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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dikenal sebagai sebuah 

institusi yang memiliki tradisi keilmuan yang unggul dan mempunyai sistem 

moralitas yang sangat baik. Proses pendidikan di pesantren tidak hanya sekedar 

melaksanakan transformasi pengetahuan, namun juga transformasi nilai dan 

perubahan perilaku. Sebagai lembaga pendidikan tertua di nusantara, pendidikan 

pesantren memiliki kekhasan dan keaslian (indegenous) Indonesia.  

Seperti lembaga pendidikan lain pada umumnya, pendidikan pesantren 

merupakan proses sosial yang berkenaan dengan usaha manusia melalui bantuan 

manusia lain dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Oleh karena itu, supaya tidak kalah bersaing dengan lembaga 

pendidikan yang lain maka pendidikan pesantren perlu didukung oleh sistem 

manajemen yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikannya.  

Peningkatan mutu pendidikan pesantren tidak terlepas dari usaha 

perubahan dan peningkatan yang diterapkan oleh seluruh unsur-unsur pendidikan 

di lingkungan pesantren yang meliputi santri sebagai peserta didik, kyai atau 

ustadz sebagai pendidik, interaksi antara santri dengan kyai (interaksi edukatif), 

tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode serta lingkungan 

pendidikan. Sebagai sebuah organisasi pendidikan, pesantren dituntut mampu 

mengelola unsur-unsur pendidikan tersebut dengan mengimplementasikan sistem 

manajemen yang baik.  

Manajemen dalam setiap organisasi perlu dilakukan karena, pertama 

pekerjaan yang berat akan terasa sulit dikerjakan secara sendiri, sehingga 

diperlukan pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaanya, 

kedua akan meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki, 

ketiga akan terhindar dari pemborosan-pemborosan karena dalam prosesnya akan 
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mengoptimalkan unsur-unsur yang ada (man, money, method, material, machines 

and market) secara maksimal.1 

Kajian tentang pendidikan pesantren tidak akan pernah surut dalam 

perkembangan keilmuan. Meskipun saat ini tantangan dan problematika kian 

beragam, namun pesantren tetap menjadi pilihan masyarakat untuk pendidikan 

anak-anak mereka agar menjadi pribadi yang bermartabat. Pendidikan pesantren 

di masa lalu telah banyak melahirkan generasi kreatif, tegar, mandiri dan 

bermartabat. Hal ini sejalan dengan essensi tujuan Pendidikan Nasional yaitu 

adanya upaya untuk memartabatkan bangsa.  

Dalam pandangan Ahmad Tafsir, martabat suatu bangsa dapat diukur dari 

beberapa indikator, antara lain: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat 

jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung 

jawab.2 Lebih lanjut, Ahmad Tafsir menegaskan bahwa, “hanya pondok 

pesantrenlah yang akan mampu mengukur pencapaian tujuan pendidikan nasional 

membentuk bangsa yang bermartabat.3 

Peran pesantren dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional adalah pada 

tataran sebagai media untuk melakukan perubahan. Perubahan itu mencakup 

pengetahuan, tata nilai, sikap, mentalitas, dan perilaku maka lembaga pendidikan 

harus berperan sebagai agen perubahan dan sekaligus mampu mempertahankan 

nilai-nilai.4 Oleh karena itulah, pesantren sebagai lembaga pendidikan harus 

berperan ganda, yakni sebagai agen pewarisan budaya (agent of conservative) dan 

sekaligus sebagai agen perubahan (agent of change). 

Para santri sebagai pengemban peran ganda tersebut dituntut untuk selalu 

berprestasi, baik dalam bidang ilmu agama maupun dalam hal keahlian atau 

keterampilan, sehingga pada akhirnya pesantren akan melahirkan tiga jenis ulama, 

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

Aksara, 2016), 3-4. 
2 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu, 

Memanusiakan Manusia (Bandung: Rosda Karya, 2006), 156. 
3 Tafsir, Filsafat Pendidikan, 156. 
4 Sudardja Adiwikarta, Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis tentang Hubungan 

Pendidikan dengan Masyarakat (Jakarta: Dirjen PT-PPLPTK, 1988), 58. 
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yaitu: ‘ulama> al-mutafaqqih (ahli agama), ‘ulama> al-mutakallim (ahli fikir) 

serta ‘ulama> al-mutaqawwim (kemampuan berdiri sendiri).5 

Terdapat beberapa tantangan yang tengah dihadapi oleh sebagian besar 

pesantren dalam melakukan pengembangannya, yaitu: (1) Image pesantren 

sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tradisional, tidak modern, informal dan 

bahkan teropinikan sebagai sebuah lembaga yang melahirkan teorisme, telah 

mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk meninggalkan dunia pesantren; (2) 

Sarana dan prasarana penunjang yang terlihat masih kurang memadai; (3) Sumber 

daya manusia yang terbatas; (4) Aksebilitas dan networking yang lemah; (5) 

Manajemen kelembagaan yang masih tradisional; (6) Belum mandirinya 

kelembagaan ekonomi pesantren; dan (7) Kurikulumnya masih belum berorientasi 

pada life skill santri dan masyarakat.6 

Kenyataan ini menggambarkan bahwa kebanyakan pesantren tradisional 

hanya dikelola berdasarkan tradisi, bukan profesionalisme berdasarkan keahlian 

(skill), baik human skill, conceptual skill, maupun technikal skill secara terpadu. 

Hal ini mengakibatkan tidak adanya perencanaan yang matang, distribusi 

kekuasaan serta kewenangan dan sebagainya.  

