
 

 

ABSTRAK 

 

Aprizaldi Hutama Putra Pulungan : Proses Pengawasan Biro Pengasuhan Santri (BPS) 

Darunnajah Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Kesantrian (Studi Deskripsi di Pondok 

Pesantren Darunnajah 8 Gunung Sindur Kabupaten Bogor Jawa Barat). 

Lembaga pesantren pada dasarnya adalah sebuah lembaga pendidikan dan keagamaan 

Islam yang sangat tua. Perkembangan pesantren berjalan melalui pengorbanan jiwa dan raga 

dalam rentang waktu yang tidak singkat melihat situasi kondisi pada saat itu jumlah sangat 

besar dan mengalami fase corak perubahan yang pesat dan beraneka ragam, sehingga 

terkadang terasa amat sulit membuat ruang ide yang berpolakan pesantren. Lantas kemudian, 

untuk mendefinisikan sebuah pesantren sesederhananya minimal dapat ditandai dengan lima 

elemen pendukung yaitu pondok (asrama), masjid, santri, pelajaran kitab kuning, dan kiyai 

dari kelima unsur elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang mendasari tradisi pesantren. 

Tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui proses pengawasan yang diterapkan 

biro pengasuhan santri. 2) untuk mengetahui proses pelaksanaan bio pengasuhan santri 3) 

Untuk mengetahui proses evaluasi yang dilaksanakan oleh biro pengasuhan santri dalam 

meningkatkan kinerja organisasi santri.  

Menurut Komaruddin (1994: 104) pengawasan adalah berhubungan dengan 

perbandingan antara pelaksana actual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap 

penyimpangan dan rencana yang berarti. Sebuah organisasi, baik pemerintah maupun swasta, 

selalu digerakan oleh sekelompok orang yang berperan aktif untuk mencapai tujuan yang 

ingin dicapai dari organisasi tersebut.  

Metode Penelitian ini dilakukan menggunakan metode historis, yaitu untuk 

merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, 

memverifikas bukti sebagai menetapkan fakta dan mencapai kesimpulan yang dipertahankan.  

Hasil penelitian 1) proses Pengawasan yang diterapkan Biro Pengasuhan Santri dalam 

Meningkatkan Kinerja Organisasi Santri meliputi Tugas pengawasan, pengendalian asrama 

santri, aspek pengasuhan santri, sistem pembinaan kepengasuhan, 2) Proses pelaksanaan yang 

telah dilakukan di Bio Pengasuhan Santri Pondok Pesantren Darunnajah adalah melalui 

program pelatiahan. 3) proses Evaluasi Biro Pengasuhan Santri Dalam Meningkatkan Kinerja 

Organisasi Santri adalah rapat pimpinan, rapat devisi,  rapat organisasi santri,  
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