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ABSTRAK 

  

RATNA M. 105011107120. 2022. Manajemen Berbasis Madrasah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dibumbing oleh Abd. Rahman 

Getteng dan Rusli Malli. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisaa dan mengidentifikasi 

manajemen pondok pesantren, manajemen berbasis madrasah dan mutu 

pendidikan di pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten 

Bone Sulawesi Selatan. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah 

dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh 

metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen berbasis Madrasah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-

Tuju Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dapat dilihat dari peran penting pimpinan 

pondok pesantren yang salig bekerjasama dengan stakeholder, sistem pendidikan 

yang mengguakan model kurikulum dari Kementrian Agama dan kurikulum 

pondok pesantren sendiri dan juga kwalitas lulusan pondok pesantren. 
 

Kata kunci : Manajemen Pondok Pesantren, Manajemen Berbasis 

Madrasah, Mutu Pendidikan Pondok Pesantren  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas 

hidup manusia. Dalam sejarah umat manusia, bahkan oleh masyarakat yang masih 

terbelakang (primitif), pendidikan merupakan saran yang paling efektif dan 

efesien untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan, budaya dan aspek lainnya 

dari satu generasi ke generasi berikutnya. Musyaffa (2019:4) mengemukakan 

bahwa pendidikan adalah suatu norma, dalam arti bahwa pendidikan mewakili 

sebuah aspirasi nilai atau mutu yang dicita-citakan. Keberadaan pendidikan dalam 

kehidupan manusia merupakan suatu sistem yang berfungsi menggerakan 

perubahan baik jasmani maupun rohani. Fungsi ini juga dimiliki oleh pendidikan 

Islam yang ada di Indonesia. 

Menurut Mesiono (2018:1) upaya peningkatan kualitas pendidikan bukan 

merupakan masalah yang sederhana, tetapi memerlukan penanganan 

multidemensi dengan melibatkan berbagai pilihan yang terkait. Dalam konteks 

ini, kualitas pendidikan bukan hanya terpuat pada pencapaian target kurikulum 

semata, akan tetapi menyangkut semua aspek yang secara langsung maupun tidak, 

turut menunjang terciptanya manusia yang utuh. Dalam menangani berbagai 

permasalahan pendidikan dalam upaya mewujudkan manusia yang seutuhnya 

tersebut, pemerintah tidak mungkin dapat bekerja secara parsial, karena masih ada 

pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) terhadap bidang pendidikan 

tersebut, seperti: orang tua (masyarakat), sekolah (lembaga pendidikan), dan 
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institusi sosial lain seperti dunia usaha atau industry. Oleh karena itu, kerjasama 

dan koordinasi antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut 

menjadi sangat penting dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, terutama 

dalam bidang pengelolaan pendidikan. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh 

seorang dosen bernama Dr. Rusli Malli yang mengutip undang-undang 

mengatakan bahwa berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan 

mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia serta berilmu cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(Rusli Malli, Nurfadillah Amin, Nurhaydah. 2021:1981). 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya telah dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui 

berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan buku dan alat 

pelajaran, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Namun, 

berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang 

merata, bahkan sebagian lainnya masih memprihatinkan. Rendahnya kualitas 

sekolah atau madrasah dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah 

manajemen pendidikan. Dalam kenyataannya, manajemen pendidikan termasuk 



3 

 

manajemen dalam arti sempit atau manajemen sekolah/madrasah yang selama ini 

bersifat statis yang menempatkan sekolah pada titik marginal, kurang 

diberdayakan, kurang mandiri, pasif atau selalu menunggu instruksi dari pusat, 

bahkan memasung inisiatif dan kreativitas pengawas dan kepala sekolah serta 

guru untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Sementara orientasi 

keberhasilan pendidikan adalah kepada tujuan pendidikan, di mana perangkat 

prosesnya adalah manajemen pendidikan sebagai pemegang tatalaksana ke arah 

tercapainya tujuan pendidikan (Muwahid Shulhan dan Soim. 2014:6). 

Mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan 

pendidikan, artinya menunjuk pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga 

pendidikan atau sekolah, yaitu dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang 

memiliki banyak prestasi, baik prestasi akademik maupun yang lain, serta lulusan 

relevan dengan tujuan. Menurut pengertian di atas, Amrullah Aziz (2015:1) 

mengemukakan sekolah yang bermutu mempunyai beberapa indikator, yaitu 

pertama, jumlah siswa yang banyak, ini menandakan antusias masyarakat 

terhadap lembaga pendidikan sangat tinggi. Kedua, memiliki prestasi akademik 

maupun non akademik. Ketiga, lulusan relevan dengan tujuan lembaga 

pendidikan, artinya sesuai standar yang telah ditentukan oleh sekolah. Melalui 

manajemen berbasis madrasah diyakini bahwa prestasi belajar siswa lebih 

mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah ketimbang 

pada tingkat daerah. Kepala madrasah cenderung lebih peka dan sangat 

mengetahui kebutuhan murid dan madrasahnya ketimbang para birokrat di tingkat 

pusat atau daerah. Manajemen berbasis madrasah memberikan kesempatan 
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pengendalian lebih besar bagi kepala madrasah, guru, murid, dan orang tua atas 

proses pendidikan di madrasah mereka. Pondok pesantren Darul Huffadh berdiri 

secara resmi pada 11 Oktober 1993 oleh KH. Lanre Said. Darul Huffadh sendiri 

memiliki arti tempat orang-orang menghapalkan Al-Qur’an. Untuk bangunan 

pesantren mulai dibangun pada 7 Agustus 1995. Dilakukan peletakan batu 

pertama pendirian pondok urusan. Hingga sekarang telah berdiri sejumlah 

bangunan di atas tanah empat hektar. Terdapat masjid, asrama santri, lapangan 

olahraga, ruang kelas, serta laboratorium. Sementara pondok putri Darul Huffadh 

diresmikan dua tahun selanjutnya, tepatnya 7 Agustus 1997 (Aswar Kuswadi 

2020). 

Saat ini luas pondok putri telah mencapai dua hektar. Santri dan santriwati 

yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara berjumlah 2 ribuan termasuk dengan staf pengajar. Santri dan santriwati 

berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Mulai Aceh, Atambua hingga Puncak 

Jaya. Bahkan, ada santri dari Malaysia. Untuk kurikulum pembelajaran di 

pesantren ini, masih tetap mempertahankan pelajaran pondok yang lebih dominan 

dalam keseharian. Seperti Nahwu, Sharaf, Balaghah, Durushul Lughah, Tafsir 

Quran, dan lainnya. Meski terdapat pelajaran yang dikolaborasikan dengan 

pelajaran umum, semisal Bahasa Indonesia, Kimia, Fisika, dan lainnya. Adanya 

kelemahan ponpes dalam mutu pendidikan sangat bergantung dengan bagaimana 

standar yang ditetapkan di ponpes tersebut. Termasuk bagaimana standar 

kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran, model-model kurikulum, 

pendidik yang memiliki standar kualifikasi akademik dan kompetensi, standar 
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pengelolaan pendidikan, standar penilaian hasil belajar, dan standar sarana dan 

prasarana. Selain itu, mutu pendidikan juga perlu diperhatikan agar menunjang 

peningkatan pondok pesantren, yang meliputi visi dan misi, kurikulum, proses 

belajar mengajar, pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan, 

manajemen, atmosfer akademik, lingkungan, kerja sama, dan evaluasi. Oleh 

karena itu, penulis mengangkat tesis berjudul, “Manajemen Berbasis Madrasah 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang 

telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Bagaimana manajemen pesantren di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana mutu pendidikan pesantren berbasis madasah di Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan? 

3. Bagaimana manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisa manajemen pesantren di Pondok Pesantren Darul 

Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 
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2. Untuk menganalisa mutu pendidikan pesantren berbasis madasah di 

Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone 

Sulawesi Selatan. 

3. Untuk mengidentifikasi manajemen berbasis madrasah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan Islam di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan hasil penelitian 

ini dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis   

Untuk menambah wawasan keilmuan sebagai wujud partisipasi dari peneliti 

dalam mengembangkan manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten 

Bone Sulawesi Selatan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi dan masukan 

khususnya bagi pengelola pondok pesantren untuk dijadikan bahan 

pertimbangan dalam upaya perbaikan proses manajemen berbasis madrasah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

b. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan dan wawasan tentang 

manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 
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Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone 

Sulawesi Selatan. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan solusi memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi dalam penerapan manajemen berbasis madrasah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-

Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Penelitian ini mengkaji tentang Manajemen Berbasis Madrasah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Banyak karya tulis yang relevan 

dengan pembahasan tersebut. Karya tulis tersebut antara lain : 

Penelitian disertasi sebelumnya yang dilakukan oleh Moh. Zaini 

(2016:429-430) dengan judul, “Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan 

Berbasis Madrasah (Studi Multikasus di MAN 1, MAN 2 dan MA Salafiyah 

Syafi’iyah, Kabupaten Situbondo).” Konsep manajemen peningkatan mutu 

pendidikan berbasis madrasah di MAN 1, MAN 2 Situbondo dan MA Salafiyah 

Safi’iyah Situbondo, dilakukan oleh Kepala madrasah dengan melibatkan semua 

komponen madrasah dan stakeholders menggunakan pendekatan religius dan 

humanis, sebagai originalitas madrasah dengan melakukan peningkatan 

kolaborasi, koordinatif dan tranparansi dalam mencapai minimal 8 Standar 

Nasional Pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian disertasi yang dilakukan maka 

memperoleh hasil bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan maka harus ada 

konsep peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah berjalan efektif karena 

dilakukan melalui proses yang sistematis kontekstual, terukur, bertahab dan 

berkelanjutan, melibatkan seluruh pihak terkait yang diwujudkan dalam rencana 

jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pelaksanaan peningkatan mutu 

pendidikan berbasis madrasah telah dirancang dengan mengacu pada originalitas 
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madrasah sebagai lembaga islami yang ada dan tumbuh dari masyarakat. 

Perencanaan peningkatan mutu pendidikan berbasis madrasah di MAN 1, MAN 2 

dan MA salafiyah Syafi’iyah Situbondo dilakukan oleh kepala madrasah secara 

tranpormatif participation, melalui pendekatan nilai humanis dan religius. 

Perencanaan peningkatan mutu madrasah melibatkan seluruh komponen madrasah 

dan stakeholders dengan mengacu pada kejelasan Visi dan Misi madrasah, 

melakukan shalat istikharah, melakukan istighatsah, melakukan pengembangan 

kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, melalui mengikuti diklat, 

seminar, mengikuti pertemuan MGMP, mengakses internet dan studi banding dan 

studi lanjut. 

Melakukan pengadaan sarana prasarana serta melakukan pembinaan siswa 

supaya belajar aktif dan berprestasi baik pada bidang akademik maupun non 

akademik. Peran serta stakeholders dalam perencanaan mencapai level ke 2 

(Instrumental participation). Pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan madrasah 

dan pengendalian dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 1, MAN 2dan 

MA Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, dilakukan melalui beberapa 

program kegiatan yaitu : (a) melaksanakan shalat istiharah, (b) melaksanakan 

istighatsah (c) melaksanakan Visi dan Misi (d) melaksanakan pengembangan 

kurikulum (d) melaksanakan pembinaan kompetensi tenaga pendidik dan 

kependidikan (e) melaksanakan Standar mutu madrasah sesuai 8 standar Nasional 

Pendidikan (f) melaksanakan penyediaan sarana prasarana belajar mengajar (g) 

melaksanakan pembinaan siswa agar berprestasi. Pengendalian dilakukan melalui 

monitoring, penilaian kinerja, pembinaan oleh kepala madrasah, supervisi kelas 
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oleh pengawas dari Kementerian Agama, untuk kelancaran dan keberhasilan 

program tersebut kepala madrasah telah memberdayakan seluruh komponen 

madrasah termasuk stakeholders berpartisipasi dalam program peningkatan mutu 

madrasah, sedangkan bentuk partisipasi stakeholders berada pada level ke 4 yaitu: 

Tranformative participation. Sedangkan di MAN 2 Situbondo mencapai pada 3 

yaitu: Resentatif participation. 

Dampak manajemen peningkatan mutu pendidikan di MAN 1, MAN 2 dan 

MA Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo berimplikasi pada penguatan tiga 

aspek yaitu secara kelembagaan, penguatan kompetensi tenaga pendidik dan 

kependidikan serta prestasi akademik maupun non akademik yaitu: pertama, 

secara kelembagaan dengan peningkatan mutu pendidikan madrasah terakreditasi 

A, maka kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap pendidikan yang di 

kelola oleh madrasah. Kedua penguatan kompetensi kepala madrasah dan guru 

pada bidang pedagogik guru, yaitu terjadi peningkatan kemampuan guru dalam 

menyampaikan pembelajaran kepada siswa pada akhirnya siswa mengalami 

peningkatan prestasi akademik maupun non akademik. Ketiga mutu lulusannya, 

yaitu mampu berbahasa Arab dan Inggris serta mampu membaca kitab kuning dan 

memperoleh nilai UN rata-rata 8.00, serta bisa melanjutkan kuliah pada perguruan 

tinggi Negeri maupun swasta yang favorit baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Kelima peran serta masyarakat/stakeholders dalam program peningkatan mutu 

pendidikan madrasah di MAN 1, MAN 2 dan MA Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo 

Situbondo telah terlaksana koordinatif kolaboratif dan tranparansi, sehingga 
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masyarakat serta seluruh komponen madrasah ikut bertanggung jawab dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah. 

Penelitian tesis sebelumnya yang dilakukan oleh Suparman (2012:116-

117) dengan judul, “Manajemen Berbasis Madrasah (Studi tentang 

Kepemimpinan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palopo).” 

Berdasarkan penelitiannya diperoleh hasil bahwa kepemimpinan kepala MTs 

Negeri Model Palopo senantiasa mengedepankan musyawarah dan konsultasi 

dengan komponen yang ada di madrasah. Pembuatan keputusan dan proses 

penetapan kebijakan juga dilakukan berdasarkan masukan dari semua pihak. Pola 

komunikasi terbuka dan berlangsung timbal balik sesuai dengan norma yang 

disepakati bersama. Kepala madrasah mempunyai tipe kepemimpinan demokratis 

sehingga menghasilkan situasi dan kondisi kerja yang dinamis dan harmonis. 