Tradisi ini merupakan salah satu kelemahan pesantren meskipun dalam 

batas-batas tertentu dapat menumbuhkan kelebihan. Dalam perspektif manajerial, 

landasan tradisi dalam mengelola suatu lembaga, termasuk pesantren 

menyebabkan produk pengelolaan itu asal jadi, tidak memiliki fokus strategi yang 

terarah, dominasi personal terlalu besar, dan cenderung eksklusif dalam 

pengembangannnya. Dengan demikian maka penyebab utama dari kelemahan dan 

keterlambatan pendidikan di pesantren terletak pada faktor manajemennya.  

Sistem manajemen di beberapa pesantren tradisional biasanya masih 

bersifat tertutup (closed management) karena kyai selaku pimpinan atau manajer 

sering diasumsikan tidak memberitahukan atau menginformasikan keadaan 

                                                             
5Abdul Rahman, Pendidikan Islam dalam Perubahan Sosial, dalam Ismail, dkk. 

Paradigma Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 308. 
6Syaifuddin Amir, Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren (Jakarta : Depag RI,     

2006), 78. 
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pesantren kepada para bawahannya yaitu santri dan pengurusnya. Pesantren juga 

sering dianggap masih menganut sistem manajemen bapak (paternalistic 

management) karena dalam setiap usaha dan aktifitas organisasi para pengikut 

(bawahan) selalu mengikuti jejak bapak atau kyai.  

Jargon “al-muha>faz}at ‘ala al-qadi>m al-s}a>lih wa al-akhdhu bi al-

jadi>d al-as}lah”, (mempertahankan tradisi lama yang masih relevan dan 

mengambil ide baru yang konstruktif dan prosfektif), yang selama ini menjadi 

pegangan kalangan pesantren belum bisa dijalankan dengan sempurna karena 

kebanyakan sistem manajemen pesantren masih bersifat tertutup, tidak demokratis 

dan serba “mono”, sehingga tidak sedikit beberapa pesantren yang hanya 

“mempertahankan tradisi lama” dan tidak terbuka dalam “mengambil ide baru 

yang konstruktif dan prosfektif”.  

Selain kendala sistem manajemen yang masih bersifat tertutup dan 

paternalistic tersebut di atas, munculnya Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang 

ditetapkan pemerintah juga menjadi tantangan baru yang dihadapi pesantren 

sebagai sub Sistem Pendidikan Nasional. Konsekwensi dari adanya SNP adalah 

bahwa setiap organisasi atau lembaga pendidikan harus memenuhi standar 

tersebut. SNP sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 pasal 35 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah dimaksudkan 

agar mutu pendidikan di Indonesia semakin meningkat.  

Fungsi SNP merupakan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu 

serta bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang bermartabat. Lembaga pendidikan yang tidak memenuhi 

standar mutu yang baik akan kalah bersaing. 

Tujuan Pendidikan Nasional menurut pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 

adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 



5 
 

 
 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.7  

Sedangkan, pada pasal 2 ayat (1) PP Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan 

bahwa lingkup SNP mencakup: standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan dan standar penilaian pendidikan.8 SNP di 

Indonesia sebagai arah dan patokan pencapaian mutu pendidikan tersebut berlaku 

bagi seluruh jenjang dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan pesantren. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka manajemen pesantren pada saat ini 

dihadapkan pada dua permasalahan pokok yaitu; (1) pesantren belum memiliki 

pedoman atau standar baku yang bisa dijadikan acuan dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikannya, (2) usaha pesantren untuk mempertahankan tradisi lama 

yang masih relevan dan mengambil ide baru yang konstruktif dan prosfektif masih 

terhalang oleh sistem manajemen yang cenderung masih tertutup dan 

paternalistic.  

Peningkatan mutu pendidikan dalam sistem manajemen yang masih 

tertutup menjadi tidak relevan diterapkan di pesantren sebagai sebuah lembaga 

pendidikan Islam yang mengedepankan pembentukan akhla>q al-kari>mah pada 

para santrinya karena sistem manajemen tertutup biasanya hanya diterapkan oleh 

manajer yang otoriter karena dia menganggap yang paling pintar, berkuasa dan 

sebagainya dengan falsafah kepemimpinannya adalah "bawahan untuk manajer".9  

Sedangkan upaya peningkatan mutu pendidikan dalam sistem manajemen 

yang masih paternalistic di pesantren juga akan memunculkan masalah tersendiri 

terutama dalam pembagian tugas dan pengorganisasian karena dalam setiap usaha 

dan aktifitas organisasi para pengikut (bawahan) selalu mengikuti jejak bapak atau 

kyai. Kyai selaku manajer telah mendapat kharisma dari bawahan atau 

                                                             
7 Sekretaris Negara RI, Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) 

dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Fokus Media, 2013), 14.  
8 Menteri Hukum dan HAM RI, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan (Jakarta: Fokus 

Media, 2013), 65. 
9 Hasibuan, Manajemen: Dasar, 27.  
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pengikutnya sehingga para santri sebagai pengikut menganggap pimpinannya 

inilah yang paling baik, paling pintar dan paling benar. Sebagai lembaga 

pendidikan yang bertujuan untuk mencetak para kader da’i yang disiapkan untuk 

memimpin lembaga-lembaga pendidikan di daerahnya masing-masing pada masa 

selanjutnya, maka sistem manajemen bapak seperti ini menjadi tidak relevan 

karena tidak adanya unsur pembelajaran tentang pengelolaan lembaga pesantren 

bagi para santrinya. 

