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 BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pondok pesantren disebut juga salah satu pendidikan nonformal yang telah 

ada sejak lama. Pondok pesantren merupakan tempat berkumpulnya orang -

orang yang mengakaji ilmu agama. Di dalam pondok pesantren terdapat para 

santri yang berasal dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Selain 

itu, pesantren juga merupakan lembaga yang dekat dengan lingkungan 

masyarakat, baik dekat secara internal maupun external dan juga lembaga 

yang cepat menciptakan suasana kekeluargaan dari berbagai daerah. 

Pesantren memberikan bimbingan, pemahaman, membantu terhadap 

masyarakat dan juga sangat berperan aktif dalam acara keagamaan ataupun 

umum seperti mengikuti pengajian di tetangga daerah ataupun meramaikan 

tujuh belas agustusan.  

Pesantren adalah tempat  dimana anak-anak muda dan dewasa belajar 

secara lebih mendalam dan lebih lanjut  ilmu agama islam yang di ajarkan 

secara sistematis, langsung dari dalam bahasa arab serta berdasarkan 

pembacaaan kitab-kitab klasik karangan  ulama-ulama besar. Mereka yang 

berhasil dalam belajarnya, memang kemudian di harapkan menjadi kiayi, 

ulama, muballigh, setidak-tidaknya guru agama dan ilmu agama (Raharjo M. 

Dawam dkk 2011:57-58). 

Setiap  orang tua pasti ingin anaknya menjadi anak shaleh/shalehah. 

Orang tua takut anaknya terjerumus dalam lingkungan yang tidak baik 
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sehingga  mengakibatkan rusak akhlak dan berdampak buruk  pada dirinya 

sendiri. Orang tua ingin anaknya mengaji ilmu agama agar anak menjadi 

anak yang baik dan dapat mengetahui hukum agama.  

Mengaji merupakan kewajiban bagi setiap santri yang mondok di 

pondok pesantren. Di dalam mengaji diberikan pencerahan tentang ilmu 

agama. Dalam mengaji ada tiga bentuk yaitu sorogan, wetonan dan 

bandongan. Sistem sorogan dilaksanakan dengan jalan santri yang biasanya 

pandai menyorongkan sebuah kitab kepada kiyai untuk dibaca dihadapan 

kiyai. Berbeda dengan sorogan, sistem wetonan dilaksanakan dengan jalan 

kiyai membacakan suatu kitab dalam waktu tertentu dan santri dengan 

membawa kitab yang sama mendengarkan dan menyimak bacaan kiyai. 

Sedangkan sistem bandongan yaitu seorang santri tidak harus menunjukan 

bahwa ia mengerti pelajaran yang sedang dihadapi. Para kiyai biasanya 

membaca dan menterjemahkan kata-kata yang mudah. 

Santri merupakan orang yang mencari ilmu di pondok pesantren. Adat 

santri kebiasaanya selalu memakai baju koko, samping sarung dan kopeah 

(penutup kepala). Santri diajarakan dalam mengaji al-qur’an, kitab kuning 

dan lain-lain. Santri merupakan calon penerus nabi setelah ulama.  

Namun santri harus mengikuti peraturan dan ta’dim terhadap ustadz 

di pondok pesantren tersebut. 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 
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untuk mengikuti pengajian. Disitulah santri diuji/tantang dalam mencari  ilmu 

untuk membangun masa depan yang cerah. 

Evektivitas berasal dari kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat 

membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya 

kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan 

sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf 

tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, 

meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas 

menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada 

bagaiman cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan 

antara input dan outputnya. 

 Kegiatan mengaji santri  merupakan  salah satu kegiatan mengaji yang 

sering dilakukan oleh setiap santri di pondok pesantren. Dalam hal ini 

efektifitas yang dilakukan santri tingkatnnya sangat berbeda-beda. Ketika 

anak sudah berada di pondok pesantren, yang menjadi permasalahanya 

adalah anak sering malas dalam mengaji. Memang yang namanya manusia 

sifat malas tidak dapat dihidari baik ustadz, guru, pengusaha dan lain 

sebaginya. Apabila tidak dapat melawan sifat malas akan mengakibatkan 

berdampak buruk pada dirinya, dengan adanya sifat malas harus berusaha 

melawan sifat malas dengan memanage diri agar sifat malas tersebut dapat di 

jadikan sebagai contoh untuk memotivasi diri sendiri agar semangat mencari 

ilmu di pondok pesantren. Selain itu, pondok pesantren harus menerapkan 
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peraturan terhadap santri agar santri tidak sering bolos atau alfa. Peraturan itu 

dapat berpengaruh terhadap keberadaan santri ketika mengaji. 