Faktor yang menunjang pelaksanaan MBM di MTs Negeri Model Palopo 

adalah potensi dan kemampuan kepala madrasah, sumber daya manusia yang 

profesional, dukungan sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai, adanya 

sikap gotong royong, serta adanya organisasi baik formal maupun informal yang 

menjadi tempat menghimpun ide dan saran-saran. Adapun faktor penghambat 

pelaksanaan MBM adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat, masih adanya 

guru atau staf kurang serius dalam melaksanakan tugas, serta masih ada siswa 

kurang taat pada aturan. Solusi dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan 

MBM diantaranya: sosialisasi secara mendalam terhadap komponen madrasah, 

sikap dari pengelola terhadap pelaksanaan MBM harus terbuka, dan 

meningkatkan sikap profesionalitas kerja. Mengadakan pendidikan dan pelatihan 
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untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan. Pengawasan siswa melalui aturan 

madrasah, perbedaan pendapat dalam sebuah komunitas wajar saja dan perbedaan 

menjadi sebuah potensi dalam pengambilan keputusan, pertemuan yang bervariasi 

dan menyenangkan. Pelaksanaan MBM berlangsung dengan baik secara efektif 

dan efisien berkat kerjasama antara kepala madrasah dan guru, serta warga 

madrasah. Dalam pelaksanaan MBM pada MTs Negeri Model Palopo, kepala 

madrasah sebagai figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan 

madrasah. Kepala madrasah senantiasa melakukan pengawasan dan evaluasi 

dalam rangka melihat sejauh mana keberhasilan pelaksanaan MBM. Keberhasilan 

MBM telihat dengan pengelolaan madrasah sehingga menjadikan madrasah yang 

unggul, baik dari segi prestasi akademik maupun non akademik. Peningkatan 

kualitas pendidikan dimana tingkat kelulusan selama kepemimpinannya 

meningkat 100 %, keberhasilan semua ini tak luput dari kerjasama dari semua 

komponen yang ada di madrasah. 

Penelitian tesis sebelumnya yang dilakukan oleh Dedy Irawan (2020:111-

112) dengan judul, “Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah (MPBM). Pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Kota Palangkaraya.” Hasil penelitiannya 

Perencanaan MPBM pada MIN 4 Kota Palangka Raya telah sesuai dengan prinsip 

partisipatip dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan madrasah yang dirumuskan 

bersama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan madrasah serta dapat 

dipahami oleh seluruh warga madrasah (Kepala madrasah, pendidik, tenaga 

kependidikan, dan peserta didik). Begitu pula penyusunan RKTM seluruh 

stakeholder secara tidak langsung terlibat dalam perumusannya. Mengacu pada 
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prinsip transparansi dan akuntabel, secara umum perencanaan komponen-

komponen MPBM telah terlaksana dengan baik, walaupun pada komponen 

pembiayaan dan keuangan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini 

disebabkan karena kurangnya komunikasi antara komite, pendidik, maupun 

kepala madrasah terkait pada komponen tersebut. MIN 4 Kota Palangka Raya 

telah melaksanakan MPBM dengan baik. Seluruh perencanaan program 

dilaksanakan oleh warga madrasah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

masing. Beberapa program yang belum sepenuhnya terlaksana, hal ini disebabkan 

pembiayaan dan waktu serta kondisi lingkungan yang tidak memungkinkan 

program tersebut dilaksanakan. Namun pelaksanaan program tersebut tetap 

dijalankan meskipun dengan proses yang berbeda. Pengawasan MPBM pada MIN 

4 Kota Palangka Raya telah dilaksanakan dengan baik. Seluruh stakeholder secara 

tidak langsung terlibat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan proporsinya 

masing-masing. Pengawasan dimulai dari tingkat bawah sampai ketingkat atas. 

Mulai dari masyarakat (orang tua peserta didik), peserta didik, pendidik maupun 

tenaga kependidikan, kepala madrasah, pengawas madrasah, sampai pada 

Kemenag Kota Bidang Pendidikan Madrasah. Walaupun ada kekurangan hal ini 

disebabkan kurangnya komunikasi antara stakeholder yang ada di MIN 4 Kota 

Palangka Raya. 

Penelitian tesis sebelumya yang dilakukan oleh Umul Fajariah (2018) 

dengan judul, “Sinerginitas Pilar Manajemen Berbasis Madrasah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah di MI Maarif NU Kaliwangi 

Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian tentang 
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Sinergitas Pilar Manajemen Berbasis Madrasah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di MI Maarif NU Kaliwangi Kecamatan Purwojati Kabupaten 

Banyumas, bahwa terjadi peningkatan kerjasama dengan baik dan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan madrasah baik akademik maupun non akademik 

dengan bukti nyata antara lain : Kemampuan Kepala Madrasah sebagai manajer 

dan pemimpin mampu membangun sinergi dan menggerakan TIM kerja MBM 

bekerja sesuai tupoksi dan tanggungjawab masing-masing, mampu membangun 

motivasi dan prestasi kerja guru, menciptakan budaya transparasi dan akuntabel 

dalam pembiayaan,membangun sikap pembentukan karakter siswa yang religius 

dan menciptakan prestasi yang tinggi,mampu menjalin kerjasama dan peranserta 

masyarakat, melalui komite dengan maksimal. 

Disiplin dan motivasi kerja guru tinggi, kreatifitas dan inovasi guru dalam 

pelaksanaan KBM baik, mampu membangun karakter religius peserta didik 

dengan baik hal ini ditandai dengan adanya kelulusan peserta didik mampu 

melaksanakan shalat lima waktu dengan tertib, mampu menghafal juz 30. Mampu 

menciptakan motivasi belajar tinggi ditandai dengan semua peserta didik lulus dan 

mengikuti pendidikan lanjut 100 %. Mampu membimbing siswa dalam meraih 

prestasi non akademik ditandai dengan mendapatkan berbagai piala kejuaraan 

lomba, kepanduan kepramukaan, aksioma dan porsema. Peran serta dan dukungan 

komite, stakeholder, masyarakat sangat intens, terbukti dengan terpenuhinya 

kebutuhan sarana prasarana sesuai kebutuhan, berjalannya kegiatan belajar 

mengajar yang efektif, kegiatan humas yang intens selalu aktif komunikasi 

dengan pihak madrasah untuk kemajuan putra putrinya dengan lancar sehingga 
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mampu mewujudkan peningkatan mutu pendidikan madrasah khususnya 

pendidikan karakter religius. Dukungan peran serta stakeholder dan komite juga 

mampu meningkatkan animo masyarakat luas dengan mempercayakan untuk 

menyekolahkan putra putrinya di MI Maarif NU Kaliwangi. Transparasi dan 

akuntabel pembiayaan yang dikelola dengan baik mampu menunjang keberhasilan 

peningkatan mutu pendidikan. 

Setelah melihat semua penelitian terdahulu penulis menyimpulkan bahwa  

manajemen yang dilaksanakan untuk meningkat mutu pendidikan yang ada di 

madrasah hanya berfokus pada bagaimana seorang pimpinan dalam mengelola 

sarana dan prasana dan juga pada peranan pimpinan madrasah. Sementara 

penelitian manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi 

selatan yang saya lakukan bukan hanya berpatokan pada dua hal tersebut, akan 

tetapi lebih berkonsentrasi bagaimana manajemen madrasah digabungkan dengan 

manajemen pondok dengan menggunakan dua model kurikulum yaitu, kurikulum 

Kementrian Agama dan pendidikan yang membahas pelajaran umum dan 

kurikulum pondok pesantren. Selain itu dalam penelitian saya bahwa manajemen 

pondok pesantren sendiri berfokus pada struktur organisasi dan anggaran dasar 

rumah tangga yang ada di podok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, juga pada sistem pembelajaran yang 

mengunakan metode ceramah, metode solfing, metode diskusi, dan metode 

hapalan. Serta kerja sama yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren dengan 

masyarakat yang ada di sekitar. Dengan adanya penggabungan dua bentuk 
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manajemen ini maka dapat dilihat mutu siswa yang luar biasa seperti pandai 

dalam berbahasa arab karena dipondok pesantren ini menerapkan sistem bahasa 

yaitu, Arab dan Inggris. 

B. Tinjauan Teori dan Konsep   

1.  Manajemen Berbasis Madrasah 

a. Pengertian Manajemen 

Manajemen ditinjau secara etimologis berasal dari kata management 

(bahasa Inggris). Kata management berasal dari kata manage atau managiare yang 

berarti melatih kuda dalam melangkahkan kakinya (Waseso, 2009). Manajemen 

mengandung dua makna, yaitu mind (pikir) dan action (tindakan). Secara 

terminologis menajemen berarti suatu proses penataan dengan melibatkan 

sumber-sumber potensial, baik yang bersifat manusia maupun nonmanusia dalam 

rangka mencapai tujuan secara efektif dan efesien (Desi Eri Kusumaningrum, 

2019:2). 

Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti mengatur, 

mengurus, atau mengelola. Menurut Malayu S. P. Hasibuan, manajemen adalah 

ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, 

yang didukung oleh sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dalam manajemen, terdapat dua sistem, yaitu sistem organisasi dan 

administrasi. Ramayulis mengemukakan pengertian manajemen sama dengan 

hakikat manajemen adalah al-tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi 

dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-qur’an seperti 

firman Allah SWT : 
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Terjemahannya : 

“Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian 

(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya 

(lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.” (Q.s. As-

Sajadah : 5) 

 

 Dari ayat tersebut diketahui bahwa Allah SWT.  merupakan pengatur 

alam. Akan tetapi, sebagai khalifah muka bumi ini, manusia harus mengatur dan 

mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Sehingga jika disimpulkan manajemen 

adalah proses mengoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai 

secara efesien dan efektif dengan melalui orang lain dalam memanfaatkan semua 

sumber daya yang dimiliki lembaga pendidikan atau lainnya, baik perangkat keras 

maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan orang 

lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan 

kesejahteraan, baik dunia maupun akhirat (Boedi Abdullah, 2019:1-2).  

Menurut Usman kata “manajemen” berasal dari bahasa latin “manus” 

yang berarti “tangan” dan “agere” yang berarti “melakukan”. Dari dua kata 

tersebut dengan arti masing-masing yang terkandung di dalamya mengandung arti 

secara etimologi. Selanjutnya kata “manus” dan “agere” digabung menjadi satu 

kesatuan kata kerja “managere” yang mengandung arti “menangani”. Pengertian 

ini dalam ilmu ketata bahasaan disebut sebagai pengertian secara terminologi. 

“Managere” diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja 

menjadi “to manage” dengan kata benda “management”. Julukan bagi orang 

yang melakukan kegiatan management disebut manager atau manajer (dalam 
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bahasa Indonesia), sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “menagemet” yang 

berarti seni melaksanakan dan mengatur. Kata management dalam bahasa 

Indonesia diterjemahkan menjadi manajemen, yang mengandung arti 

“pengelolaan” (Abd. Rohman, 2017:7). 

Lilis Sulastri (2014:12), mengartikan manajemen sebagai sebuah seni 

mengindikasikan bahwa dibutuhkan suatu keterampilan khusus untuk 

melakukannya, sehingga keterampilan perlu dikembangkan melalui pelatihan 

manajemen, seperti halnya seniman. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Henry 

M. Botinger, bahwa manajemen sebagai suatu seni membutuhkan tiga unsur, 

yaitu: pandangan, pengetahuan teknis, dan komunikasi. Meskipun banyak aspek 

manajemen telah menjadi ilmiah, akan tetapi masih banyak unsur-unsur 

manajemen yang tetap merupakan kiat tersendiri bagi seorang manajer, misalnya 

menyangkut perilaku hubungan antar manusia atau kemampuan interpersonal. 

Menurut G.R.Terry manajemen adalah proses yang terdiri atas 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan 

dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen sebagai ilmu, profesi dan kiat 

dikatakan ilmu karena manajemen dipandang sebagai ilmu pengetahuan secara 

sistematik berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama 

disebut sebagai kiat karena manajemen mencapai sasaran dengan cara mengatur 

orang dalam menjalankan tugas dan dipandang sebagai profesi karena manajemen 

dilandasi oleh keahlian khusus yang mencapai prestasi manajer dan para 

profesional dituntut oleh suatu kode etik (Jaja Jahari, 2013:1-2). Menurut 
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Saefulloh (2012:2) manajemen juga adalah suatu proses yang khas terdiri atas 

tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber daya lainnya. 

Pengertian Manajemen Barbasis Madrasah secara bahasa tersusun menjadi 

tiga kata yaitu manajemen, berbasis, dan Madrasah. Manajemen merupakan ilmu, 

seni, dan metode dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya dan 

potensi sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan melalui pemberdayaan stakeholder. Berbasis dimaknai sebagai asas, 

landasan. Sedangkan madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

melaksanakan proses belajar dan pembelajaran secara terstruktur untuk 

menanamkan nilai-nilai islam, nilai-nilai ilmu dan pengetahuan sehingga mampu 

memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasar makna leksikal tersebut, 

MBM menurut Donni Juni Priansa (2012:39)  dapat dipahami sebagai ilmu, seni, 

dan metode dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi 

sumber daya yang dimiliki oleh Madrasah untuk mencapai suatu tujuan Madrasah 

dan pendidikan sebagaimana mestinya. MBM juga dapat dipahami sebagai proses 

kerja komunitas madrasah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi serta 

tata kelola madrasah yang baik (good governance) dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Manajemen berbasis madrasah 

merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan dan 

tangung jawab yang lebih besar. Kepada madrasah mendorong partisipasi 
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langsung dari warga sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 

kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Madrasah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil 

keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan madrasah serta 

masyarakat atau stakeholders yang ada (Rohiat, 2010:47). Dengan beberapa 

pengertian manajemen berbasis madrasah dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen berbasis madrasah merupakan proses manajemen madrasah yang 

diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Madrasah secara otonomi 

direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan dan dievaluasi dengan melibatkan 

stakeholders madrasah, sehingga lebih mandiri, lebih optimal dalam mencapai 

tujuan pendidikan yang bermutu. 

Manajemen berbasis madrasah merupakan salah satu upaya pemerintah 

untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan 

tekhnologi, sesuai dengan pernyataan GBHN dan diharapkan dapat dijadikan 

landasan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkualitas dan 

berkelanjutan. Dengan tujuan melakukan pendekatan yang bertujuan untuk 

merancang kembali pengelolaan madrasah dengan memberikan kewenangan 

kepada kepala madrasah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya 

perbaikan kinerja madrasah yang mencakup guru, siswa, dan masyarakat. 

Manajemen madrasah merubah sistem pengambilan keputusan dengan memindah 

otoritas dalam pengambilan keputusan dengan manajemen ke setiap yang 

berkepentingan ditingkat lokal. Manajemen berbasis madrasah bertujuan agar 

otononomi madrasah dan partisipasi masyarakat mempunyai `keterlibatan yang 
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tinggi. Keterlibatan tinggi akan berperan dalam meningkatkan mutu, efesiensi dan 

pemerataan kesempatan pendidikan. Penjelasan Rohmat Mulyana (2009:270) 

manajemen berbasis madarasah (MBM) memberikan peluang kepada guru dan 

kepala madrasah untuk mengelola madrasah menjadi lebih efektif. Karena adanya 

partisipasi rasa kepemilikan serta keterlibatan yang tinggi dalam membuat 

keputusan. Dengan demikian rasa kepemilikan mereka terhadap madrasah 

menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap lebih baik 

dalam pemanfaatan sumber daya yang ada untuk dapat mengoptimalkan hasil. 

b. Karakteristik Manajemen Berbasis Madrasah 

Pendidikan dirancang dan dikembangkan sebagai suatu sistem, pendidikan 

yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling bergantung terorganisasi dan 

bergerak bersama kearah tujuan pendidikan yang telah ditetapkan yaitu input, 

proses dan output. Penerapan manajemen berbasis madrasah bertujuan untuk 

peningkatan efisiensi dan efektifitas tujuan dari pendidikan. Oleh karena itu, 

madrasah yang menerapkan sinergitas pilar manajemen berbasis madrasah perlu 

memiliki karakteristik manajemen berbasis madrasah. Karakteristik manajemen 

berbasis madrasah tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik madrasah efektif. 