Kedua masalah tersebut menuntut pesantren untuk “keluar” dari sistem 

manajemen tertutup dan paternalistic serta berusaha menerapkan sistem 

manajemen terbuka (open management) yang ciri-ciri utamanya adalah; (1) Kyai 

selaku manajer banyak menginformasikan keadaan pesantren kepada para 

bawahannya dalam hal ini para pengurus dan para santri, sehingga bawahan dalam 

batas-batas tertentu mengetahui keadaan lembaga pesantren dan semakin tinggi 

kedudukan bawahan semakin banyak ia mengetahui rahasia pesantren, kendati 

rahasia jabatan masih dipegang teguh oleh kyai selaku manajer, (2) Seorang kyai 

selaku manajer sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu memberikan 

kesempatan kepada para bawahan untuk mengemukakan saran-saran atau 

pendapat meskipun keputusan terakhir tetap berada di tangan manajer.1 0  

Dalam memenuhi SNP yang telah ditetapkan pemerintah maka para 

penyelenggara lembaga pendidikan pesantren dituntut untuk menetapkan standar 

manajemen mutu yang baku sebagai acuan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di pondok pesantrennya masing-masing. Sedangkan melalui sistem manajemen 

terbuka, lembaga pendidikan pesantren akan mampu mempertahankan 

karakteristiknya dalam menjaga tradisi lama yang baik dan terbuka dalam 

mengambil ide-ide baru yang konstruktif dan prosfektif.    

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan pengamatan awal di lapangan, 

Pondok Pesantren Al-Hanif yang berada di desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, 

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu pesantren yang berusaha meningkatkan 

                                                             
1 0 Lihat Hasibuan, Manajemen: Dasar, 28.   
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mutu pendidikannya dalam sistem manajemen terbuka. Hal ini tercermin dari 

dinamika pendidikan di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber Cianjur, sejauh dapat 

peneliti kaji, selalu melakukan kegiatan terencana, terkendali dan perbaikan secara 

terus-menerus (continuity) melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat. 

Peningkatan mutu pendidikan yang menjadi objek utama dari penelitian ini, 

sejauh pengamatan awal, telah berjalan dengan baik karena ditopang oleh sistem 

manajemen terbuka yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber 

Cianjur. 

Beberapa faktor yang menyebabkan Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber 

Cianjur memiliki keunggulan dalam bidang manajemennya adalah : pertama 

kepemimpinan yang mengedepankan kualitas kepemimpinan yang konsisten 

(istiqa>mah) dengan keilmuannya (intellectual skill), bukan semata-mata karena 

nasib atau keturunan, kedua dibentuknya unit kerja dan organisasi santri dalam 

pengelolaan pesantren, ketiga memiliki orientasi manajemen mutu pendidikan 

yang jelas dalam hal perencanaan, pengendalian dan perbaikan mutu pendidikan 

di pondok pesantren, keempat konsisten dengan tujuan awalnya sebagai lembaga 

pendidikan dan dakwah. 

Orientasi peningkatan mutu pendidikan dalam implementasi sistem 

manajemen terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber Cianjur tercermin dari 

beberapa hal berikut: 

1. Adanya visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan pesantren, adanya 

rencana strategis pengembangan pesantren dan dilakukannya analisis 

SWOT sebagai bagian dari rencana jangka panjang serta adanya 

program harian, bulanan, tahunan sebagai rencana jangka pendeknya 

merupakan bukti dari adanya kegiatan perencanaan mutu (quality 

planning) pendidikan di pesantren. 

2. Adanya rapat bulanan untuk mengevaluasi kinerja unit kerja dan 

organisasi santri serta adanya rapat kerja tahunan untuk menata ulang 

visi, misi, tujuan, sasaran dan proses pembelajaran merupakan bukti 
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dari adanya kegiatan penjaminan atau pengendalian mutu (quality 

control) pendidikan di pesantren. 

3. Adanya rapat pimpinan yang pesertanya terdiri dari pimpinan pesantren 

dan para ketua unit kerja yang ada di pesantren dan diselenggarakan 

satu kali dalam satu semester untuk menindaklanjuti data yang 

diperoleh dari hasil kegiatan pengendalian mutu merupakan bukti 

adanya kegiatan perbaikan mutu (quality improvement) pendidikan di 

pesantren. 

Kegiatan yang terencana, terkendali dan perbaikan secara terus-menerus 

yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber Cianjur sejalan dengan 

teori manajemen mutu terpadu (Total Quality Management / TQM) dari Joseph 

M. Juran yang dikenal dengan konsep trilogi kualitas yaitu: perencanaan mutu 

(quality planning), pengendalian mutu (quality control) dan perbaikan mutu 

(quality improvement).1 1 G. Bounds menyebut konsep trilogi kualitas dari Joseph 

M. Juran tersebut dengan istilah the Juran trilogy.1 2 Dengan demikian, Pondok 

Pesantren Al-Hanif Cibeber Cianjur telah memiliki standar baku yang menjadi 

acuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikannya.  

Peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada the Juran trilogy 

tersebut di atas dalam sistem manajemen terbuka, tentunya memunculkan 

tantangan tersendiri bagi segenap kalangan di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber 

Cianjur. Sebab, meskipun secara umum upaya peningkatan mutu pendidikan 

dalam sistem manajemen terbuka yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Hanif 

Cibeber Cianjur telah berjalan dengan baik, tetapi pada kasus dengan tingkatan 

jabatan dan struktur kepengurusan tertentu, proses perencanaan, pengendalian dan 

perbaikan mutu pendidikan pesantren belum berjalan dengan efektif dan efisien.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti merasa 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perencanaan, pengendalian dan 

                                                             
1 1 Quality Management karya M. Juran, http://www.thefreelibrary.com/Joseph+M+Juran: 

+Quality+management- (diakses 09 Desember 2015).  
1 2 G. Bounds, Total Quality Management (New York: Mc-Graw Hill Book Inc, 1994), 76.  

http://www.thefreelibrary.com/Joseph+M+Juran:%20+Quality+management-
http://www.thefreelibrary.com/Joseph+M+Juran:%20+Quality+management-
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perbaikan mutu pendidikan dalam implementasi sistem manajemen terbuka di 

Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber Cianjur. Atas dasar itu, yang menjadi tema 

utama dalam tesis ini adalah: “Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Implementasi 

Sistem Manajemen Terbuka (Penelitian di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber 

Cianjur)”. 

B. Perumusan Masalah Penelitian 

Kendala utama yang dihadapi pesantren dewasa ini dalam upaya menjaga 

eksistensi dan meningkatkan daya saingnya adalah lemahnya sistem manajemen, 

karena mayoritas pesantren masih cenderung menerapkan sistem manajemen 

tertutup dan paternalistic. Selain itu, pesantren juga dihadapkan pada tantangan 

untuk mampu meningkatkan mutu pendidikannya dalam memenuhi standar mutu 

pendidikan yang ditetapkan pemerintah melalui SNP. Oleh karena itu, pesantren 

pada saat ini dituntut untuk mampu memperbaiki sistem manajemennya sekaligus 

memiliki standar baku yang menjadi acuan dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikannya. 

Salah satu upaya yang ditempuh oleh pengelola Pondok Pesantren Al-

Hanif untuk memperbaiki sistem manajemen pesantrennya adalah dengan mulai 

“memberanikan diri” menerapkan sistem manajemen terbuka. Sedangkan upaya 

pesantren dalam meningkatkan mutu pendidikannya adalah dengan menerapkan 

konsep manajemen mutu yang sejalan dengan konsep Joseph M. Juran, yang 

dikenal dengan the Juran trilogy yang mencakup: perencanaan mutu (quality 

planning), pengendalian mutu (quality control) dan perbaikan mutu (quality 

improvement). Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan peningkatan mutu 

pendidikan dalam implementasi sistem manajemen terbuka dalam penelitian ini 

adalah proses; (1) perencanaan mutu (quality planning); (2) pengendalian mutu 

(quality control); dan (3) perbaikan mutu (quality improvement) dalam 

implementasi sistem manajemen terbuka. 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka 

yang menjadi pertanyaan dalam tesis ini adalah: 
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1. Bagaimana perencanaan mutu pendidikan dalam implementasi sistem 

manajemen terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber Cianjur? 

2. Bagaimana pengendalian mutu pendidikan dalam implementasi sistem 

manajemen terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber Cianjur? 

3. Bagaimana perbaikan mutu pendidikan dalam implementasi sistem 

manajemen terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber Cianjur? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep 

peningkatan mutu pendidikan dalam implementasi sistem manajemen terbuka di 

pesantren dengan fokus memotret peningkatan mutu pendidikan dalam 

implementasi sistem manajemen terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber 

Cianjur. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

memotret : 

a. Perencanaan mutu pendidikan dalam implementasi sistem manajemen 

terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber Cianjur. 

b. Pengendalian mutu pendidikan dalam implementasi sistem manajemen 

terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber Cianjur.  

c. Perbaikan mutu pendidikan dalam implementasi sistem manajemen 

terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber Cianjur. 

2. Kegunaan Penelitian 

Bila tujuan penelitian di atas dapat tercapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sejumlah kegunaan baik secara teoritis maupun 

praktis. Di antara kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Menawarkan konsep tentang peningkatan mutu pendidikan dalam 

implementasi sistem manajemen terbuka bagi pondok pesantren untuk 

menjamin keberlangsungan pesantren itu sendiri. 
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2) Dapat dijadikan pedoman khususnya bagi Pondok Pesantren Al-Hanif 

Cibeber Cianjur, umumnya bagi seluruh pondok pesantren dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren itu sendiri. 

3) Sebagai petunjuk dalam memaksimalkan fungsi pendidikan pondok 

pesantren tradisional sehingga mampu mencetak para lulusan yang 

berkualitas (ulama-intelek) dan sekaligus menempatkan posisi pondok 

pesantren dalam daya tawar yang tinggi sekaligus tetap 

mempertahankan dirinya sebagai agen perubahan sosial demi 

kemaslahatan masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu 

Pendidikan Islam, terutama yang berkaitan dengan manajemen mutu  

pondok pesantren. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi 

semacam rekomendasi ilmiah kepada pemerintah dalam bentuk kebijakan 

yang akan diterapkan, sehingga pondok pesantren yang bermutu menjadi 

pilar utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

D. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Sepanjang pengamatan penulis, dari beberapa penelitian terdahulu, baik 

penelitian yang secara khusus memilih Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber 

Cianjur sebagai lokasi penelitian maupun penelitian tentang manajemen pesantren 

secara umum, belum ada satu pun penelitian yang membahas peningkatan mutu 

pendidikan dalam implementasi sistem manajemen terbuka di pesantren.  