   Terlebih dahulu yang namanya mencari ilmu harus ada niat agar 

semangat dalam belajar. Dalam mencari ilmu harus cerdas, rakus terhadap 

pengetahuan, memiliki kesabaran yang tinggi, biaya yang memadai, petunjuk 

dari guru, dan memakan waktu yang cukup lama. Ketika mengaji kita harus 

giat belajar seperti membaca, mendengarkan apa yang di sampaikan, menulis 

agar selalu ada ketika lupa, memahami yang sudah di ajarkan oleh guru. Agar 

ilmu yang sudah di pelajari menerap pada diri. 

   Aplikasi menurut para ahli, aplikasi berasal dari bahasa Inggris 

“appication”  yang bermakna penerapan, lamaran atau penggunaan. Bila di 

maknai secara istilah, aplikasi adalah suatu program yang siap di gunakan 

yang di buat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi 

serta penggunaan aplikasi lain yang dapat di gunakan oleh suatu sasaran yang 

akan di tuju. 

Manajemen merupakan salah satu proses untuk terecapainya tujuan. 

Hampir di setiap lembaga memakai manajemen karena dapat mencapai 

tujuan yang  kita inginan lebih baik, tanpa manjemen tujuan akan kurang 

memuaskan dan dapat menjadi organisasi tersebut lemah. Pentingnya 

manajemen di terapkan agar proses yang di inginkan berjalan sesuai dengan 

yang di harapkan. Ketika manajemen di jalanakan pasti banyak kendala-

kendala yang akan di hadapi. Kebanyakan orang yang menerapakan 

manajemen dan terkelola dengan baik pasti organisasi tersebut akan berhasil 
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dicapai. Lemahnya manajemen merupakan faktor utama yang dapat 

menghambat kemajuan bahkan dianggap penyebab kegagalan. Pentingnya 

manajemen untuk santri dalam mengaji di pesantren ialah agar santri dapat 

terkelola dengan baik dan menghasilkan santri yang unggul/berkualiatas. 

Oleh karena itu, aplikasi manajemen dalam meningkatkan efektivitas 

kegiatan mengaji santri sangat penting. Agar santri dapat mengerti apa yang 

diajarkan dan juga bisa diterapakan/berguna kepada dirinya sendiri, 

keluaraga, masyarakat, nusa dan bangsa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, untuk memudahkan pembahasan maka 

penulis mangajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perencanaan Pondok Pesantren Pagelaran III dalam 

meningkatkan efektivitas kegiatan mengaji santri 

2. Bagaimana sistem pengorganisasian kegiatan mengaji santri di Pondok 

Pesantren Pagelaran III 

3. Bagaimana penggerakan Pondok Pesantren Pagelaran III dalam 

meningkatkan efektivitas kegiatan mengaji santri 

4. Bagaimana pengawasan kegiatan mangaji santri agar berjalan efektif di 

Pondok Pesantren Pagelaran  III 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk  mengetahui  Perencanaan pondok pesantren pagelaran III dalam 

meningkatkan efektivitas kegiatan mengaji santri 

2. Untuk mengetahui sistem pengorganisasian kegiatan mengaji santri di 

Pondok Pesantren Pagelaran III 

3. Untuk mengetahui penggerakan Pondok Pesantren Pagelaran III dalam 

meningkatkan efektivitas kegiatan mengaji santri 

4. Untuk mengetahui pengawasan kegiatan mangaji santri agar berjalan 

efektif di pondok pesantren pagelaran  III 

 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Dari segi teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah 

pemikiran, pengetahuan, pemahaman dalam ilmu manajemen untuk 

meningkatkan efektivitas kegiatan mengaji santri, serta diharapkan sebagai 

salah satu bahan studi banding oleh peneliti lain. 

2. Dari segi praktis 

Diharapkan dapat memberi masukan positif bagi organisasi dalam 

memahami pentingnya manajemen untuk meningkatkan efektivitas 

kegiatan mengaji santri. Serta bertujuan untuk menghindari penyimpangan 

yang tidak di harapkan agar efektivitas kegiatan mengaji santri dapat 

meningkat sebagaimana mestinya. 
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E. Tinjauan Pustaka  

Untuk mengindari kesamaan penulisan atau plagiarisme, maka berikut 

ini  penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki 

reverensi dengan penelitian ini, antar lain adalah sebagai berikut : 

Pertama yang di susun oleh Dedi Hasanudin (2006) yang berjudul” 

Aplikasi manajemen kepemimpinan K.H.M.Yusup Sa’roni dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumberdaya santri di pondok pesantren Al multazam 

Bandung”. Dalam penelitian ini menjelaskan pondok pesantren adalah sebuah 

lembaga pendidikan keagamaan yang paling akrab dengan masyarakat bawah, 

dan telah memberikan arti banyak bagi pendidikan bangsa ini juga tidak 

terlepas dari peran tokoh-tokoh dalam membangun masyarakat. Upaya semua 

itu di perlukan manajemen kepemimpinan sudah pasti menggunakannya, 

namun sejauh mana maanajemen itu di laksanakan. 