Jika manajemen berbasis madrasah merupakan wadah atau kerangka maka 

madrasah efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik manajemen 

berbasis madrasah memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah yang efektif 

dikategorikan sebagai input, proses dan output. Ada beberapa pandangan para ahli 

dalam memberikan telaah karakteristik manajemen berbasis madrasah. 
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diantaranya pandangan Donni Juni Priansa menyebutkan tentang karakteristik 

manajemen berbasis madrasah, yaitu masukan (input, proses dan output). 

1.  Masukan (input) yang meliputi tiga jenis komponen input, yaitu satu Raw 

Input adalah peserta didik dengan segala karakteristiknya. Kedua 

Instrumental input yang meliputi elemen-elemen sekolah yang mendukung 

proses pembelajaran seperti kepala sekolah, guru, kurikulum, sarana 

prasarana, strategi metode, dana, dan organisasi madrasah lainnya. Ketiga 

Environmental input meliputi partisipasi orang tua, instansi terkait 

terutama para stekeholders (pembina) pendidikan dan masyarakat. Input 

Pendidikan menurut pandangan Rohiat adalah sebagai berikut : memiliki 

kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, sumber daya tersedia dan 

siap, staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, memiliki harapan prestasi 

yang tinggi, fokus pada pelanggan (khususnya siswa). 

2. Proses (through-put) merupakan pendidikan yang menyangkut cara 

mengelola dan menginteraksikan proses pembelajaran secara efektif dan 

efisien sehingga output (lulusan) dapat mencapai hasil pendidikan seperti 

yang telah dirumuskan dari tujuan pendidikan.  Madrasah efektif pada 

umumnya memiliki karakteristik proses, yaitu proses belajar mengajar 

dengan efektifitas yang tinggi, kepemimpinan yang kuat, lingkungan 

madrasah yang aman dan tertib, memiliki budaya mutu, teamwork yang 

kompak cerdas dan dinamis, memiliki kewenangan yaitu kemandirian, 

partisipasi yang tinggi dari warga madrasah dan masyarakat, memiliki 

keterbukaan (transparasi) manajemen, kemauan untuk berubah (psikilogik 
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dan fisik) dalam peningkatan mutu madrasah, melakukan evaluasi dan 

perbaikan secara berkelanjutan, responsif dan antisipasif terhadap 

kebutuhan. Komunikasi yang baik yang terjalin antar warga madrasah dan 

antara madrasah dan masyarakat, memiliki akuntabilitas, bentuk 

pertanggung jawaban. Manajemen lingkungan hidup madrasah baik, 

menjaga substansial, menjaga kelangsungan hidupnya, baik dalam 

program maupun pendanaannya. 

3. Output merupakan hasil yang diharapkan dari sistem pendidikan adalah 

lulusan output yang memiliki ragam dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, 

nilai, dan sikap outcomes yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah 

dirumuskan dan sesuai pula dengan harapan lembaga pendidikan. Output 

madrasah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses 

pembelajaran dan manajemen madrasah. Output dapat diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik dan output prestasi 

non akademik. 

c. Tujuan Manajemen Berbasis Madrasah 

Sheila J. Costello dalam buku kinerja pegawai mengatakan bahwa tujuan 

mengalir dari atas kebawah, sedangkan tanggung jawab bergerak dari bawah ke 

atas. Diawali dengan membangun visi, dan misi organisasi yang ditetapkan oleh 

pimpinan tingkat atas. Dengan demikian tujuan manajemen kinerja, yaitu untuk 

meningkatkan kinerja organisasi, tim dan individu dalam suatu keterkaitan, agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kurun waktu 

tertentu (Lijan Poltak Sinambela, 2012:33). Dalam manajemen berbasis madrasah 
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identik dengan manajemen kinerja guna mencapai tujuan mutu pendidikan. 

Adapun tujuan utama dalam manajemen berbasis madrasah adalah memberikan 

kewenangan, keluwesan dan sumber daya untuk meningkatkan mutu madrasah, 

meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Efisiensi dapat 

diartikan keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan 

penyederhanaan birokrasi, mutu pendidikan dapat tercapai melalui partsisipasi 

orang tua terhadap sekolah, fleksibelitas pengelolaan madrasah dan kelas, 

peningkatan profesionalisme guru dan kepala madrasah dan berlakunya sistem 

instensif dan disentif. 

d. Fungsi Manajemen Berbasis Madrasah 

Manajemen berbasis madrasah yang baik sudah tentu memiliki sebuah 

karakteristik, tujuan, dan fungsi. Sehingga apabila menginginkan semua berjalan 

dengan baik maka harus mengetahui bagaimana fungsi dari manajemen berbasis 

madrasah itu sendiri. Adapun fungsi madrasah dalam buku “Manajemen 

Pendidikan Islam” yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M. Ag, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Planing (perencanaan) 

Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan. Rencana sangat begitu penting dalam fungsi 

manajemen (Saefullah, 2019:22). Sebab digunakan untuk mengkordinasi 

segala kegiatan baik dalam pengorganisasian sekolah/madrasah, memimpin 

dan proses pengendalian madrasah (Henki Idris Issakh, 2014:92). Perencanaan 

juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia 
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dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara 

efisien dan efektif. Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses 

manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, maka 

segala sumber daya dalam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan 

organisasi. Allah Swt berfirman dalam Alqur’an dalam Surat Al-Hasyir ayat 

18 berikut ini : 

   
     

      
     
   

 

Terjemahannya : 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Q.s.Al- Hasry :18 

(Departemen Agama Republik Indonesia, 2007:548) 

 

Perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas tentang apa yang 

akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. 

Anderson dan Bowman mengatakan bahwa perencanaan adalah proses 

mempersiapkan seperangkat keputusan bagi perbuatan dimasa datang. Definisi ini 

mengisyaratkan bahwa perbuatan keputusan merupakan bagian dari perencanaan, 

namun proses perencanaan dapat juga terpikir setelah tujuan dan keputusan 

diambil (Marno dan Triyo Supriyatno, 2008:13). Dalam perencanaan (planing) 

terdapat beberapa konsep yang terkandung dalam Al-Qur’an dan hadis 

diantaranya terkandung dalam surah Al-Hasyr ayat 18 : 
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Terjemahannya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok(akhirat), dan bertakwalah kepada 

Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu 

kerjaka”. (Q.s. Al-Hasyr :18) 

 

 Perencanaan merupakan hal yang sangat penting/urgen dalam sebuah 

managemen. Sehingga harus dibuat/dirancang dengan baik, serta 

mempertimbangkan saat pembuatan perencanaan awal. Semua ini dilakukan agar 

dimasa mendatang baik dalam proses pengambilan sebuah keputusan atau yang 

lainnya. Perencanaan memiliki kegunaan utama dalam manajemen, yaitu :1) 

untuk proses pemetaan tujuan yang ingin dicapai. 2) Untuk mengetahui tujuan-

tujuan dari perencanaan yang akan dicapai. 3) untuk proses pengecekan 

kemungkinan-kemungkinan kendala/hambatan yang akan muncul pada saat 

proses pencapaian tujuan (M. Bukhari,dkk : 2005 : 170).    

 

2. Organizing (Organisasi) 

Organizing/organisasi adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam 

cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. 

Mengorganisasikan (organizing) adalah suatu proses menghubungkan orang-

orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatu padukan tugas serta 

fungsinya dalam organisasi. Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian 

tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan 
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bidang masing-masing sehingga terintegrasikan hubunganb-hubungan kerja yang 

sinergis, komperatif, harmonis, dan seirama dalam mencapai tujun yang telah 

disepakati. 

3. Leading/ Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk 

mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran dalam 

proses pengambilan sebuah keputusan dengan mengadakan komunikasi agar 

saling pengertian antara menejer dan bawahan. Dimana saling memberikan 

semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak 

dalam pemilihan orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta 

memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam 

usaha mencapai tujuan yang ditetapkan. 

4. Actuating (Penggerakan)  

Actuating (Penggerakan) merupakan implementasi dari perencanaan dan 

pengorganisasian, dimana seluruh komponen yang berada dalam satu sistem dan 

satu organisasi tersebut bekerja secara bersama-sama sesuai dengan bidang 

masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan. Allah SWT berfirman dalam 

Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi: 

    
  

   
   

   
      

Terjemahannya : 

“Dan Katakanlah : "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
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dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan”. Q.S At-Taubah, 09:105 (Departemen Agama Republik 

Indonesia, 2007:203). 

 

Penggerakan adalah kegiatan untuk mengarahkan orang lain agar suka dan 

dapat bekerja dalam upaya mencapai tujuan. Pada definisi diatas terdapat 

penekanan tentang keharusan cara yang tepat digunakan untuk menggerakkan, 

yaitu dengan cara memotivasi atau memberi motif-motif bekerja kepada 

bawahannya agar mau dan senang melakukan segala aktivitas dalam rangka 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Marno dan Triyo Supriyatno. 

2008:21). 

5. Directing/Comanding 

Directing/Comanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan 

usaha memberi bimbingan, saran, perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam 

melaksanakan tugas masing-masing sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik dan turtuju pada sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga menjamin 

berlangsungnya pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, berjalan lancar, dan memperoleh hasil yang optimal. 

6. Motivating 

Motivating atau pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada 

bawahan agar bawahan melakukan kegiatan secara sukarela sesuai dengan 

keinginan atasan. 

7. Coordinating/Pengorganisasian 

Coordinating atau pengorganisasian merupakan salah satu fungsi 

manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, 
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percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan 

dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

8. Controlling/pengawasan 

Controlling atau pengawasan dan pengendalian adalah salah satu fungsi 

manajemen yang berupa mengadakan penilaian, mengadakan koreksi terhadap 

segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan ke jalan 

yang benar sesuai dengan tujuan. 

9. Evaluating/mengevaluasi 

Evaluating atau mengevaluasi artinya menilai semua kegiatan untuk 

menentukan indikator yang menyebabkan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan 

sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian berikut. 

10.   Reporting 

Reporting adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian 

perkembangan hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai tugas dan 

fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi. 

11.  Staffing 

Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan 

personalia pada organisasi sejak merekrut tenaga kerja, pengembangannya hingga 

usaha agar setiap tenaga memberikan daya guna maksimal kepada organisasi. 

12.  Budgeting (penyusunan anggaran biaya) 

Budgeting (penyusunan anggaran biaya) adalah proses penyusunan 

anggaran biaya agar semua kegiatan organisasi atau lembaga dapat berjalan 
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dengan baik. Dimana setiap lembaga membutuhkan pembiayaan yang terencana 

dengan matang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.  

13.  Actuating 

Actuating adalah kegiatan yang menggerakkan dan mengusahakan agar 

para pekerja melakukan tugas dan kewajibannya. 

14. Forecasting 

Forecasting adalah meramalkan memproyeksikan atau mengadakan 

taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum rencana yang 

lebih pasti dapat dilakukan kegiatan meramal atau memperkirakan biasanya 

didasarkan pada hasil pengawasan dan evaluasi sehingga organisasi dapat 

membuat perencanaan yang lebih baik dan mempersiapkan alternatif yang akan 

diambil dalam suatu putusan (Syaifullah, 2019:42). 

2. Madrasah 

a. Pengertian Madrasah 

Berdasarkan amanat UUD 45 (pasal 3) setiap rakyat Indonesia berhak 

mendapatkan pendidikan yang bermutu, pemerintah diberikan amanat untuk 

mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dengan standar 

nasional pendidikan (SNP). Guna menjalankan apa yang menjadi amanat  UUD 

45, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

menyelenggarakan pendidikan melalui lembaga pendidikan yang dikelola 

pemerintah atau yayasan yang di kordinasikan pemerintah. Sekolah menurut 

KBBI sekolah adalah lembaga atau bagunan yang dipakai untuk aktivitas belajar 

dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya (SD, SMP, SMA). Sekolah 
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merupakan tempat menerima dan memberi pelajaran agar menjalani proses belajar 

secara terarah, terpimpin, dan terkendali supaya menjadi manusia berguna bagi 

nusa dan bangsa. Dalam naugan Kementrian Agama istilah sekolah adalah 

madrasah. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, 

Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975 037/U/1975 dan No. 15 Tahun 1974 

pada sidang kabinet terbatas tanggal 26 November 1974, adapun substansi dari 

SKB tersebut adalah : pertama, ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang 

sama dengan ijazah sekolah umum yang sederajat. Kedua, lulusan madrasah dapat 

melanjutkan kesekolah umum yang setingkat lebih atas. Ketiga, siswa madrasah 

dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (Saefun Uyun dan Shilphy A. 

Octavia. 2020:1). 

Secara harfiah madrasah adalah bentuk isim mashdar  dan kata darasa 

yang artinya tempat belajar. Berdasarkan pengertian kebahasaan ini, maka setiap 

tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, seperti rumah, masjid, 

majelis taklim, langgar, surau, dan lainnya dapat disebut madrasah. Adapun secara 

istilah (kesepakatan para pakar), madrasah merupakan tempat yang secara khusus 

atau sengaja diadakan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. 

Menurut penjelasan Ahmad Zayadi (2005:3) madrasah juga merupakan 

terjemahan dari istilah sekolah dalam bahasa Arab. Kata “madrasah” dalam 

bahasa Arab adalah bentuk kata “keterangan tempat” (zharaf makan) dari akar 

kata “darasa” juga bisa diturunkan kata “midras” yang mempunyai arti “buku 

yang dipelajari” atau “tempat belajar”. Jika diterjemahkan kedalam bahasa 
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Indonesia, kata “madrasah”memiliki arti “sekolah”. Kendati pada mulanya kata 

“sekolah”.  

Kendati pada mulanya kata “sekolah” itu sendiri bukan berasal dari bahasa 

Indonesia, melainkan bahasa asing, yaitu school atau scola. Secara teknis, yaitu 

dalam proses belajar-mengajarnya secara formal, madarasah tidak berbeda dengan 

sekolah, namun di Indonesia madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah. Jadi 

secara istilah madrasah menurut Hendro Widodo (2020:231) berarti lembaga 

pendidikan yang mempunyai porsi lebih terhadap mata pelajaran agama 

khususnya Islam atau sering disebut dengan Sekolah Agama. Dalam 

perkembangan selanjutnya kata Madrasah secara teknis mempunyai arti konotasi 

tertentu, yaitu suatu gedung atau bangunan tertentu yang lengkap segala sarana 

dan fasilitas yang menunjang proses belajar agama.  