Kendati demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang temanya 

relevan dengan tema penelitian ini dan bisa dijadikan bahan perbandingan, di 

antaranya adalah : 

1) Kepemimpinan "Kyai Nasib" dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Pesantren (Studi Multisitus pada Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang, 

Pesantren Luhur Al-Husna Surabaya dan Pesantren Mahasiswa An-Nur 

Surabaya). Muhammad Shodiq (Universitas Negeri Malang, 2009).  
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Penelitian ini memiliki relevansi dengan tema penelitian dalam tesis ini 

dalam hal upaya peningkatan mutu pendidikan pesantren yang dipimpin oleh 

orang yang bukan berasal dari keturunan kyai. Muhammad Shodiq dalam 

disertasinya menggunakan istilah "kyai nasib" untuk seorang pendiri dan 

pengasuh pesantren yang bukan berasal dari keturunan kyai (kyai nasab) akan 

tetapi karena keilmuan agama dan manajerialnya serta kharisma yang ada pada 

dirinya maka umat menyebutnya "kyai" (disebut "kyai nasib").  

Di antara Hasil penelitian adalah: Pertama, ditemukan tipe kepemimpinan 

"kyai nasib" dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren yaitu; (a) 

mengedepankan prinsip egaliter di lingkungan pesantren, (b) mengedepankan 

prinsip demokratis di lingkungan pesantren, (c) seorang motivator di lingkungan 

pesantren, (d) merupakan pemimpin kharismatik di lingkungan pesantren, Kedua, 

ditemukan strategi "kyai nasib" dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren, 

meliputi  bidang pendidikan dan pengajaran, bidang ubudiyah dan keagamaan dan 

bidang mu'amalah dan sosial, Ketiga, diketahui dampak kepemimpinan "kyai 

nasib" dalam meningkatkan mutu pendidikan pesantren, yaitu: 1) Interaksi sosial 

antar komunitas pesantren nasib yang penuh kekeluargaan, 2) visi, misi, dan 

tujuan pesanten nasib beorientasi ke depan, dan 3) sistem pendidikan dan 

pengajaran pesantren nasib bersifat komprehensif.  

 2) Strategi Manajemen Pesantren di Malang Menuju Pesantren Mandiri 

(studi Analisis Aflikasi Konsep Total Quality Management di Pesantren) Akhmad 

Najibul Syafei (UIN Malang, 2013).  

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan tema penelitian dalam tesis 

ini dalam hal pembahasan tentang aflikasi konsep Total Quality Management 

(TQM). Hanya saja konsep TQM yang dipakai masih bersifat umum dengan tidak 

merujuk kepada salah satu teori yang dikembangkan oleh para tokohnya. Lokasi 

penelitian difokuskan pada Pondok Pesantren An-Nur di Malang. Peneliti dalam 

tesisnya menyimpulkan bahwa Pondok Pesantren An-Nur di Malang telah 

menerapkan konsep TQM dengan cara mendesain ulang kurikulum berbasis 
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kompetensi, memodernisasi fasilitas pelayanan dan melibatkan masyarakat dalam 

memutuskan kebijakan. 

3) Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Pesantren (Penelitian di 

Pondok Pesantren Sukahideng Perguruan K.H. Zainal Musthafa Sukamanah 

Tasikmalaya). Edeng ZA. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011).  

Penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen mutu 

pendidikan pesantren dengan mengacu pada konsep the Juran trilogy. Kendati 

penelitian ini menggunakan teori yang relatif sama dengan teori yang digunakan 

penulis dalam kerangka pemikirannya yaitu the Juran trilogy, tetapi peneliti 

dalam disertasinya hanya terfokus pada implementasi dari teori tersebut.  

Penelitian tersebut tidak secara khusus membahas tentang sistem 

manajemen terbuka yang diterapkan untuk mendukung implementasi the Juran 

trilogy di pondok pesantren.  

Hasil penelitian tersebut menemukan adanya kendala dalam menerapkan 

the Juran trilogy dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pesantren, di 

antaranya : (1) belum adanya standar mutu yang baku yang bisa dijadikan 

pedoman pesantren, (2) kurangnya daya dukung pimpinan lembaga yang ada di 

bawah yayasan pesantren. Sehingga terkesan perencanaan hanya keinginan 

pemimpin pesantren saja, (3) tidak adanya pendanaan secara khusus dari 

pesantren untuk kepentingan implementasi manajemen mutu pendidikan. 

Kendala-kendala tersebut disebabkan karena sistem manajemen yang diterapkan 

cenderung masih bersifat tertutup dan sentralistik pada kyai selaku manajer.  

Berdasarkan uraian tentang beberapa penelitian terdahulu di atas, jelas 

bahwa tesis dengan tema “Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Implementasi 

Sistem Manajemen Terbuka (Penelitian di Pondok Pesantren Al-Hanif Cibeber 

Cianjur)” termasuk penelitian dengan tema baru, sehingga penelitian ini dianggap 

menarik dan penting untuk mengungkap lebih jauh tentang peningkatan mutu 

pendidikan dalam implementasi sistem manajemen terbuka di pondok pesantren.  
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E. Kerangka Berpikir  

Kerangka pikir peneliti didasarkan pada asumsi bahwa dalam sebuah 

organisasi (termasuk pondok pesantren), sistem manajemen yang diterapkan akan 

berpengaruh terhadap peningkatan mutu atau kualitas dari produk yang dihasilkan 

oleh lembaga tersebut baik berupa barang ataupun jasa. Peningkatan mutu 

pendidikan di pondok pesantren tradisional sering terkendala oleh sistem 

manajemen yang cenderung tertutup dan serba sentralistik pada sosok kyai.  