Penelitian ini bertitik tolak dari fenomena yang terjadi di pondok 

pesantren Al-multazam , ingin mengetahui tentang penerapan tentang fungsi-

fungsi serta bagaimana gaya kepemimpinan yang di terapkan dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya santri. 

Kedua di susun oleh Imam Solihin (2006) yang berjudul 

“Pengorganisasian Ruqyah sariyyah sebagai upaya peningkatan efektivitas 

dakwah”. Dalam peneliti ini menjelaskan pergorganisasian adalah hal yang di 

signifikasikan dalam mementukan kelangsungan sebuah organisasi sehingga 

proses pengorganisasian menjadi sebuah  keniscayaan dalam organisasi. 

Lembaga Ghoib Ruqyah Sariyyah Jakarta merupakan sebuah organisasi yang 
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bergerak di bidang dakwah akidah dan yang pertama kali fokus dalam bidang 

pengobatan ruqyah  serta melembagakan ruqyah syariyyah dalam bentuk 

organisasi formal yang sangat memperhatikan profesonalisme dan fungsi-

fungsi manajemen terutama dalam bidang perorganisasian, sehingga di 

harapkan dapat tercapai hasil yang cukup efektif terhadap dakwah aqidah. 

Penelitian ini berdasarkan pada pemikiran bahwa proses 

pengorganisasian merupakan tolak ukur dalam meningkatkan dalam 

evfektivitas hasil yang di capai oleh organisasi atau lembaga yang di dalamnya 

menerapkan prinsi-prinsip pengorganisasian. Oleh sebab itu, manakala proses 

pengorganisasian di lakukan dengan baiak maka hasil yang di capai akan lebih 

efektif. 

Penelitian yang saya akan bahas adalah “Aplikasi Manajemen dalam 

meningkatkan Efektivitas mengaji santri (Studi Deskriptif di Pondok 

Pesantren Pagelaran III )”. adalah  penerapan manajemen yang dilakukaan 

terhadap mengaji santri agar santri belajar mengaji dengan lancar dan sesuai 

dengan rencana awal. Santri bukan hanya sekedar numpang tidur atau pun 

makan tetapi di pondok pesantren untuk (mengaji) mencari ilmu. Manajemen 

di terapkan agar berjalan sesuai yang telah di rencanakan. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 
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 Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal 

manajemen adalah penggunaan sumberdaya organisasi utk mencapai sasaran 

dan kinerja yg tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non profit. 

 Plunket dkk.,(2005:5) mendefinisikan manajemen sebagai “One or more 

managers individually and collectively setting and achieving goals by 

exercising related functions (planning organizing staffing leading and 

controlling) and coordinating various resources (information materials money 

and people)”. Pendapat tersebut kurang lebih mempunyai arti bahwa 

manajemen merupakan satu atau lebih manajer yang secara individu maupun 

bersama-sama menyusun dan mencapai tujuan organisasi dagan melakukan 

fungsi-fungsi terkait (perencanaan pengorgnisasian penyusunan staf 

pengarahan dan pengawasan) dan mengkoordinasi berbagai sumber daya 

(informasi material uang dan orang). 

  Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan 

dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu 

tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. 

   Pesantren adalah merupakan hasil usaha mandiri kiyai yang di bantu 

santri dan masyarakat, sehingga memiliki berbagai bentuk. Selama ini belum 

pernah terjadi, dan barang kali cukup sulit terjadi penyeragaman pesantren 

dalam skala nasional. Setiap pesantren memiliki ciri khusus akibat perbedaan 

selera kiayi dan keadaan sosial budaya maupun geogerafis yang 

mengelilinginya (Qomar Muzamil, tt: 16). 
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 Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal 

bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan 

sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri 

tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk 

beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini 

biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para 

santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Pondok pesantren menurut M. Arifin berarti, suatu lembaga pendidikan 

islam yang tumbuh serta di akui masyarakat sekitar, dengan sistem asrama 

(kompleks) dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem 

pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari 

leadership seorang atau beberapa orang kiayi dengan ciri-ciri khas yang 

bersifat karismatik serta independen dalam segala hal. 