Imam Zarkasyi (1996:373) mengemukakan madrasah merupakan lembaga 

pendidikan yang berada di bawah Kementrian Agama, namun kurikulum 

pembelajarannya mengikuti kementrian pendidikan nasional. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan 

Dasar dan Menengah, dan diberlakukannya kurikulum 1994, madrsah berubah 

statusnya menjadi sekolah umum yang bercirikan khas islam. Madrasah 

dikhususkan menjadi sekolah (umum) yang kurikulumnya terdapat pelajaran-

pelajaran tentang keislaman. Madrasah Diniyah (MD) setara dengan Sekolah 

Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), dan Madrasaah Aliyah (MA) setara dengan Sekolah Menengah 

Atas (SMA). 
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Madrasah (sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam) merupakan 

kelanjutan atau perkembangan dari lembaga pondok pesantren yang ada di 

Indonesia. Di madrasah ini para siswa yang belajar selain dibagi dalam kelas-

kelas yang disesuaikan dengan tingkat usia dan pengetahuannya, juga dilengkapi 

dengan bangku, papan tulis, kurikulum, guru, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

dan sebagainya. Berbagai komponen yang terdapat di dalam madrasah tersebut 

ditentukan batasa-batasan, ukuran, dan standarnya, sehingga memiliki sifat dan 

karakternya yang berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Dengan sifat dan 

karakternya yang demikian itu, para ahli mengategorikan madrasah sebagai 

lembaga pendidikn formal. Adapun yang lainnya, seperti rumah, masjid, majelis 

taklim, surau, langgar, dan lainnya disebut lembaga pendidikan nonformal 

(Abuddin Nata, 2003:298). 

Dede Rosyada (2017:1) memberikan penjelasan madrasah berada di bawah 

Kementrian Agama RI yang tetap sentralistik. Madrasah tidak termasuk dalam 

paket desentralisasi sektor pendidikan, kendati kebijakan otonomosasi di tingkat 

sekolah tetap sama. Secara konstitusional, pemerintah daerah tidak memiliki 

kewajiban untuk memfalisitasi madrasah. Pengembangan dan fasilitas madrasah 

tetap masih manjadi kewenangan Kementrian Agama. Berikut jajaran kantor 

wilayahnya, hanya saja madrasah yang memiliki populasi lebih kurang 17 persen 

dari total lembaga pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih tetap 

menjadi ekspektasi masyarakat, serta menjadi aset utama daerah untuk melahirkan 

sumber daya manusia (SDM)-nya. Jika pengelolaan madrasah ini lemah, maka 

SDM yang akan dihasilkannya juga akan lemah dan tidak kompetitif. 
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b. Tujuan Madrasah 

1. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

2. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1985 menjelaskan bahwa tujuan 

pendidikan, yaitu mencerdasakan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Manusia yang beriman 

dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaaan. 

3. Menurut UNESCO (United Nations, Educational, Scientific and Cultural 

Organization)  mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa 

sekarang maupun masa depan, yakni : (1) learning to know, (2) learning 

to do, (3) learning to be, (4) learning to live together. Dimana keempat 

pilar pendidikan tersebut menghubungkan tujuan-tujuan IQ, EQ, da SQ. 

4. Menurut ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk mendidik 

anak agar menjadi manusia yang selaras dengan alamnya (kodratnya) 

masyarakat (Saeful Uyun, 2020:2-3). 
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Berdasarkan tujuan sekolah/madarasah yang ditulis oleh Ahmad Baedowi 

(2015:27) terdiri dari beberapa hal, yaitu : 

a. Tujuan perubahan prilaku (behavioristik), yakni terkait dengan sikap 

dan tindakan sebagai hasil dari proses pendidikan. Sebagai contoh, 

pendidikan karakter membuat siswa lebih disiplin dan hidup teratur. 

b. Tujuan komuna, yakni bagaimana keberadaan sekolah berpengaruh 

pada perkembangan masyarakat sekolah maupun masyarakat umum di 

mana sekolah berada. 

c. Tujuan proses, yakni menjelaskan bagaimana perkembangan peserta 

didik hendak difasilitasi. 

c. Fungsi Madrasah 

Madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan 

dibawah binaan Kementrian Agama adalah Madrasah Ibidaiyah (MI) setingkat 

SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat SMP, dan Madarasah aliyah (MA), 

setingkat SMA/SMK. Dalam UU Sisdiknas disebutkan bahwa fungsi/tugas 

madrasah adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan 

menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran islam. Kurikulum di 

madrasah harus menyertakan pengetahuan umum, ini untuk menunjukkan bahwa 

madrasah merupakan suatu pendidikan yang terintegrasi dalam Sisdiknas 

(Herwina, 2003:66).  

3. Pondok Pesantren 

Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang ada di 

Indonesia. Bila dilihat dari segi arti, pondok pesantren adalah suatu kalimat yang 
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terdiri dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren. Zamakhsyari Dhofier berasumsi 

bahwa kata pondok berasal dari kata funduk (bahasa Arab) yang memiliki arti 

hotel atau asrama. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata santri. Kemudian 

kata santri tersebut diberi awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal 

para santri. Secara etimologis pondok pesantren menurut Alfurqon (2015:7374) 

merupakan satu lembaga kuno yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan 

agama. Ada sisi kesamaan (secara bahasa) antara pesantren yang ada dalam 

sejarah hindu dengan pesantren yang lahir belakangan. Antara keduannya 

memiliki kesamaan prinsip pengajaran ilmu agama yang dilakukan dalam bentuk 

asrama. 

Pesantren atau pondok Nurcholish Majid (2010:17) memberikan 

pengertian, yaitu lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar 

perkembangan sistem pedidikan nasional. Dari segi historis pesantren tidak hanya 

identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung keaslian Indonesia 

(Indigenouse). Sebab lembaga yang serupa pesantren ini sebenarnya sudah ada 

sejak pada masa kekuasaan hindu-budha. Sehigga Islam tinggal meneruskan dan 

mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada. Tentunya ini tidak berarti 

mengecilkan peranan Islam dalam memelopori perkembagan islam di Indonesia. 

Secara umum Hadi Purnomo (2017:29). Tujuan pendidikan di pesantren adalah 

mendidik produk yang mandiri. Meskipun tujuan pendidikan di pesantren belum 

secara rinci dan di jabarkan dalam suatu sistem pendidikan yang lengkap dan 

konsisten, tetapi secara  sistematis dipesantren jelas menghendaki produk lulusan 

yang mandiri dan berakhlak baik dan bertakwa dengan memilahkan secara tegas 
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antara aspek pendidikan dan pengajaran yang keduanya saling mengisi satu 

dengan lainnya, yang pada akhirnya dimensi pendidikan dalam arti membina budi 

pekerti terhadap anak didik disamping dimensi pengajaran yang membangun dan 

mengembangkan daya koknetif bagi anak didik. Dengan adanya harmonisasi 

antara dimensi pendidikan dan pengajaran, maka tujuan pendidikan di pesantren 

menjadi jelas.  

a. Sistem Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren 

Manajemen pendidikan pesantren sebagai objek kajian adalah pegelolaan, 

perencanaan lembaga pesantren dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap 

terhadap santri dan masyarakat karena masa depan pesantren sangat ditentukan 

oleh faktor manajerial. Karena pesantren kecil pun akan berkembang ketika 

dikelola dengan manajerial yang apik. Begitu pula sebaliknya pesantren besar 

tetapi manajemennya amburadul akan mengalami kemunduran. Hadi Purnomo 

(2017:20-21) menjelaskan sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari 

seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling 

melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang telah 

menjadi cita-cita bersama para pelakunya. Sistem pendidikan pesantren menurut 

M. Arifin adalah sarana yang berupa perangkat organisasi yang diciptakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam pesantren. Perangkat 

organisasi diawali dengan pemberdayaan terhadap sumber daya manusia untuk 

bisa menjalankan roda organisasi, ketika sumber daya manusia itu terwujud maka 

tujuan pendidikan di pesantren bisa terlaksana. Lebih lanjut Mastuhu membagi 

unsur-unsur sistem pendidikan pesantren yang dikelompokkan sebagai berikut: 
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1. Aktor atau pelaku: kiai, santri dan pengurus. 

2. Sarana perangkat keras, seperti masjid, rumah kiai, asrama atau pondok, 

dan sebagainya. 

3. Sarana perangkat lunak, seperti tujuan, kurikulum, metodologi 

pengajaran, evaluasi, dan alat-alat pendidikan lainnya.   

b. Unsur-unsur Pondok Pesantren 

Zamakhasyari Dhofier menjelaskan setidak-tidaknya dalam sebuah 

lembaga pendidikan pondok pesantren ada lima unsur atau elemen, yaitu: 

1). Kyai 

Kyai adalah unsur yang paling penting dan esensial dari suatu pesantren. 

Kyai yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah gelar bagi seseorang yang 

memiliki ilmu pengetahuan yang luas, memiliki kesalehan yang baik, dan 

kepribadian yang terpuji. Bila dihubungkan dengan konteks pesantren, ia yang 

merupakan pendiri atau pemilik pondok pesantren tersebut, atau keturunan dari 

pendiri atau pemilik pondok pesantren tersebut, serta memiliki murid (santri) 

dan hidupnya semata-mata untuk agama dan masyarakat. 

2). Masjid 

Dalam dunia pendidikan pesantren masjid adalah elemen atau unsur yang 

tidak dapat dipisahkan, karena di masjidlah segala kegiatan pesantren 

dilaksankan, dari sebagai sarana ibadah sholat 5 waktu secara berjamaa, praktek 

khutbah, sholat tahajut dan jumat, juga sebagai ruang diskusi dan pengajaran 

kitab-kitab Islam klasik. 
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3). Santri 

Zamakhasyari Dhofier membagi santri yang belajar di pondok pesantren 

menjadi dua bagian, yaitu : 

- Santri mukim, yaitu : murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan 

menetap dalam komplek pesantren. 

- Santri kalong, yaitu : murid-murid yang berasal dari desa-desa sekeliling 

pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. 

4). Pondok 

Sebagaimana seperti yang telah penulis paparka sebelumnya, pondok 

adalah tempat tinggal para santri yang belajar di lembaga pondok pesantren. 

Biasanya identik dengan asrama. 

5). Pengajaran Kitab 

Kitab-kitab yang dipelajari di lembaga pendidikan pondok pesantren 

meliputi, kitab nahwu, sorof, fiqih, usul fiqih, hadist, tafsir, tasawuf dan etika atau 

akhlak serta cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghoh (Al Furqon,  2015). 

4. Mutu Pendidikan 

a. Pengertian Mutu Pendidikan 

Konsep mutu menurut bahasa disebutkan dalam manajemen madrasah 

bahwa disebutkan dalam (KBBI 1991) mutu atau kualitas adalah ukuran baik 

buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat berupa, kepandaian kecerdasan, 

kecakapan, dan sebagainya. Mutu merupakan nilai yang bersifat normative dan 

keberadaannya tidak dapat dikompromikan. Berkompromi dengan mutu berarti 

bersedia menerima mutu yang rendah atau kedengarannya sebagai suatu 
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contradiction in terminis yaitu menerima mutu yang tidak bermutu. Oleh karena 

itu, diperlukan usaha untuk mencapai kondisi bermutu dengan memenuhi standar-

standar yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadi tolak ukur kemajuan suatu 

lembaga, tak terkecuali bagi lembaga pendidikan. 

Pendidikan bermutu adalah cita-cita ideal bagi setiap orang yang 

menggeluti dunia pendidikan. Mutu pendidikan tertuju pada mutu lulusan, 

sehingga diharapkan melalui mutu pendidikan dapat dihasilkan sumber daya 

manusia yang tentunya berasal dari proses pendidikan yang bermutu pula. Hal ini 

berarti dibutuhkan manajemen mutu yang terstandar untuk mencapai cita-cita 

tersebut. Dalam rangka umum Riyuzen Praja Tuala (2018:62) mengutarakan mutu 

mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) 

baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun intangible. Dalam 

konteks pendidikan  pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil 

penelitian. 

Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila seluruh komponen 

pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam 

proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana 

sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana  dan sumber daya lainya 

serta pencipta suasana yang kondusif. Sedangkan mutu pendidikan dalam konteks 

hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap 

kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student 

achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan 

umum, Ebta, dan Ebtanas). Dapat pula di bidang lain seperti prestasi di suatu 
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cabang olahraga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya computer, 

beragam jenis teknik, jasa, dan sebagainya. 

Perencanaan penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat dari aspek proses 

internal yang ada pada sekolah tersebut. Aspek proses internal yang dilakukan 

oleh Wijono (2000) menyebutkan 10 langkah proses perencanaan jaminan mutu, 

penjaminan mutu, yaitu: (1) merencanakan QA, (2) menyusun standar-standar dan 

spesifikasi, (3) mengkomunikasikan pedoman dan standar-standar, (4) monitoring 

mutu, (5) mengidentifikasi masalah dan menyeleksi peluang untuk peningkatan 

mutu, (6) menetapkan masalah operasionalnya, (7) memilih tim, (8) analisis 

masalah dan indentifikasi penyebab masalah, (9) membuat solusi-solusi dan 

kegiatan-kegiatan peningkatan mutu, (10) melaksanakan dan mengevaluasi upaya-

upaya peningkatan mutu (Siti Rosmika Mas, 2017:29). 

b. Aspek-Aspek Penjaminan Mutu Pendidikan 

Pengembangan jaminan mutu merupakan upaya yang sangat kompleks. 

Aspek-aspek khusus yang perlu diperhatikan antara lain adalah : 

1. Kurikulum. Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan perlu 

memperhatikan pengorganisasian kurikulum dan menetapkan sasaran yang 

jelas dan upaya yang mencapainya. Beberapa prinsip yang diperhatikan (1) 

tujuan yang hendak dicapai harus jelas, (2) program harus sederhana dan 

fleksibel, (3) program-program yang telah disusun harus sesuai dengan  

tujuan yang telah ditetapkan, (4) program yang dikembangkan harus 

menyeluruh dan jelas pencapaiannya, dan (5) harus ada kordinasi antara 

komponen pelaksanaan program di sekolah. 
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2. Implementasi kurikulum dalam penjaminan mutu pendidikan difokuskan 

pada proses manajemen kurikulum, pembelajaran berkwalitas yang 

didukung media pembelajaran, dan sistem penilaian yang dapat mengatur 

keberhasilan pendidikan. Proses manajemen kurikulum meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Peningkatan mutu pembelajaran 

dengan menggunakan pembelajaran yang mengacu pada aktivitas (1) 

bantuan klinis, (2) perencanaan dengan merumuskan tujuan pembelajaran, 

pengalaman belajar, dan prosedur asesmen, (3) pengajaran, (4) manajemen 

kisah, dan (5) memonitor perkembangan dengan memberikan asesmen yang 

berkelanjutan. 