Dengan demikian maka peningkatan mutu pendidikan di pondok pesantren 

tradisional harus dilandasi dengan sistem manajemen terbuka. Keberhasilan 

mencapai tujuan tidak hanya bergantung pada guru atau staf lainnya, tetapi 

keterbukaan pengasuh atau kyai sebagai figur sentral sangat menentukan dalam 

menciptakan iklim pesantren yang mendukung pelaksanaan upaya peningkatan 

mutu pendidikan di pondok pesantren. 

Beberapa ciri dari sistem manajemen yang baik adalah adanya pola pikir 

yang teratur (administrative thinking), pelaksanaan yang teratur (administrative 

behaviour) dan penyikapan terhadap tugas-tugas kegiatan secara baik 

(administrative attitude) yang dilakukan secara terbuka. 

Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) dalam kontek 

pendidikan merupakan sebuah filosofi metodologi tentang perbaikan secara terus 

menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi 

pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggan, saat 

ini maupun yang akan datang.1 3  TQM merupakan suatu sistem manajemen yang 

mengangkat kualitas sebagai strategi usaha yang berorientasi pada kepuasan 

pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. TQM merupakan suatu 

pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya 

saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, 

tenaga kerja, proses dan lingkungan. Demikian halnya dengan hakekat tujuan 

institusi pendidikan yaitu menciptakan dan mempertahankan kepuasan para 

                                                             
1 3Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (Manajemen Mutu 

Pendidikan), terjemahan oleh Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurozi (Yogyakarta: IRCisoD, 2012), 73. 
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pelanggan lembaga pendidikan tersebut. Hal ini karena hanya dengan memahami 

proses dan kepuasan pelanggan maka organisasi dapat menyadari dan menghargai 

mutu. 

Di antara tokoh manajemen mutu yang dikenal di dunia sebagai seorang 

ilmuan yang banyak mengabdikan dedikasinya pada bidang manajemen kualitas 

dan mempuyai kontribusi penting dalam perkembangan dan kemajuan quality 

management khususnya dibidang industri manufaktur adalah Joseph M. Juran.  

Pada tahun 1986, sarjana bidang electrical engineering yang mengawali 

karirnya diperusahaan Western Electric ini mempublikasikan the Juran trilogy 

dengan mengidentifikasi aspek ketiga dalam manajemen mutu yakni perencanaan 

mutu (quality planning).1 4 The Juran trilogy merupakan terobosan baru saat itu, di 

mana manajemen kualitas pada dunia industri pada awalnya hanya mengenal dua 

aspek kualitas yang dikenal pengendalian mutu (quality control) dan perbaikan 

mutu (quality improvement) saja.  

Konsep the Juran trilogy meliputi:1 5 

1) Perencanaan mutu (quality planning) dengan tahapan; (1) menentukan 

siapa yang menjadi pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, 

(2) mengembangkan produk dengan keistimewaan (karakteristik) yang 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, dan (3) mengembangkan sistem 

dan proses yang memungkinkan organisasi untuk menghasilkan 

keistimewaan tersebut, menyebarkan rencana ke level operasional.  

2) Pengendalian mutu (quality control) dengan tahapan; (1) menilai 

kinerja kualitas aktual, (2) membandingkan kinerja dengan tujuan, dan 

(3) bertindak berdasarkan perbedaan antara kinerja dan tujuan.  

3) Perbaikan mutu (quality improvement) dengan tahapan; (1) 

mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan 

perbaikan kualitas setiap tahun, (2) mengidentifikasi bagian-bagian 

                                                             
1 4 Quality Management karya M. Juran, http://www.thefreelibrary.com/Joseph+M+Juran: 

+Quality+management- (diakses 09 Desember 2015). 
1 5 Quality Management karya M. Juran, http://www.thefreelibrary.com/Joseph+M+Juran: 

+Quality+management- (diakses 09 Desember 2015). 

http://www.thefreelibrary.com/Joseph+M+Juran:%20+Quality+management-
http://www.thefreelibrary.com/Joseph+M+Juran:%20+Quality+management-
http://www.thefreelibrary.com/Joseph+M+Juran:%20+Quality+management-
http://www.thefreelibrary.com/Joseph+M+Juran:%20+Quality+management-
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yang membutuhkan perbaikan dan melakukan proyek perbaikan, (3) 

membentuk suatu tim proyek yang bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan setiap proyek, (4) memberikan tim-tim tersebut apa 

yang mereka butuhkan agar dapat mendiagnosis masalah guna 

menentukan sumber penyebab utama, dan (5) memberikan solusi dan 

melakukan pengendalian yang akan mempertahankan keuntungan yang 

diperoleh. 

Kendati the Juran trilogy diilhami oleh keberhasilan konsep-konsep 

manajemen mutu yang dilahirkan untuk peningkatan mutu produksi di pabrik, 

nampaknya lembaga pendidikan sangat perlu untuk menerapkan konsep 

manajemen mutu tersebut walaupun ukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

produksi pabrik dan output pendidikan memang berbeda.  

Kendati demikian, keberhasilan dari penerapan konsep the Juran trilogy di 

pesantren sangat bergantung kepada sistem manajemen yang diterapkan oleh 

organisasi penyelenggara pesantren tersebut. Dalam hal ini, Hasibuan,1 6 

mengemukakan empat sistem manajemen yang biasa diterapkan perusahaan atau 

organisasi yaitu manajemen bapak (paternalistic management), manajemen 

tertutup (closed management), manajemen terbuka (open management) dan 

manajemen demokrasi (democratic management).  