 Lembaga search islam (pesantren luhur) mendefinisikan pesantren adalah 

suatu tempat yang tersedia untuk para santri dalam menerima pelajaran -

pelajaran agama islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggalnya 

(Muzamil Qomar, tt: 2). Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih 

tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah 

di tetapkan (Handoko T Hani 2009:7). 

 Efektivitas menurut Emerson di kutip dari Handayuningrat (1994:16) 

menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah di tentukan. Hal ini di pertegas kembali dengan 
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pendapat hasibuan dalam handayaningrat (1996 :16) bahwa efektifitas adalah 

tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit. 

 Robins yang di kutip oleh Pabundu (2008: 129) menyatakan bahwa 

efektivitas merupakan tingkat pencapaian organisasi jangka pendek jangka 

panjang. Selain itu, pengertian efiktivitas menurut schein yang masih di kutip 

oleh Pabundu (2008: 129) menyatakan bahwa efiktivitas merupakan 

kemampuan untuk bertahan menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh. 

 

G. Langkah-langkah Pemikiran 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada pondok pesantren pagelaran III di Jl. 

Pondok Pesantren Pagelaran III Cisalak Subang. Alasannya adalah karena 

Tersedianya data, lokasi ini relatif mudah terjangkau dari tempat tinggal 

peneliti, yang memungkinkan pengumpulan data-data agar cepat 

terkumpul dan dapat menghasilkan data yang lebih maksimal. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Deskriftif adalah untuk 

memaparkan situasi dan peristiwa (Jalaludin Rahmat, 2005: 24) Dalam 

metode ini di maksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan 

menjelaskan data-data informasi tentang aplikasi manajeman di pondok 

pesantren pagelaran III dalam meningkatkan aktivitas kegiatan mengaji 

santri melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang 
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menyeluruh terhadap objek penelitian. Kemudian data yang telah di 

peroleh dan terkumpul di analisis. 

3. Jenis Data 

 Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan 

dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam 

teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi 

terfokus, atau observasi. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang 

diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Data kualitatif 

berfungsi untuk mengetahui  kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti.  

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data tentang 

peningkatan efektivitas santri. Untuk mengetahui ke efektifan dalam 

kegiatan mengaji santri. 

4. Sumber Data 

Dalam hal ini sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari dua 

yaitu sumber data primer dan sekunder. 

a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber 

asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini 

subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian. Data primer ini di peroleh melalui kata-kata atau tindakan 

orang-orang yang di amati dan diwawancarai atau subjek penelitian, 

antara lain: pimpinan dan pengurus pondok pesantren pagelaran III. 
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b. Data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang di peroleh bisa 

berupa arsip, dokumentasi, visi dan misi, struktur organisasi serta 

program kerja yang terdapat pada pondok pesantren pagelaran III. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunaka teknik sebagai berikut : 

a. Observasi 

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat (2002: 74) berpendapat 

bahwa “Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data 

penelitian” teknik ini dapat memberikan gambaran kondisi yang 

memuaskan, artinya memberikan gambaran menyeluruh apa adanya. 

Metode ini digunakan untuk mencari data dengan cara datang langsung 

ke objek penelitian dengan melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan-

keadaan sebenarnya. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tetentu. Teknik wawancara yang di gunakan yaitu 
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teknik wawancara terpimpin dan teknik wawancara bebas. Jenis 

wawancara terpimpin di tujukan kepada Dandy Sobron Muhyiddin 

M.S.Si,MT. Sedangkan wawancara bebas dditujukan kepada beberapa 

santri pondok pesantren pagelaran III. Tujuan wawancara adalah untuk 

melengkapi data dari hasil observasi. 

c.  Dokumentasi 

Dekumentasi adalah penelusuran berbagai sumber informasi yang 

berhasil dari tempat penelitian. Studi dokumentasi digunakan oleh 

penelitian untuk menggali data-data sekunder. 

6. Analisis Data  

Analisis data bersifat kualitatif yang secara tepat dan mendalam di 

gunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memeriksa data yang telah terkumpul, baik melalui observasi 

wawancara, dokumentasi termasuk dilakukan penyortiran data yang 

tidak diperlukan. 

b. Membuat kategori-kategori data sesuai dengan jenis masalah yang akan 

di jawab dalam penelitian. 

c. Membuat kode terhadap pernyataan yang di ajukan untuk 

mempermudah proses pembuatan tabulasi data. 

d. pembahasan data (hasil penelitian) sesuai dengan pendekatan 

penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif. 

 

 