3. Peserta didik. Dalam  mengendalikan  mutu layanan pembelajaran perlu 

memperhatikan kondisi peserta didik meliputi tingkat kecerdasannya, 

kesehatannya, minat dan bakatnya, suasana emosi, dan motivasi belajarnya. 

Dengan demikian, rekrutmen peserta didik ditentukan dengan kriteria sehat 

jasmani dan rohani, dan lulus tes. Prosedur seleksinya dapat dilakukan 

dengan alur (1) masa persiapan, (2) masa pendaftaran, (3) seleksi tulis, (4) 

pengumuman kelulusan, dan (5) tes kesehatan dan persiapan masuk sekolah. 

Sebagai masukan utama (input) unsur utama dalam proses layanan 

pembelajaran dan unsur utama dalam keluaran (output) kondisi peserta didik 

merupakan potensi dasar untuk menentukan mutu proses dan hasil 

pembelajaran. 

4. Kompetensi profesional guru. Dalam mengendalikan jaminan mutu 

pendidikan perlu memperhatikan kompetensi profesional guru yang akan 
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mempengaruhi mutu untuk kerjanya dalam melayani proses pembelajaran. 

Mutu kompetensi profesional guru merupakan perpaduan antara (1) potensi 

dan kondisi pribadi yang dimiliki oleh guru sendiri (tingkat kecerdasan, 

kondisi kebugaran jasmani dan kesehatan rohaninya, komitmen semangat 

untuk maju, ketenangan dan jaminan kerja dan lainnya), (2) mutu 

pendidikan pra-jabatan yang ditempuhnya, (3) mutu pendidikan dari para 

pengawas, kepala sekolah dan pemandu bidang studi dalam berbagai 

kesempatan. Tingkat kinerja guru dalam pembelajaran ditunjukkan dalam 

kesungguhannya menunaikan tugas profesinya. Oleh karena itu, mutu guru 

menjadi indikator untuk menjaga kualitas pembelajaran dan guru 

merupakan pelaksana utama pembelajaran yang harus memiliki kompetesi 

dan profesionalisme yang tinggi dalam pembelajaran. 

5. Fasilitas pendidikan. Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan di 

sekolah perlu pula memperhatikan ketersediaan fasilitas belajar, seperti 

buku pelajaran, alat-alat pendidikan atau peraga, kondisi papan tulis, 

kenyamanan bangku dan meja murid. Pemanfaatan sumber belajar dan alat-

alat pelajaran untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna 

tergantung terutama pada mutu kinerja prosfesional guru. Sekolah yang 

mengelola fasilitasnya dengan baik akan menciptakan kondisi yang 

menyenangkan dan akan menampilkan kenyamanan, keindahan, 

kemutakhiran, dan kemudahan dalam penggunaannya. Dengan demikian, 

sekolah yang efektif atau bermutu harus didukung degan fasilitas 
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pendukung utama pembelajaran sehingga sekolah itu dapat memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada siswa sebagai pelanggan utama. 

6. Budaya sekolah. Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan di sekolah 

perlu pula memperhatikan mutu kehidupan dan budaya sekolah. Kondisi 

tersebut dicermikan pada tercapainya respon psikologis yang menyenangkan 

dari penghuni sekolah terhadap seluruh aspek lingkungan sekolah. Mutu 

hubunga antar manusia, suasana dan kenyamanan kerja merupakan faktor-

faktor yang turut menciptakan tingkat rasa betah berada di lingkungan 

sekolah. Oleh karena itu, dalam mengendalikan mutu, dua hal yang penting 

diperhatikan pimpinan dalam merubah budaya, yakni pertama staf 

membutuhkan lingkungan yang cocok untuk bekerja dengan sistem dan 

prosedur yang sederhana dan kedua untuk melakukan pekerjaan yang baik 

dibutuhkan dukungan dan penghargaan prestasi. 

7. Pembiayan pendidikan. Dalam mengendalikan jaminan mutu pendidikan di 

sekolah perlu memperhatikan ketertiban pengelolaan dana pendidikan. 

Penggunaan dan pendidikan yang diperoleh baik dari pemerintah, iuran 

orang tua siswa, dan dari masyarakat melalui komite sekolah perlu 

direncanakan sebaik-baiknya. Pendidikan yang baik memerlukan biaya yang 

lebih besar dari pada pendidikan yang jelek. Akan tetapi, biaya yang wajar 

degan pengelolaan yang baik akan jauh lebih efektif dari pada biaya yang 

besar dengan pengelolaan yang jelek. 

8. Perhatian dan partisipasi masyarakat. Dalam mengendalikan mutu 

pendidikan  di sekolah perlu pula memperhatikan kepedulian masyarakat 



45 

 

terhadap sekolah. Kepedulian masyarakat (termasuk orang tua) terhadap 

sekolah tidak hanya sekedar ditunjukkan oleh kesediaan membantu sekolah 

dalam bentuk fisik atau bantuan biaya akan tetapi pada masa kini kepedulian 

tersebut perlu mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan mutu layanan 

pembelajaran yang dilakukan. Dibentuknya semacam “dewan mutu” 

merupakan lembaga yang diperlukan pada masa kini dan untuk mengoreksi  

dan memberi masukan ide sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah. 

9. Perilaku manajemen pedidikan. Dalam mengendalikan jaminan mutu 

pendidikan di sekolah perlu pula memperhatikan peluang untuk 

memberdayakan manajemen sekolah. Para pejabat yang menduduki posisi 

dalam struktur organisasi hendaknya menahan diri untuk menggurui atau 

mendikte sekolah baik langsung maupun melalui juknis (petunjuk teksis) 

atau juklak (petunjuk pelaksanaan). Prakarsa dan inisiatif perlu 

dikembangkan ditingkat bawah sehingga masing-masing kelembagaan 

sekolah secara lambat laun memiliki kapasitas untuk melakukan “need 

asssesment” dan menggali berbagai sumber dana yang diperlukan bagi 

pengembangan dirinya sendiri. 

10. Keasramaan. Keasramaan merupakan salah satu bentuk pelayanan khusus 

pada peserta didik pada penyelenggaraan pendidikan. Keasramaan 

merupakan bagian pelayanan terpadu terhadap pembinaan ilmu pembinaan 

ilmu pengetahuan, iman dan taqwa, serta keterampilan sehingga peserta 

didik dapat memiliki kesadaran diri, motivasi diri, pengaturan diri, empati, 
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dan keterampilan sosial sehingga visi, misi, dan tujuan pendidikan dapat 

tercapai. Karena pendidikan berlangsung setiap saat, guru dan siswa hidup 

bersama-sama, maka siswa akan terdidik dengan sempurna, tidak hanya 

pengetahuan, tetapi lebih kepada cara hidup yang nyata dan berperilaku baik 

(Sitti Roskina Mas, 2017:21-25). 

c. Prinsip-Prinsip Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan memiliki prinsip-prinsip untuk mencapai hasil yang 

diinginkan atau diharapkan. Disebutkan oleh Nasution dalam Manajemen 

Madrasah bahwa terdapat delapan belas Prinsip Mutu Pendidikan menurut 

Deming adalah sebagai berikut : 

1. Menciptakan konsistensi tujuan untuk memperbaiki produk agar dapat 

bersaing. 

2. Mengadopsi filosofi baru dimana zaman akan terus berubah sesuai dengan 

perkembangan zamannya karena itu manajemen harus lebih siap 

menghadapi tantangan baru. 

3. Menghentikan ketergantungan pada adanya inspeksi dan digantikan dengan 

upaya pencapaian mutu. 

4. Menghentikan anggapan bahwa penghargaan terletak pada harga.  

5. Tingkatkan terus sistem produksi dan jasa agar kualitas produktifitas 

semakin meningkat. 

6. Terapkanlah on the job training. 

7. Kepemimpinan. Dengan adanya kepemimpinan diharapkan tenaga kerja dan 

tekhnologi bisa bekerja lebih baik. 
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8. Memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya 

9. Perbaikan proses. 

10. Komitmen. 

11. Tanggung jawab. 

12. Hilangkan rasa takut agar setiap orang bisa bekerja secara efektif. 

13. Kurangi slogan target dan peringatan bagi tenaga kerja dan gantilah dengan 

pemantapan metode-metode yang dapat meningkatkan mutu kerja. 

14. Hilangkan tembok antar departemen agar semuanya bisa bekerjasama 

sebagai suatu tim. 

15. Hilangkan kuota dan manajemen berdasarkan sasaran. 

16. Hilangkan penghambat yang dapat merampas kebanggaan karyawan atas 

keahliannya. 

17. Programkan suatu pendidikan dan self–improvement. 

18. Setiap orang dalam perusahaan bekerjasama dalam mendukung proses 

transformasi (Jerome S. Arcaro, 2015:77). 

d. Indikator Mutu Pendidikan (Madrasah)  

Mutu adalah perubahan maka, konsep mutu tidak tetap berlaku untuk 

seumur hidup, tetapi selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. 

Konsep mutu pembelajaran bisa dipahami melalui pendekatan produksi pada 

bidang industri, yaitu pada mutu input, mutu proses dan mutu uotput pendidikan. 

Apabila mutu input bagus diolah dengan proses yang bagus, outputnya pun 

bagus. Oleh sebab, itu perlu adanya upaya meningkatkan mutu pendidikan 

melalui rancangan indikator mutu. 
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Indikator yang dapat dioperasikan meliputi mutu input antara lain 

memiliki kebijakan mutu, tersedia sumber daya yang siap, memiliki harapan 

prestasi yang tinggi, berfokus pada stakeholder (khususnya peserta didik) 

memiliki input manajemen. Indikator proses pendidikan meliputi : Efektifitas 

proses belajar mengajar tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, pengelolaan 

tenaga kependidikan yang efektif, budaya mutu yang tinggi, team work yang 

cerdas, kompak, dan dinamis, kewenangan (kemandirian) partisipasi warga 

sekolah yang tinggi, keterbukaan (transparasi manajemen) evaluasi dan 

perbaikan. Indikator mutu output pencapaian akademik dan output pencapaian 

non akademik. 

Indikator mutu madrasah untuk mengukur mutu pendidikan dalam 

menciptakan mutu sekolah yang efektif, yaitu : 

1. Suasana Madrasah : harapan cita-cita atau semangat peserta didik yang 

tinggi, tata tertib dan disiplin, pengorganisasian kurikulum, 

penghargaan dan insentif. 

2. Kondisi pendukung meliputi : Kepemimpinan yang efektif, 

kemampuan mengajar, fleksibel dan otonomi, lamanya mengajar 

peserta didik dalam Madrasah. 

3. Proses belajar mengajar meliputi : Lama waktu mengajar, variasi dan 

strategi mengajar, frekuensi tugas yang dibawa ke rumah, frkuensi 

penilaian dan umpan balik. 

Mutu madrasah mempengaruhi pengetahuan peserta didik melalui 

pelatihan dan talenta dari tenaga guru, selain itu terdapat indikator mutu madrasah 
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yang berkaitan dengan pengetahuan peserta didik untuk mencapai madrasah 

bermutu, yaitu: 

a. Madrasah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun 

eksternal. Madrasah berfokus pada upaya untuk mencegah masalah yang 

muncul, dengan komitmen untuk bekerja secara benar dari awal. 

b. Madrasah memiliki investasi pada sumber daya manusianya, sehingga 

terhindar dari berbagai “kerusakan psikologis” yang sangat sulit 

memperbaikinya. 

c. Madrasah memiliki strategi untuk mencapai kualitas, baik di tingkat 

pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administratif. 

d. Madrasah mengelola atau memperlakukan keluhan sebagai umpan balik 

untuk mencapai kualitas dan memposisikan kesalahan sebagai instrumen 

untuk berbuat benar pada masa berikutnya. 

e. Madrasah memiliki kebijakan dalam perencanaan untuk mencapai kualitas, 

baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 

f. Madrasah mengupayakan proses perbaikan dengan melibatkan semua 

orang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya 

g. Madrasah mendorong orang dipandang memiliki kreativitas, mampu 

menciptakan kualitas dan merangsang yang lainnya agar dapat bekerja 

secara berkualitas. 
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C. Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research, 

yakni Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupate Bone 

Sulawesi Selatan dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran dari seseorang secara individu maupun 

kelompok beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan 

penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Wiliiam Chang (2014:30) penelitian 

kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan “mengapa”?. Suatu uraian 

deskriptif diperlukan dalam melukiskan suatu kenyataan secara argumentatif. Di 

dalam pertanyaan “mengapa” tersirat jawaban tentang latar belakang, alasan atau 

motivasi suatu tindakan manusia. Penelitian kualitatif menjadi upaya 

“menemukan”, sedangkan penelitian kuantitatif “mencari bukti”. Penelitian ini 

menekankan penggalian masalah (bukan meneliti lahan kosong), dan interpretasi 

(penafsiran yang berdasar dan bertanggung jawab menurut kenyataan). 

B. Lokasi dan Objek Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan melakukan 

penelitian, yaitu di Pondok Pesantren Darul Huffadh Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan yang beralamatkan di desa/kelurahan Tarasu, kecamatan/kota Bone, 

Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun objek penelitiannya, yaitu siswa, guru dan 
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kepala sekolah Pondok pesantren Darul Huffadh Kabbupaten Bone Selawesi 

Selatan. Di mana peneliti akan meneliti tentang Manajemen Berbasis Madrasah 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-

Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.  

C. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan 

data sekunder. Dibawah ini penulis menjelaskan maksud kedua jenis data tersebut. 

Menurut  Hadari Nawawi (2011:117). 

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang 

melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Data primer merupakan 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 disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki 

sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung. Data  primer dalam penelitian ini 

adalah siswa, guru dan kepala sekolah pondok pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. 

2. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari 

pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. 

Data sekunder juga merupakan data yang sudah ada dan mempunyai 

hubungan masalah yang diteliti, yaitu meliputi literatur-literatur yang ada, 
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dokumen-dokumen berupa catatan-catatan, perekam, foto-foto atau data 

laporan yang telah tersedia yang dapat digunakan sebagai pelengkap. 

Menurut Sugiyono (2017:225) Data sekunder merupakan sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau dokumen. 

D. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Unit Analisis merupakan alat bantu sangat penting perannya dalam 

pelaksanaan penelitian, sebab data yang diperlukan untuk menjawab dari rumusan 

masalah penelitian yang diperoleh melalui instrumen. Instrumen penelitian 

merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses penulisan, karena 

berfungsi sebagai alat atau sarana pengumpulan data, masalah dan aspek yang 

diteliti. Instrumen adalah sarana penelitian (berupa seperangkat tes dan 

sebagainya) untuk mengumpulkan data sebagai pengolahan. Untuk mendapatkan 

data yang relevan dengan masalah agar hipotesis dapat diuji kebenarannya, maka 

penulis mempergunakan instrumen penelitian yang dianggap tepat, yaitu dengan 

menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara dan catatan dokumentasi. 

Dimana peneliti melakukan  pengambilan data dengan cara riset lapangan, yaitu 

cara pengumpulan data dengan penulis turun langsung ke lapangan. Dalam hal ini, 

Podok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan menjadi tempat peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dalam 

penyusunan penelitian. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersifat empiris. 