Sistem manajemen pesantren yang cenderung masih tertutup dan 

paternalistic di pesantren mengakibatkan konsep the Juran trilogy menjadi sulit 

untuk dikembangkan. Sedangkan sistem manajemen demokrasi (democratic 

management) sulit diterapkan di pesantren karena pengambilan keputusan dengan 

suara terbanyak dalam sistem manajemen demokrasi menjadi tidak relevan untuk 

diterapkan di pondok pesantren, terutama di pondok pesantren tradisional karena 

akan berbenturan dengan prinsip-prinsip pesantren sebagai lembaga pendidikan 

Islam yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan mengacu kepada 

dalil atau kaidah-kaidah ajaran Islam. Kendala lainnya adalah sosok 

                                                             
1 6 Hasibuan, Manajemen: Dasar, 26-29. 
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kepemimpinan di pesantren tradisional merupakan sosok kepemimpinan 

kharismatik. Sosok kepemimpinan inilah yang menimbulkan kesan bahwa 

demokrasi masih jauh dari pesantren. Harapan demokratisasi melalui pesantren 

merupakan suatu yang naif, karena kharisma dan demokrasi tidak bisa manunggal. 

Dengan demikian, penerapan konsep the Juran trilogy hanya mungkin bisa 

diterapkan di pesantren yang telah menerapkan sistem manajemen terbuka (open 

management). 

Teori umum tentang “sistem” awalnya dipelopori oleh seorang ahli biologi 

bernama Ludwig Von Bertalanffy yang menulis bahwa secara umum sistem  

adalah sets of element standing in interaction,1 7 (susunan dari beberapa unsur 

yang saling berhubungan-pen). Ludwig Von Bertalanffy memperluas teori sistem 

dari hanya sistem biologi (biological systems) ke dalam teori sistem dalam 

disiplin ilmu lainnya. Bertalanffy dkk. kemudian membentuk suatu perkumpulan 

untuk pengembangan teori sistem dan kemudian mempublikasikan General 

System Theory: Foundation, Development and Applications.  

Menurut Bertalanffy, suatu sistem bisa dikatakan sebagai sistem terbuka 

jika sistem tersebut saling mempengaruhi dengan lingkungan luarnya sehingga 

terjadi proses saling memberi dan menerima di mana setiap komponen bisa saling 

mendukung dan juga bisa saling menjatuhkan. Sedangkan sistem tertutup (closed 

system) adalah sistem yang tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh 

lingkungannya dan hanya bekerja mengikuti pola yang tetap secara sebab akibat.  

Bertalanffy mengandaikan paradigma sistem pada aspek ilmu kimia, 

biologi, dan matematika di mana suatu sistem akhirnya akan berada pada titik 

equilibrium seperti halnya sebuah proses physiologi. Sistem di dalam sebuah 

organisme dikatakan sebagai sebuah sistem terbuka karena dipengaruhi oleh 

banyak faktor yang berada diluar organisme itu sendiri. Teori tentang sistem 

terbuka model Bertalanffy ini berasal dari aplikasi untuk biologi, teori informasi 

                                                             
1 7Ludwig Von Bertalanffy, General Sistem Theory : Foundations, Development, 

Application (New York: George Braziller, 1969), 38. 
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dan cibernetic akan tetapi secara potensial dapat diaplikasikan pada ilmu-ilmu lain 

termasuk pada ilmu manajemen organisasi. 

Model dasar sistem terbuka adalah interaksi dinamis antar komponennya. 

Ketika mempelajari perilaku organisasi seringkali menemukan istilah organisasi 

sebagai open system.1 8 Organisasi di sini dipahami sebagai sekumpulan orang 

yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi bukanlah entitas 

yang berdiri sendiri tetapi pasti ada lingkungan yang menjadi wahana organisasi 

tersebut hidup tumbuh dan berkembang. Karena organisasi membutuhkan 

lingkungan maka bisa dikatakan organisasi tersebut merupakan sistem yang 

terbuka dalam hal menerima sesuatu dari suatu sistem dan melepaskannya kepada 

sistem yang lain.  

Untuk menghasilkan barang dan jasa, organisasi mengambil sumber daya 

dari lingkungan eksternal dan mengkonversi atau mengubahnya menjadi barang 

dan jasa yang siap untuk diolah kembali atau dinikmati oleh end user yang 

dikirim kembali ke lingkungan tersebut, di mana mereka dibeli pelanggan. Siklus 

tersebut terus menerus berlangsung sampai organisasi tersebut bubar. Open system 

dalam sebuah organisasi menekankan hubungan dan ketergantungan antara unsur-

unsur organisasi yang bersifat sosial.  

Teori tentang open system dari Bertalanffy tersebut jika diaplikasikan pada 

teori tentang sistem manajemen berarti sistem manajemen terbuka (open 

management) adalah sistem manajemen yang berinteraksi dengan lingkungannya 

baik internal maupun eksternal organisasi serta dalam lingkungan internal 

organisasi itu sendiri senantiasa terjadi interaksi antara atasan dengan karyawan 

atau bawahan dan dengan konsumen sebagai lingkungan eksternalnya. 

