini yaitu: 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Pondok Pesantren Miftahul 

Falah Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. 

Alasan melakukan penelitian dilokasi tersebut yaitu: 

a. Lokasi penelitian yaitu Pondok Pesantren Miftahul Falah 

terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu, tentang implementasi fungsi 

manajemen dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Santri. 

b. Di lokasi penelitian tersebut terdapat data yang mendukung 

dalam penelitian ini. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang adalah metode deskriptif, yaitu metode yang 

menggambarkan/memberikan gambaran secara akurat, sistematik, 

tentang fakta implementasi fungsi manajemen dalam pengelolaan 

lembaga dakwah. 

 



18 

 

3. Jenis data  

Jenis data penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dikarenakan 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa sebaran-

sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi. Sehingga tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk memahami dunia makna yang 

disimbolkan dalam perilaku masyarakat itu sendiri. Dan jika dilihat 

dari bentuknya, penelitian ini merupakan jenis penelitian deduktif 

yang dijelaskan dari teori ke fakta. 

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif. Karena didasarkan oleh subjek penelitian sebagai data 

primer yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah manusia. 

Selain itu, beberapa buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan 

penelitian tersebut. Penelitian deskriptif itu sendiri merupakan 

sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu 

obyek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu sistem kelas peristiwa 

pada masa sekarang (Nazir, 1983: 54). 

 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini, terdiri atas: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari sumber 

primer secara snow ball dengan melakukan wawancara dan 

observasi. Adapun sumber data primer ini, yaitu: 
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1) Pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Miftahul Falah 

Cileunyi Kulon Kab. Bandung 

2) Santri Pondok Pesantren Miftahul Falah Cileunyi Kulon Kab. 

Bandung 

3) Masyarakat sekitar 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan catatan 

yang berkaitan dengan pokok penelitian yang dijadikan sebagai 

landasan yang bersifat teoritis. Data sekunder yang diambil yaitu 

melalui buku, arsip, formulir dan dokumentasi. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Dalam observasi ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Dengan mengobservasi, maka 

data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai 

mengetahui tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak 

(Suharsimi, 1997: 114). Berdasarkan keterlibatan pengamatan 

dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu; (1) Participant Observation, 

dalam observasi ini, pengamat ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau diamati; 
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(2) Nonpartisipant Observation, dalam observasi ini, pengamat 

berada diluar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam 

kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. 

b. Wawancara 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat 

tentang implementasi fungsi manajemen dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia santri. 

c. Studi Pustaka 

Metode ini digunakan untuk mendaptkan informasi yang 

berkaitan dengan implementasi fungsi manajemen dalam 

pengelolaan lembaga dakwah, melalui buku-buku, artikel, 

jurnal dan sebagainya. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku 

laporan, arsip-arsip, informasi, majalah, buku-buku dokumen-

dokumen yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Falah dan 

seluruh data yang menujang pengetahuan berkenaan tentang 

implementasi fungsi manajemen dalam pengelolaan lembaga 

dakwah. 
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6. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden atau sumber data lain terkumpul. Menurut Bondan dalam 

bukunya Sugiyono, mengatakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkan dalam unit-unit, melakukan dalam sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang akan diceritakan kepada orang lain 

(Sugiono, 2012:244). 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

langkah-langkah seperi berikut ini: 

a. Mengumpulkan data yang didapatkan dan 

mengklasifikasikan-nya untuk kemudian disusun berdasarkan 

rumusan masalah. 

b. Menganalisa data yang telah diperoleh dan dikelompokkan 

berdasarkan rumusan masalah. 

c. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dan 

juga dianalisa untuk kemudian diambil sesuai topik 

penelitian. 

 