Kemudian dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik-teknik 

pengumpulan data, sebagai berikut: 
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1. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi merupakan bentuk pengamatan awal sebelum 

melakukan penelitian dengan cara pengumpulan data secara langsung terhadap 

objek atau aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan, 

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan 

gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Semua dilakukan untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian dalam 

periode tertentu yang diamati (Joko Subagyo : 1995 :70). 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara yaitu teknik mengumpulkan informasi dengan cara 

menayakan beberapa pertanyaan secara terstruktur terhadap responden atau 

pedoman yang berisi sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan manajemen 

bebasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Metode 

yang dilakukan untuk memperoleh informasi ketika berada dilapangan secara 

langsung terhadap sumber-sumber terkait yang mendukung proses penelitian. 

Kegiatan wawancara dilakukan secara lisan. 

3. Catatan Dokumentasi  

Pedoman dokumentasi adalah mencatat semua data secara langsung dari 

referensi yang membahas tentang objek penelitian. Dokumentasi, yaitu berupa 

catatan tambahan khususnya yang berkaitan dengan manajemen berbasis 

madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Darul 

Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Meliputi 
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peraturan-peraturan madrasah, laporan lapangan, bangunan gedung serta fasilitas 

lainnya. Data-data terkait yang berhubungan dengan masalah utama dari 

penelitian. Dokumentasi akan mengambil data berupa program-program sekolah, 

profil madrasah, foto-foto yang berlkaitan dengan sumber penelitian (Ridwan : 

2008:77). 

Adapun pemilihan wawancara sebagai sumber data yang utama sedangkan 

dokumentasi dan observasi sebagai data pelengkap. Sedangkan untuk penentuan 

informan dalam proses pengambilan data penelitaian disini penulis menggunakan 

Kepala Madsarah/Pondok, guru kelas/tenanga pendidik, staf dan siswa itu sendiri 

sebagai sumber informasi utama agar penelitian ini mendapatkan sebuah hasil 

yang diharapkan. 

E. Teknik Pengumpula Data  

Pengumpulan data merupakan cara kerja yang harus dilalui oleh setiap 

peneliti. Peneliti memerlukan cara tertentu agar semua data dapat terkumpul, 

setelah data terkumpul akan dianalisis berdasarkan prosedur  yang ada. Data 

merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Jika dalam suatu penelitian 

tidak disertai data, maka penelitian tersebut masih dipertanyakan validitasnya. 

Hasil dari penelitiannya pun tidak akan bersifat objektif, sehingga tidak dapat 

dipertangung jawabkan. Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti menggunakan 

tiga teknik diantarnya teknik observasi, teknik interview (wawancara), dan 

dokumentasi. 

 Adapun pemilihan wawancara sebagai sumber data yang utama sedangkan 

dokumentasi dan observasi sebagai data pelengkap. Sandu Siyoto dan M. Ali 
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Sodik (2015) memberikan penjabaran beberapa teknik pengumpulan data tersebut 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

 

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. 

Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan 

penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan 

pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman 

pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Sedangkan 

menurut Jasa Unggah Mulyawan (2014:62) observasi adalah metode penelitian 

yang menggunakan cara pengamatan terhadap objek yang menjadi pusat perhatian 

penelitian. Secara sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Dalam bukunya 

Sanafiah Faisal menjelaskan bahwa metode ini menggunakan sebuah pengamatan 

atau penginderaan langsung terhadap benda, kondisi, situasi, prose atau prilaku. 

2. Wawancara 

 

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh 

informasi dari responden dinamakan wawancara. Instrumennya dinamakan 

pedoman wawancara atau interview guide. Dalam pelaksanaannya, wawancara 

dapat dilakukan secara bebas artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja 

kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedomannya. Syarat 

wawancara seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus 

terkumpul. interview atau wawancara adalah teknik penelitian yang menggunakan 

cara tanya jawab. Dalam penelitian ini dimana peneliti terlibat langsung dengan 
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objek yang diteliti, untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

Wawancara/interview merupakan suatu bentuk komunikasi verbal seperti 

percakapan yang digunakan untuk memperoleh data 

3. Dokumentasi 

 

Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu pedoman 

dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari 

datanya, dan check-list yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan 

datanya. Perbedaan antara kedua bentuk instrumen ini terletak pada intensitas 

gejala yang diteliti. Pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda 

centang dalam kolom gejala, sedangkan pada check-list, peneliti memberikan tally 

pada setiap pemunculan gejala. Sedangkan menurut dokumentasi adalah metode 

penelitian untuk meperoleh suatu keterangan dengan cara memeriksa dan 

mencatat laporan data yang telah didokumentasikan dalam bentuk  buku yang 

ditulis seperti : buku induk, pribadi. 

F. Teknik Analisis Data 

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik (2015: 121-122) mengemukakan bahwa 

analisis data kualitatif tidak sama dengan analisis kuantitatif yang metode dan 

prosedurnya sudah pasti dan jelas. Ketajaman analisis data kualitatif tergantung 

kepada kebiasaan peneliti dalam melakukan penelitian kuantitatif. Peneliti yang 

sudah terbiasa menggunakan pendekatan ini, biasanya mengulas hasil 

penelitiannya secara mendalam dan kongkret. Meskipun analisis kualitatif ini 

tidak menggunakan teori secara pasti sebagaimana kuantitaif, akan tetapi 

keabsahan dan kevalidan temuannya juga diakui sejauh peneliti masih 
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menggunakan kaidahkaidah penelitian. Menurut Patton dalam Kristi Poerwandari, 

yang harus selalu diingat peneliti adalah bagaimanapun analisis dilakukan, 

peneliti wajib memonitor dan melaporkan proses dan prosedur-prosedur 

analisisnya sejujur dan selengkap mungkin. Analisis kualitatif juga berbeda 

dengan kuantitatif yang cara analisis dilakukan setelah data terkumpul semua, 

tetapi analisis kualitatif dilakukan sepanjang penelitian dari awal hingga akhir. 

Hal ini dilakukan karena, peneliti kualitatif mendapat data yang membutuhkan 

analisis sejak awal penelitian. Bahkan hasil analisis awal akan menentukan proses 

penelitian selanjutnya. Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu 

wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah 

selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang 

terakhir adalah penafsiran data. 

G. Pengecekan Keabsahan Data  

Keabsahan adalah derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang diperoleh peneliti. Pengecekan keabsahan data pada 

peneliti ini menggunakan uji kredibilitas yaitu kegiatan yang memungkinkan 

temuan atau interpensi yang dapat dipercaya yang dihasilkan (memperpanjang 

keterlibatan pengamatan yang terus-menerus. Data yang valid seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2009:363) adalah data yang tidak berbeda antara 

data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian. Keabsahan data dilakukan melalui langkah-langkah seperti yang 
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dilakukan syamsuddin dan damianti (2007:242) dengan cara melakukan member 

check, triagulasi, validasi, mencari expert opinion atau pendapat pakar yang akan 

memeriksa seluruh tahapan penelitian yang telah dilakukan untuk diberikan 

arahan atau penilaian terhadap permaslahan maupun langkah-langkah penelitian 

yang telah dilakukan dengan demikian derajat keterpecayaan hasil penelitian  

semakin tinggi. Wahidmurni (2017: 14) berpendapat bahwa peneliti harus benar-

benar memahami konsep dari masing-masing prosedur pengujian validitas dalam 

penelitian kualitatif dan mampu menguraikannya secara operasional dalam proyek 

penelitian yang dikerjakan. Untuk selanjutnya dikembangkan secara operasional 

dan terperinci (tentang langkah-langkah yang dilakukan) disertai alasan mengapa 

prosedur pengujian validitas digunakan. 

J.R. Raco (2010: 134) mengatakan bahwa ada beberapa teknik yang 

digunakan oleh metode kualitatif untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil 

penelitian yaitu: triangulasi, member checking dan auditing. Triangulasi data 

berarti menggunakan bermacam-macam data, menggunakan lebih dari satu teori, 

beberapa teknik analisa, dan melibatkan lebih banyak peneliti.Menurut Nawawi 

sebagaimana yang dikutip oleh Wahidmurni (2017: 15) bahwa langkah-langkah 

triangulasi ini adalah: 

1. Triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan mencari data dari 

banyak sumber informan, yaitu orang yang terlibat langsung dengan 

hubungan industrial. 

2. Triangulasi pengumpul data (investigator) dilakukan penulis sendiri 

dengan cara mencari data dari banyak sumber informan. 
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3. Triangulasi metoda pengumpul data dilakukan dengan mengunakan 

bermacam-macam metode pengumpulan data (observasi, interview, 

studi dokumentasi, maupun kelompok terpimpin (focus group). 

4. Triangulasi teori, dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori yang 

relevan, sehingga dalam hal ini tidak digunakan teori tunggal tetapi 

dengan teori yang jamak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Deskripsi Geografis 

Pondok Pesantren Darul Huffadh Kabupaten Tuju-Tuju Kajuara 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan merupakan sebuah lembaga pendidikan 

berbasis  madrasah yang mengembangkan sistem pendidikan madrasah dan 

pondok. Sistem pendidikan menggunakan dua bentuk kurikulum, yaitu kurikulum 

madrasah yang berasal dari Kementerian Agama atau Depag dan kurikulum 

pondok. Pondok pesantren ini terletak di daerah Watampone Kabupaten Bone. 

Daerah ini merupakan otonomi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah seluas 

4.559.000 km² (1.760, 34 sq mi). Terdiri dari 27 Kecamatan 44 Kelurahan serta 

328 Desa total populasi masyarakat sebanyak 801.775 jiwa dengan kepadatan 76 

km² atau (460/sq mi). 

Penduduk laki-laki di daerah Kabupaten Bone sendiri berdasarkan data 

statistik sebanyak 391.682 dan perempuan 410.093. Sementara untuk wilayah 

Kajuara sendiri tempat Pondok Pesantren Darul Huffadh ini didirikan berdasarkan 

data statistik jumlah penduduknya sebanyak kurang lebih 36.897. Untuk 

penduduk laki-laki sebanyak 18.173 dan perempuan 18.724 pada  2020. Daerah 

Bone saat ini dipimpin oleh seorang Bupati bernama Dr. H. A. Fahsar M. 

Padjalangi, M. Si dan wakil bernama Dr. H. Ambo Dalle, M. M.  

Kabupaten Bone ini berada pada 119°42'-120°30' Bujur Timur dan 4°13'- 

5°6' Lintang Selatan. Dengan batasan-batasan wilayah, yaitu Sebelah Utara 



62 

 

berbatasan dengan Kabupaten Wajo Soppeng. Sebelah timur berbatasan dengan 

Teluk Bone. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Gowa.  

Sebelah Barat berbatasan dengan selat Maros, Pangkep dan Baru. Pondok 

Pesantren Darul Huffad  Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 

terletak di Dusun Tuju-Tuju Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone. 

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas wilayah adalah : Sebelah Utara 

berbatasan dengan Desa Malimongen, Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun 

Engine, sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Lappabosse. Pondok Pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone merupakan pondok pesantren 

di bawah naungan Kementerian Agama dengan No. Sh. Pendirian D/kw. 

21/MA/02/2007. Tanggal Sk. Pendirian 25-01-2007, No. Sk. Operasional 18 

tahun 2007. Tanggal Sk. Operasional 25-No. Sk Akreditasi 160/SK/BAP 

SM/SI/2017. Tanggal SK. akreditasi 23-11-2017 dengan luas tanah sebesar 

21.800 m². 

Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darul Huffad  Tuju-Tuju Kajuara 

Kabupaten Bone dilatar belakangi atas rasa tanggung jawab seorang manusia 

terhadap kecintaan kepada Allah SAW. untuk kelangsungan penyiaran Islam dan 

risalah Rasulullah SWT. Atas kesadaran inilah ulama yang memiliki jiwa jujur 

dan cakap berusaha untuk membangun peradaban Islam dalam dunia pendidikan. 

Sekitar tahun 1913 Masehi dari sebuah Desa Ulunasi lahir seorang anak laki-laki 

bernama Said atau lebih dikenal sebagai Ustad Lanre Said yang pada akhirnya 

menjadi pemimpin dan sekaligus pendiri dari Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara. Beliau dilahirkan dari pasangan suami dan istri bernama 
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Bapak Andi Passennuni dan ibu Andi Marhana. Pada usia 10 tahun beliau dikirim 

untuk menempuh pendidikan di Pesantren Islamiyah Sengkang. Kurang lebih 16 

tahun beliau mengenyam pendidikan di pesantren tersebut. Beliau menghafal dan 

mempelajari ilmu-ilmu keislaman dan mengkaji Alquran. Ustad Lanre Said 

diajarkan langsung oleh Kyai Haji As’ad. Setelah lulus pondok pesantren, beliau 

menyelesaikan masa pengabdian selama kurang lebih 4 tahun. Pada 2 tahun 

setelah pengabdian beliau berhijrah ke Daerah Selayar untuk menjadi seorang 

pendidik sekaligus pendiri sebuah sekolah. Lalu kembali pada kampung halaman 

dan mengajar kurang lebih 2 tahun. Kemudian beliau kembali mengabdikan diri 

selama 8 tahun untuk mengajar dengan hati yang tulus dan ikhlas beliau tidak 

pernah mengharapkan imbalan apapun dari apa yang ia ajarkan selama 

pengabdiannya. 

Ustad Lanre Said mendirikan pondok pesantren mendapatkan sebuah 

petunjuk dari Allah SAW. Berdasarkan sebuah mimpi, dimana dalam mimpinya 

beliau melihat cahaya terang dari sebuah lampu petromak atau strongkeng dalam 

bahasa Bugis yang memberikan pancaran sinar pada gunung bilala. Hal ini terjadi 

kurang lebih pada tahun 1950 M. Berdasarkan mimpi itulah yang kemudian 

melatar belakangi keyakinan beliau untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. 

Pada tahun 1962 beliau kurang lebih bersama 26 tenaga pengajar memulai safar 

dakwah ke wilayah Kalimantan, serta mengajar di sana dengan harapan 

menemukan titik cerah dari tanda-tanda pendirian Pondok. Tetapi belum 

menemukannya, sehingga beliau kembali melakukan perjalanan ke Nusa 

Tenggara Barat, Surabaya, Cirebon dan Jakarta. Perjalanan yang cukup lama. 
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Sekitar 10 tahun beliau berkelana bersama 26 tenaga pengajarnya. Waktu selama 

13 tahun nyatanya belum membuat ustad Lanre Said menemukan tempat 

pendirian Pondok yang tepat. Ketika beliau mendengar wilayah Kalimantan 

Selatan layak untuk dijadikan tempat pendirian Pondok, maka beliau kembali 

melakukan perjalanan bersama dengan para tenaga pengajar dan juga tenaga 

tukang untuk membangun pondok pesantren. Perjalanan ini nyatanya masih 

mengalami kebuntuan. 