Ciri-ciri utama dari sistem manajemen terbuka menurut Hasibuan, adalah: 

Pertama, Atasan banyak menginformasikan keadaan (rahasia) perusahaan kepada 

para bawahannya, sehingga bawahan dalam batas-batas tertentu mengetahui 

keadaan perusahaan (orang), dan semakin tinggi kedudukan bawahan semakin 

                                                             
1 8 Bertalanffy, General System Theory, 121. 
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banyak ia mengetahui rahasia perusahaan, tetapi rahasia jabatan selalu dipegang 

teguh oleh manajer atau atasan. Kedua, Seorang manajer sebelum mengambil 

keputusan, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk 

mengemukakan saran-saran atau pendapat, keputusan terakhir tetap berada di 

tangan manajer.1 9 

Di antara kelebihan sistem manajemen terbuka adalah; (1) para bawahan 

ikut memikirkan kesulian-kesulitan yang dihadapi organisasi atau perusahaan dan 

ikut pula memikirkan cara-cara pemecahan masalah yang dihadapi dan berusaha 

mengembangkan perusahaan atau organisasinya, (2) para bawahan mengetahui 

arah yang diambil semua orang, sehingga jika telah menjadi keputusan mereka 

tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan, (3) para bawahan akan lebih bergairah 

dan berpartisipasi tinggi pada tugasnya, (4) para bawahan terbina dan terlatih 

sehingga pengkaderan menjadi berkembang dan berkesinambungan, (5) akan 

menimbulkan suatu kompetisi yang sehat sambil mereka berlomba-lomba 

mengembangkan kecakapan dan kemampuannya masing-masing, (6) 

menimbulkan kerja sama yang semakin baik dan hubungan-hubungan yang 

semakin harmonis, dan (7) menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan 

serta solidaritas yang semakin baik.2 0  

Sedangkan beberapa kelemahan dari sistem manajemen terbuka adalah; (1) 

pengambilan keputusan relarif lama, bertele-tele dan biaya bertambah banyak 

sebab seringnya diadakan pertemuan-pertemuan, (2) rahasia keadaan organisasi 

atau perusahaan kurang terjamin, karena kemungkinan para pejabat yang 

mengikuti pertemuan membocorkan, (3) kecakapan dan kepemimpinan manajer 

akan diketahui oleh para bawahan sehingga memungkinkan wibawanya 

berkurang, (4) biasanya diterapkan oleh manajer parsitipatif karena falsafah dari 

kepemimpinannya adalah manajer (atasan) itu untuk bawahan.2 1 

                                                             
1 9 Hasibuan, Manajemen: Dasar, 28. 
2 0 Hasibuan, Manajemen: Dasar, 28. 
2 1 Hasibuan, Manajemen: Dasar, 28. 
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Dalam ruang lingkup organisasi pesantren, yang termasuk lingkungan 

internal adalah kyai dan keluarganya selaku pendiri atau ‘pemilik’ pesantren 

sedangkan lingkungan eksternalnya adalah para santri, para pengurus harian dan 

orang tua santri serta masyarakat di sekitar pesantren. Pesantren yang menganut 

sistem manajemen terbuka adalah pesantren yang di dalam pengelolaannya 

terdapat interaksi dalam bentuk keterbukaan dan berbagi peran antara kyai dengan 

para santri, para pengurus harian, orang tua santri serta masyarakat sekitar 

pesantren dalam mengelola manajemen pesantren.  

Berdasarkan beberapa teori tentang sistem manajemen terbuka di atas, 

dapat disimpulkan bahwa ciri utama dari pesantren yang menerapkan sistem 

manajemen terbuka adalah : 

1. Adanya keterbukaan dari kyai atau pimpinan pesantren tentang 

pengelolaan pesantren kepada para santri, para pengurus harian dan 

orang tua santri. 

2. Adanya keterlibatan dan pembagian peran yang jelas antara kyai dan 

para santri serta pengurus harian. 

3. Adanya sistem pengambilan keputusan dengan cara musyawarah, 

sehingga para pengurus harian dan para santri berkesempatan 

memberikan saran-saran atau pendapat meskipun keputusan akhir tetap 

berada di tangan kyai. 

Meskipun dalam sistem manajemen terbuka terdapat beberapa kelemahan 

tetapi kiranya sistem manajemen terbuka menjadi lebih relevan untuk 

dikembangkan di pondok pesantren tradisional sebagai upaya meningkatkan mutu 

pendidikannya terlebih di era keterbukaan (transparansi) seperti sekarang ini 

dibandingkan dengan sistem manajemen lainnya. Manajemen mutu pendidikan 

yang berorientasi pada the Juran trilogy di atas hanya bisa diterapkan secara 

maksimal untuk meningkatkan mutu pendidikan pesantren jika seluruh komponen 

pesantren tersebut telah menerapkan sistem manajemen terbuka dalam 

pengelolaan lembaganya.  
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Berdasarkan konsep tentang berbagai asumsi penelitian tersebut di atas 

dibentuklah sebuah kerangka berpikir penelitian yang menggambarkan keterkaitan 

antara masing-masing konsep tersebut sebagai berikut : 

 

Bagan 1.1 

Kerangka Berpikir Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka mutu pondok pesantren atau 

pondok pesantren bermutu merupakan output yang diharapkan dari pengelolaan 

pendidikan pesantren yang manajemen mutu pendidikannya ditopang oleh sistem 

manajemen terbuka, sehingga pesantren yang bermutu adalah pesantren yang 

mampu mencapai visi, misi, tujuan dan sasarannya dengan baik dan terukur serta 

dilakukan secara terbuka sehingga pada akhirnya mutu pendidikan pesantren akan 

memenuhi standar mutu pendidikan nasional sebagaimana yang diharapkan.   
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The Juran trylogy : 

1. Perencanaan Mutu 
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2. Pengendalian Mutu 
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