
 

 

ABSTRAK  

Fitriah. Aplikasi Manajemen dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Mengaji Santri (Studi 

Deskriptif di Pondok Pesantren Pagelaran III Cisalak, Subang). 

Kegiatan mengaji santri  merupakan  salah satu kegiatan mengaji yang sering dilakukan 

oleh setiap santri di pondok pesantren. Efektifitas yang dilakukan santri tingkatnnya sangat 

berbeda-beda. Setiap santri pada dasarnya itu sama untuk mencari ilmu. Namun pada 

kenyataannya  santri masih ada  kegiatan yang kurang efektif  dalam mengaji. Diantara 

kurangnya semangat dalam mengaji seringkali santri tidak betah di pondok pesantren karena 

mencari ilmu bukan di tempat lingkungan dia tinggal, punya masalah atau juga merasa malas 

untuk mengikuti pengajian. Mengaji adalah aktivitas membaca Al Qur'an atau membahas 

kitab-kitab oleh penganut agama Islam. Aktivitas ini dalam agama Islam termasuk ibadah dan 

orang yang melakukannya akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Ada 3 (tiga) manfaat kita 

dalam mengaji yaitu: menambah ilmu, menambah kepahaman, mengesahkan amalan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi manajemen dalam 

meningkatkan efektivitas kegiatan mengaji santri di Pondok Pesantren Pagelaran III  Cisalak 

Subang. 

Penelitian ini bertitik tolak dari adanya kewajiban bagi setiap santri di pondok pesantren 

untuk mengikuti pengajian (pembelajaran). Di dalam mengaji santri diberikan pendidikan dan 

pemahaman tentang ilmu pengatahuan (agama). Sebagai santri harus rajin melakukan kegiatan 

mengaji agar tidak tertinggal pembelajaran yang telah di kaji oleh kyai. Tapi dalam 

kenyataannya masih banyak santri yang melanggar aturan. Masih banyak santri yang tidak 

mengikuti pengajian atau salah satu kegiatan pesantren. Dengan  berbagai alasan mereka 

melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak pesantren. Dengan demikian santri 

harus mematuhi peraturan yang ada di pondok pesantren agar kegiatan mengaji dapat berjalan 

dengan efektif. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Karena tujuan 

pokok dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memberi penjelasan. Penelitian ini 

dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: menentukan lokasi penelitian, menentukan 

metode penelitian, menentukaan jenis dan sumber data, menentukan teknik pengumpulan data, 

dan akhirnya mengolah dan menganalisi data. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan diterapkannya manajemen terhadap 

kegiatan mengaji santri. Kegiatan mengaji santri meningkat lebih baik namun masih ada 

kekurangan. Hal ini diamati dari keberadaan santri yang hadir di dalam tempat mengaji dan 

dilihat dari  data absen santri yang hadir/tidak hadir untuk mengikuti pengajian. Dari data 

sampel diketahui bahwa tingkat ketidakhadiran santri dalam mengaji perbulannya berkisar 

antara 1 sampai 4 orang. Tetapi dengan berjalannya waktu maka tingkat ketidakhadirannnya 

dapat diatasi. 

Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi manajemen berhasil 

meningkatkan efektivitas kegiatan mengaji santri di Pondok Pesantren Pagelaran III  Cisalak.  
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