Tahun 1966 beliau kembali melakukan perjalanan dakwah Ke Nusa 

Tenggara Barat, sebab di wilayah Kalimantan dakwah mereka masih tidak 

diterima dan mendapatkan banyak fitnah. Di Nusa Tenggara pun sama mengalami 

kendala. Kemudian tahun 1968 setelah melakukan begitu banyak perjalanan 

dakwah sejak Surabaya, Semarang, Jawa Tengah, Jakarta. Akhirnya kembali ke 

wilayah Sulawesi Selatan yang saat itu dikenal dengan Ujung Pandang. Tahun 

1968-1974 pemerintah bone ingin mendirikan pondok pesantren yang ditunjukkan 

oleh bapak Camat, namun tempat tersebut belum tepat. Tahun 1975 ustadz Lanre 

Said menuju wilayah Sulawesi Selatan Bone, yaitu Desa Tuju-Tuju kabupaten 

kajuara. Pada 5 Agustus, dia tiba di Tuju-Tuju, Kabupaten Bone. Tempat orang 

tua dan dia dibesarkan. Namun, pada saat itu dia belum memastikan tempat 

berdirinya pondok pesantren.  Untuk mewujudkan usaha itu, beliau menghadap ke 

bapak kepala daerah tingkat II Bone yang pada masa itu dijabat oleh bapak Andi 

Baso Amir, untuk meminta areal tanah sekurang-kurangnya 10 Ha untuk 

dijadikan lokasi pendirian pesantren, namun permintaan beliau ditolak. Pada 

tahun 1972 dengan maksud yang sama beliau kembali menghadap ke bapak 
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kepala daerah tingkat II Bone yang pada saat itu dipimpin oleh bapak Syuaib dan 

kembali usaha beliau ditolak. Barulah pada 7 Agustus 1975, KH Lanre Said 

mendirikan pesantren. Diawali tujuh santri, di Kampung Tuju-Tuju pada jam 

tujuh. Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara didirikan oleh Kyai H. 

Lanre Said pada tanggal 7 Agustus 1975 M atau 29 Rajab 1395 H pada pukul 

07.00 di awali dengan 7 santri yang diantaranya putra beliau sendiri di kampung 

Tuju-tuju, Kec. Kajuara, Kab Bone. 

Lembaga Pesantren yang awalnya hanyalah pengajian biasa secara resmi 

menjadi lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara yang diresmikan oleh Bupati Bone, H. A. M. Amir, pada 7 Agustus 1993. 

Di awal berdirinya pesantren, K.H Lanre Said mempersiapkan nama Pondok 

Pesantren Darul Ulum. Melihat banyaknya gangguan, KH Lanre Said 

mengurungkan sementara mendirikan Pesantren dengan nama Darul Ulum. Beliau 

menggantikan dengan pengajian dengan nama Majlis Qurra Wal-Huffadh 

(MQWH). Santrinya masih sedikit. Santri berasal dari desa-desa MQWH dan 

jamaah dari orang-orang pendatang dari sekitar MTQH. Setelah mengalami 

perkembangan, maka tanggal 7 Agustus 1997 Pondok Pesantren Darul Huffadh 

tuju-Tuju Kajuara memperlebar potensi dakwahnya dengan membuka Pondok 

Pesantren khusus putri. 

2. Deskripsi Kelembagaan 

Setiap lembaga pendidikan pondok pesantren tentu memiliki sebuah tujuan 

yang hendak dicapai. Sehingganya dalam proses mengembangkan sistem 

pendidikan agar mendapatkan hasil yang baik dan mutu yang unggul dan terus 
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meningkat, tentu semua harus berjalan sesuai dengan visi dan misi dari pondok 

pesantren. Seperti yang kita ketahui bahwa pondok pesantren adalah lembaga 

pendidikan Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama 

Islam (tafaqquh fiddin) dengan menekankan moral agama Islam sebagai pedoman 

hidup bermasyarakat sehari-hari. Lembaga pendidikan dan pengajaran agama 

Islam yang pada umumnya. Pendidikan dan pengajaran diberikan atau diajarkan 

kepada santri/santriwati dengan cara non-klasikal (sistem badongan dan sorogan). 

Dimana seorang kiyai mengajar santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis 

dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan dengan sistem 

bandongan dan sorongan, sedang para santri biasanya tinggal dalam 

pondok/asrama dalam lingkungan pesantren tersebut. Sehingga mengalami 

perkembangan pondok pesatren yang ada saat ini. Adapun visi dan misi dari 

pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan adalah sebagai berikut : 

Visi Pondok Pesatren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

Misi : 

1. Membentuk generasi yang berjiwa dan berakhlak al-Qur an dan hadits 

Misi Pondok : 

1. Berusaha menegakkan kalimat Allah (Li’ilaai kalimatillah) 

2. Berusaha menghidupkan ajaran al-Qur’an dan tuntunan hadis shahih 

dengan memperagakan dalam praktek hidup sehari-hari. 

3. Berusaha ikut serta membangun moral dan mencerdaskan generasi 

bangsa. 
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4. Berusaha memberantas buta baca tulis al-Qur’an. 

5. Berusaha mencetak hafidz dan hafidzah yang memiliki bobot 

kualitas moral spritual, berwawasan luas, sanggup berkorban untuk 

agama. 

6. Berusaha mengangkat kaum Mustadl’afin dari anak yatim dan 

golongan fakir miskin melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam 

secara cuma-cuma. 

B. Paparan Dimensi Penelitian 

1. Manajemen Pesantren di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 

Pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone 

yang berada di Kajuara sama seperti sekolah formal yang lainnya. Pondok 

Pesantren ini menerapkan manajemen yang baku. Segala hal yang berkaitan 

penetapan dari anggaran dasar rumah tangga dari pondok pesantren dan 

pengelolaannya yang jelas. Sejak awal (pertama) pendirian Pondok Pesantren ini 

di bawah pimpinan Ustadz Lanre Said sampai Ustadz Sa’ad Said saat ini memiliki 

susunan organisasi yang sangat begitu jelas. Adapun susunan dari struktur 

organisasi Pondok Pesantren terdiri dari unsur pimpinan utama pondok pesantren, 

direktur pesantren, dewan guru, sekretaris dan administrasi, Kuliyatul Mua’limin 

Al-Islamiyah (KMI), Staf pembantu pengasuhan santri (SPPS ), Majelis Tahfizul 

Qur’an (MTQ), Organisasi Santri Darul Huffadh (OSDHA). Pondok Pesanten ini 

dalam pegelolaan manajemen pondok tidak menerapkan gabungan, akan tetapi 

pondok menerapkan sistem ganda dimana pondok putri memiliki tanggung jawab 
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sendiri dalam pengelolaanya. Sementara untuk pondok putra sendiri juga memiliki 

tanggung jawab tersendiri. Dalam proses manajemen pondok, bukan hanya 

pimpinan saja yang bergerak, akan tetapi seluruh stakeholder yang ada dipondok 

pesantren ikut serta. Semua ini dapat dilihat dari tugas masing masing pihak 

diantaranya adalah: 

a. Pimpinan Utama Pondok Pesatren 

Pimpinan utama pondok pesantren merupakan seorang teladan dan 

menjadi contoh utama untuk semua bawahannya. Sehingga seorang pimpinan 

pondok memiliki banyak tugas dalam lingkup pesantren diantaranya adalah: 

1. Membantu yayasan dalam pengembangan pondok pesantren 

2. Menjaga dinamika organisasi pesantren dengan baik 

3. Mengembangkan SDM pesantren 

4. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak 

5. Mengadakan musyawarah kerja 

b. Direktur Pondok Pesantren 

Direktur pondok pesantren adalah seorang yang dipilih  dan diberikan 

kepercayaan penuh oleh pimpinan pondok pesantren untuk memimpin 

proses terlaksananya sebuah pondok sesuai dengan visi dan misi yang ada. 

Adapun tugas utama dari direktur podok adalah sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab atas semua bagian dan kegiatan Pesantren 

2. Mendesain pendidikan, pembelajaran dan kepengasuhan di 

pesantren 
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3. Mendidik dan mengasuh warga pesantren serta menciptakan 

kehidupan pesantren yang kondusif 

4. Menjalin hubungan yang dinamis dengan stakeholders pesantren 

5. Mengkoordinir seluruh kegiatan pesantren baik formal dan non 

formal 

6. Menyupervisi, memonitoring dan mengevaluasi kinerja semua 

kegiatan 

7. Membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dengan tetap 

berkoordinasi dengan pimpinan. 

8. Melaksanakan kegiatan rapat rutin/bulanan dengan pengurus 

pesantren 

9. Mewakili pengurus pesantren dalam kegiatan rapat keluar. 

c. Dewan Guru 

Dewan guru merupakan orang-orang yang memiliki disiplin ilmu 

pengetahuan, dimana tugasnya adalah mengajarkan para santri tentang 

ilmu pengetahuan yang ia miliki sesuai dengan silabus pembelajaran dan 

bertangung jawab untuk mendidik santri. Selain itu tugas pokok seorang 

dewan guru bukan hanya mengajar semata. Akan tetapi seorang guru 

sebagai intruktur, manager, pembimbing, evaluator, anggota organisasi 

profesi dan sebagai spesialis profesi hubungan sesama antara guru dan 

murid dalam proses keberlangsungan pembelajaran di pondok pesantren.  
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d. Sekretaris Pondok Pesantren 

Sekretaris pondok pesantren merupakan tenaga ahli yang dimiliki 

oleh pondok pesantren yang turut andil dalam membantu proses 

peningkatan mutu pendidikan yang ada dipondok pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Sekretaris pondok 

memiliki tugas, yaitu: 

1. Bertanggung jawab atas surat menyurat 

2. Bertanggung jawab atas semua administrasi dan data 

kepesantrenan 

3. Bertanggung jawab atas pengelolaan sekretariat pesantren 

4. Bertanggung jawab atas hubungan koordinasi dengan yayasan 

5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat-rapat kepesantrenan 

baik berkala maupun insindental. 

6. Membuat dan mengisi buku induk guru dan santri. 

e. Administrasi 

Administrasi pondok pesantren merupakan sekelompok orang yang 

bekerjasama dalam menyesaikan tugas-tugas yang ada di pondok 

pesantren dalam penginputan data-data santri yang ada dan hal lain 

berkaitan dengan pemberdayaan pondok pesantren Darul Huffad Tuju-

Tuju Kajuara. Adapun tugas utama bagian administrasi pondok pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren ( 

RAPBP) 
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2. Mengajukan pengesahan RAPBP kepada yayasan 

3. Membuat tata aturan pengelolaan keuangan pesantren 

4. Mengatur keluar masuknya keuangan pesantren 

5. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan 

6. Membukukan keuangan secara tertib, accuntable, dan disertai 

dengan bukti transaksi 

7. Menggali dana dari sumber yang sah, halal dan tidak mengikat 

8. Membuat LPJ keuangan. 

f. Kuliyatul Mua’limin Al-Islamiyah (KMI) 

Kuliyatul Mua’limin (KMI) adalah institusi yang ada di dalam 

pondok pesantren yang merupakan bagian  yang tidak dapat dipisahkan 

dari keseluruhan proses pendidikan yang diselenggarakan di pondok 

pesantren Darul Huffadah Tuju-Tuju Kajuara yang menyelenggarakan 

pendidikan formal di pondok pesantren. Kegiatan KMI di pondok 

pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

santri, sebab kegiatan ini akan membahas tentang makna-makna dari 

alquran yang diajarkan oleh ustad setelah para santri menghapal. 

g. Staf Pengasuh Santri 

Staf pegasuh santri merupakan orang-orang yang memiliki tugas 

untuk membina para santri yang mukim di pondok pesantren Darul 

Huffadh Tuju-Tuju Kajuara. Adapun tugas dari staf pengasuh santri 

adalah: 
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1.  Membentuk dan mengadakan periodik Organisasi Santri Darul 

Huffadh (OSDHA) 

2. Bertanggung jawab atas keorganisasian santri (OSDHA) beserta 

kegiatan dan program kerjanya 

3. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga MTs- MA dan 

bagian-bagian lain. 

4. Mengevaluasi kinerja pengurus OSDHA secara berkala 

5. Menjalin hubungan baik dengan wali santri 

6. Menyusun pengurus lembaga-lembaga di bawah pengasuhan 

7. Menggerakkan disiplin pesantren secara menyeluruh 

8. Membuat penyususunan program pengawasan dan pembinaan 

santri 

9. Menyusun anggaran biaya operasional pengasuhan 

10. Menyusun supervisi kegiatan santri  

11. Memantau berjalannya kegiatan ekstrakurikuler pesantren  

12. Membuat tata tertib asrama  

13. Mengatur perizinan santri 

14.  Membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan program 

kepengasuhan 

h. Majelis MTQ 

Majelis mtq yang ada di pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-

Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ini memiliki tugas utama, 

yaitu mengawasi pencapaian hapalan para santri. Majelis mtq ini memiliki 
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tugas untuk menerima setoran hapalan para santri yang ada di pondok 

setiap harinya dan juga merupakan tim penguji ketika para santri 

mengadakan ujian simaan di setiap waktunya. 

i. Oraganisasi  Santri Darul Huffadh (OSDHA) 

Organisasi santri Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara merupakan 

oraganisasi kesiswaan yang ada di pondok pesantren dengan tugas yang 

tidak jauh berbeda dengan organisasi osis yang ada di sekolah, yaitu 

membantu guru dan pengawasan santri dan kedisiplinan santri yang ada di 

pondok pesantren dan juga membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan 

ekstrakulikuler lainnya yang di adakan oleh pihak sekolah dengan 

bimbingan para ustad dan ustadza yang ada di pondok pesantren. 

2. Mutu Pendidikan Pesantren Berbasis Madrasah di Pondok Pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 

 

Untuk menciptakan atau mewujudkan lembaga pendidikan pondok pesantren 

yang bermutu. Sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai pihak baik 

masyarakat dan lingkungan pondok pesantren itu sendiri, tentunya bukan hanya 

menjadi satu tugas atau tanggung jawab satu orang tertentu, yaitu pimpinan 

pondok. Akan tetapi semua stakeholder harus saling bekerja sama untuk 

menciptakan visi dan misi dari Pondok Pesantren yang ingin dicapai dan menjadi 

tujuan. Manajemen Madrasah di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang berada di Tuju-Tuju Kecamatan 

kejuara ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara. Dalam kaitan 

ini Mustari Gafar S.Pd.,M.Pd mengatakan:  
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“Manajemen Berbasis Madrasah sangat besar pengaruhnya terhadap 

pondok pesantren dalam meningkatkan mutu pendidikan di pesantren 

Darul huffadh Tuju-Tuju Kajuara ini. Karena dipengaruhi sampai dimana 

kemampuannya dalam melaksanakan manajemen berbasis Madrasah 

secara baik dan optimal. Dimana dimulai dari tenaga pendidik dan juga 

sistem pendidikan atau sistem pembelajaran yang ada di pondok pesantren. 

