
 

 

ABSTRAK 

Eko Rahmad Cahyono: Implementasi Perencanaan Pondok Pesantren Dalam 

Meningkatkan Kualitas Santri (Studi Deskripsi di Pondok Pesantren Anak Jalanan 

At-Tamur Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung).  

 

Dalam manajemen tentu ada sebuah perencanaan yang merupakan hasil 

rangkaian kerja suatu perusahaan ataupun lembaga untuk mendapatkan apa yang 

akan ditinjau pada masa yang akan datang. Perencanaan merupakan salah satu 

fungsi manajemen yang penting dan saling terkait satu sama lain. Pondok Pesantren 

At-Tamur adalah salah satu lembaga pendidikan yang memiliki perencanaan untuk 

mengelola sebuah pesantren agar SDM atau para santri yang memiliki latar 

belakang kurang pendidikan yaitu anak jalanan untuk  berkembang melalui 

perencanaan pondok pesantren. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penetapan 

tujuan, pemrograman dan penganggaran kegiatan Pondok Pesantren At-Tamur 

untuk menciptakan generasi santri yang diinginkan oleh pondok pesantren agar 

mengembangkan kualitas santri untuk bisa berkembang di masyarat dan bermanfaat 

untuk masyarakat. 

Perencanaan yang menjadi kajian pada penelitian ini menggunakan teori 

Louis A. Allen dengan memilih 3 fungsi perencanaannya yaitu penetapan tujuan, 

pemrograman, dan penganggaran. Oleh karena itu, tujuan, pemrograman dan 

pengaggaran kegiatan Pondok Pesantren At-Tamur dapat diketahui oleh peneliti 

bagaimana perencanaan pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas para santri.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang 

menghasilkan data deskriptif berupa perkataan yang tertulis maupun lisan dari 

sumber-sumber penelitian dengan teknik pengumpulan datanya adalah deduktif 

empirik melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Dari hasil penelitian ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas para santri dalam 

bidang keagamaan, keilmuan, kewirausahaan, dan sosial. Untuk meningkata, 

pelajaran agama, baik dari segi akhlak, dan ibadah. Kemudian di lengkapi dengan 

program Pondok Pesantren At-Tamur dari prgram mengaji Al-Qur’an, hadits, kitab 

kuning, praktek ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh, belajar akhlak, kegiatan 

ngajar mengajar. Dalam bidang penganggaran kegiatan di Pondok Pesantren At-

Tamur berbeda dengan lembaga lainnya yaitu dengan sumber donatur dan relawan.  

Berdasarkan penelitan ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi 

perencanaan Pondok Pesantren At-Tamur dalam meningkatkan kualitas santrinya 

berjalan dengan efektif dan relavan dengan teori walaupun belum memenuhi 

kriteria yang ada.  
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