Dalam pelaksanaannya Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara berusaha menjalankan sistem pendidikan di pondok pesantren ini 

dengan sistem pelajaran denga model kurikulum, yaitu dari Depag atau 

Kementerian Agama dan juga kurikulum dari Pondok pesantren sendiri." 

 

Secara garis besar manajemen berbasis madrasah pada Pondok Pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Peranan Pimpinan Pondok Pesantren Darul huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

Sebagai lembaga pendidikan berbasis madrasah dan pondok pesantren. 

Pimpinan Pondok merupakan penentu arah dari kebijakan pendidikan yang akan 

menentukan bagaimana tujuan-tujuan pendidikan dengan dua proses kurikulum, 

yaitu Depag dan Pondok. Langkah-langkah dalam peningkatan mutu pendidikan 

yang mengarah pada tujuan itu telah dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone. Hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara terhadap direktur Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka  pimpinan pondok 

pesantren telah melakukan beberapa langkah yaitu diantaranya: 

a. Memberdayakan guru-guru mata pelajaran umum dengan baik pada 

pelajaran dengan kurikulum dari Kementrian Agama/Depag. 

b. Memantapkan guru-guru agama dalam proses pembelajaran santri untuk 

kurikulum pesantren/pondok. 
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c. Memberdayakan santri-santri alumni atau pengabdian dalam proses 

pembinaan dan pengawasan Santri. 

d. Manajemen menyusun rencana pembelajaran bersama guru dengan baik 

yang ada di pondok. 

e. Menyelesaikan segala permasalahan bersama stakeholder sekolah apabila 

itu terjadi. 

f. Mampu mengelola dan menerapkan pembelajaran dengan sistem 

kurikulum yang berasal dari pemerintah, yaitu Kementerian Agama dan 

pondok pesantren. 

g. Dapat menciptakan suasana Pondok yang harmonis dan kondusif. 

h. Menciptakan suasana belajar dengan baik. 

i. Dapat menciptakan keharmonisan dan lingkungan yang kondusif terhadap 

masyarakat sekitar Pondok Pesantren. 

2. Kurikulum Pembelajaran 

Meningkatkan mutu pendidikan sangat begitu penting dalam lingkungan 

sekolah, tidak terkecuali juga pada pondok pesantren, sehingganya untuk 

mewujudkan semua itu dibutuhkan manajemen yang tepat. Di pondok pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara yang berada di kecamatan Kajuara ini selain 

peran dari seorang pimpinan ada hal lain yang turut mendukung. Hari ini juga 

diperkuat oleh pernyataan Pimpinan Pondok pesantren bahwa: 

“Manajemen madrasah yang digunakan pada Pondok ini selain dari sistem 

pengelolaan kepemimpinan dari setiap direktur Pondok, administrasi, 

tenaga pendidikan, organisasi, santri dan juga kurikulum. Maka 

pengelolaan kerja sama antara stakeholder dimulai dari pimpinan Pondok 

sampai pada bawahannya. Manajemen Madrasah di pondok pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara ini, sepenuhnya diserahkan kepada 
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pimpinan direktur masing-masing, yaitu direktur Pondok Putri yang 

dipegang oleh Ustadzah Sa’diah Said dan Putra Ustad Mustari Gafar. 

Untuk Pondok Putri tentunya memiliki manajemen pengelolaan tersendiri 

yang dilakukan oleh pimpinannya dan juga untuk pondok pesantren 

Putra.” 

 

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan teori dari G.R Terry (2009:1) 

bahwa : 

“Manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan dengan 

memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan 

yang telah diciptakan sebelumnya (manajemen is a distinct process 

consisting of planing organizing, actuating, and controling, utilizing in 

each both science and art and followed in order to accomplish 

predetermined objectives).” 

 

Lebih lanjut Mustari Gafar S. Pd., M. Pd mengutarakan dalam manajemen 

Madrasah di pondok dalam meningkatkan mutunya, semua komponen bekerja 

sama dan saling mendukung guna tercapainya mutu pendidikan yang ada. Maka 

Pimpinan pondok menunjuk Direktur Pondok untuk menetapkan jadwal kegiatan 

bersama dengan guru-guru dan stakeholder. Untuk melakukan pertemuan, yaitu 

setiap hari rabu dan kamis, guna membina dan mengevaluasi guru dan santri 

alumni magang. Berdasarkan uraian paparan yang berhubungan dengan 

manajemen berbasis Madrasah di Pondok Pesantren Darul Huffadh dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, bahwa baik Pimpinan Pondok dan direktur 

Pondok telah melakukan tugasnya dengan baik hal ini sejalan dengan penjelasan 

Direktur Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone 

bahwa : 

"Berhubungan dengan menetapkan Ustad atau Ustadza dalam kegiatan 

belajar dan mengajar juga guru mata pelajaran umum untuk mengajar dan 

mempersiapkan bahan ajar di kelas maka santri magang juga 

diikutsertakan dalam proses pembinaan santri dalam hal ini semua 
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stakeholder pondok pesantren saling bahu-membahu, sehingganya semua 

tugas berjalan dengan baik.” 

 

Kesadaran guru dalam proses melaksanakan kewajiban dalam 

pembelajaran membuktikan bahwa mereka merupakan tenaga-tenaga yang 

profesional dan handal dalam bidangnya. Sebab dalam manajemen pesantren 

berbasis madrasah ini melibatkan guru untuk ikut serta di dalamnya agar 

menghasilkan mutu-mutu lulusan yang profesional dan meningkatkan mutu 

pendidikan pada peserta didik. 

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh di pondok pesantren bahwa 

guru-guru yang mengajar adalah lulusan S1 dan S2 dan sebagiannya adalah santri 

magang yang masih terus dalam proses pembinaan. Dengan adanya hal ini tentu 

dapat menghasilkan mutu yang baik, untuk para peserta didik dalam 

meningkatkan mutu apabila dikelola dengan baik. Hal ini senada dengan 

ungkapan salah satu guru Pembina Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara, yaitu Muh Asri: 

"Untuk tenaga pengajar di Pondok Pesantren Darul huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara  ini, semua Ustad atau Ustadzahnya berkualitas, sebab ada yang 

S2, S1 dan juga lulusan Pondok Pesantren Gontor juga siswa magang. 

Oleh sebab itu, untuk tugas mengajar dan membina santri tentunya sangat 

memahami tugasnya masing-masing." 

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mutu 

pendidikan di pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-tuju Kajuara Kebupaten 

Bone Sulawesi Selatan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan 

manajemen berbasis madrasah tidak lepas dari peran seorang kepala pimpinan, 

direktur dan juga seluruh stakeholder yang saling bekerjasama untuk mencapai 

suatu tujuan yang pasti. 
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Selain dari peran penting seorang pimpinan dan juga stakeholder yang 

saling bekerja sama unttuk meningkatkan mutu pedidikan, ada hal lain atau 

program lain yang dilakukan. Olehnya,untuk melihat bagaimana keberhasilan 

dari manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di 

Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kapubaten Bone Sulawesi 

Selatan, maka banyak program yang dilaksanakan oleh pihak pondok pesantren 

yang mengacu pada visi pesantren, yaitu membentuk generasi yang berjiwa dan 

berakhlak alquran dan hadis. Serta mengacu pada misi pondok pesantren, yaitu 

berusaha menegakkan kalimah Allah dan menghidupkan ajaran al-quran, 

membangun moral dan juga memberantas buta al-quran, mencetak 

hafidz/hafidzah al-quran. Sehingga dalam meningkatkan mutu santri selain 

memiliki jadwal utama dikelas sesuai dengan jadwal mata pelajaran pondok dan 

juga mata pelajaran yang berasal dari pemerintah dengan mata pelajaran umum 

seperti, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ipa, maka pihak 

pondok melaksanakan pembelajaran KMI, serta pembelajran kitab. Sebagaimana 

hasil wawancara peneliti dengan direktur pondok pesantren bahwa: 

“Mutu pendidikan yang paling diutamakan dalam pondok pesantren ini 

adalah dari segi ilmu agama. Seperti yang diketahui bahwasannya pondok 

pesantren itu erat kaitannya dengan hapalan al-quran, kajian kitab kuning 

dan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta mata pelajran yang lainya seperti 

nahwu, sorof, tauhid, usul fiqih, dan lainnya.” 

 

Lebih lanjut direktur pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

mengatakan bahwa dalam hal kurikulum pondok pesantren menggunakan dua 

model kurikulum, yaitu yang berasal dari pemerintah kementrian agama dan juga 

kurikulum khusus dari pondok dan juga terdapat jadwal agenda atau jadwal 
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insidental paten yang sudah dilaksanakan sejak awal didirikan pondok pesantren 

hingga saat itni, kemudian terdapat pula jadwal kegiatan pondok diluar dari 

kurikulum sekolah. Hal inipun senada dengan apa yang diungkapkan oleh bagian 

kurikulum bahwasanya: 

“Untuk pelaksanaan dari pada jadwal yang ada untuk meningkatkan mutu 

pendidikan berbasis madrasah di pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-

Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, maka pembelajaran yang 

ada akan diajarkan oleh guru-guru profesional dibindangnya masing-

masing. Khusus pelajaran agama dan berbahasa Arab akan diajarkan oleh 

guru-guru yang berasal dari pondok sendiri dan untuk pelajaran umum 

akan diajarkan oleh guru yang berasal dari luar pondok pesantren.” 

  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka diperoleh hasil peyusunan 

jadwal kegiatan harian pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara: 

Tabel 1. 2  Jadwal Kegiatan dari Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 

No. Jam Kegiatan Harian 

Pondok  

Jam Kegiatan Harian Pondok Pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 

1. 03.30 – 05.15 Bangun Tidur, Shalat Tahajjud. membaca Al-

Qur'an untuk persiapan menghadapkan 

hafalannya 

2. 05.15 – 06.00 Shalat shubuh, para santri menghadapkan 

hafalanya 

3. 06.00 – 06.30 Pemberian kosa kata oleh penggerak bahasa 

4. 06.30 – 07.30 Persiapan masuk kelas KMI 

5. 07.30 – 08.30 Mengulang hafalan Al-Qur'an 

6. 09.00 – 12.15 Masuk kelas KMI 

7. 12.15 – 13.30 Makan siang, Shalat Dhuhur 

8. 13.30 – 15.30 Masuk kelas belajar siang 

9. 15.30 – 16.30 Shalat Ashar, membaca al-Qur'an 

10. 16.30 – 17.30 Persiapan Shalat Maghrib 

11. 17.30 – 18.30 Membaca Al-Qur'an, Tahsinul Qiro'ah, Shalat 

Maghrib 

12. 18.30 – 20.00 Makan malam, membaca al-Qur'an , shalat Isya 

13. 20.00 – 21.00 Membaca al-Qur'an 

14. 21.00 – 22.00 Belajar malam 

15. 22.00 – 03.30 Istirahat 



80 

 

Sementara untuk jadwal program pondok pesantren Darul Huffadah Tuju-

Tuju Kajuara (agenda konsidental) Ustad Mustari Gafar S.Pd., M. Pd mengatakan 

bahwa : 

“Untuk jadwal program yang paten dilaksanakan di Podok Pesantren ini, 

santri akan diberikan pelatihan pidato dengan menggunakan tiga bahasa, 

yaitu : bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Serta disetiap 

pekan direktur akan melakukan evaluasi terhadap guru dan 

pendamping/pembina santri asrama. Pada setiap hari santri akan diberikan 

kosa kata, diantaranya ada kosa kata bahasa Arab dan Inggris oleh 

penggerak bahasa, penerimaan (pedaftaran) santri/santriwati KMI baru, 

pelulusan/penamatan dan wisuda santri/santriwati Tahfidh dan KMI, 

penutupan penerimaan santri KMI baru.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Direktur 

pondok pesantren, maka hasil jadwal agenda atau kegiatan insidental di pondok 

pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kebupaten Bone Sulawesi Selatan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 3 Jadwal Agenda dan Kegiatan Insidetal dari Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan 

No. Hari/Waktu 

Kegiatan 

Jadwal Program/Program Insidental Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 

1. Hari Rabu - Olah raga dan pembersihan umum bagi santri 

mustawa 

- Pemberian asalib/kosa kata bahasa Arab dan 

Inggris oleh penggerak bahasa. 

- Evaluasi guru mata pelajaran/pendamping 
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asrama dan kegiatan tahfid 

2.  Hari Kamis - Latihan Pidato tiga bahasa, yaitu : Bahasa Arab, 

Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia 

- Evaluasi kegiatan Tahfidz oleh para pembina  

- Belajar dan mengajar oleh dewan guru. 

- Kepustakaan ( putri) 

3.  Hari Jumat - Muhadatsah/pekan bahasa 

- Olah raga lari pagi Siswa/siswi KMI 

- Kerjabakti Pembersihan umum sekitar pondok 

pesantren 

- Kontrol disiplin 

- Keputrian dan kegiatan ekstra  kurikuler 

kepramukaan untuk santri putri 

4.  Hari Ahad/Minggu - Untuk santri putra melakukan latihan pencak 

silat di lapangan pondok 

5. Setiap tanggal 1 Juni - Dilakukan kegiatan pendaftaran santri/santriwati 

KMI baru 

6. Setiap tanggal 7 

Agustus 

- Kegiatan Pelulusan/penamatan dan wisuda 

santri/santriwati Tahfidh dan KMI 

7. Setiap tanggal 20 

Agustus 

- Pentupan penerimaan santri KMI baru. 

Sementara untuk jadwal mata pelajaran kurikulum pondok pesantren 

tentunya ada sendiri diluar dari kegiatan harian pondok pesantren dan juga jadwal 
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program/jadwal insidental pondok. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 

2007 Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone 

Sulawesi Selatan yang berada di daerah Tuju-Tuju kecamata Kajuara ini, telah 

melaksanakan kerjasama bersama Departemen kementrian Agama. Dimana 

Pondok pesantren didaftarkan diawal dengan nama PPS Darul Huffadh adapun 

nomor NSP : 51.2.73.11.03.007 untuk sekolah MTs Darul Huffadh/setara dengan 

sekolah SMP dengan nomor NSM : 21.2.73.11.03.056 dan untuk MA/Madrasah 

Aliyah Darul Huffadh / setara dengan sekolah SMA ini terdaftar dengan nomor 

NSM : 31.2.73.11.03.246. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari ustadz Mustari 

Gafar bahwa : 

"Untuk jadwal mata pelajaran pondok yang berkaitan dengan pelajaran 

agama disetiap tingkatnya berbeda-beda. Pada tingkatan Madrasah 

Tsanawiyah maka pembelajarannya adalah Tafsir, Hadist, Aqidah, Fiqih, 

Tauhid, Tajwid, Tarikh Islam, Imlaq, Bahasa Arab. Sementara untuk mata 

pelajaran Madrasah Aliyah adalah Tauhid, Hadist, Mutholaah, Tarbiyah, 

Balagah, Usul Fiqih, Ulumul Qur’an, Nahwu, Sorof, Tafsir, Mahfudzot, 

Grammer.” 

 

Apabila disimpulkan dari hasil wawancara tentang susunan kurikulum 

yang ada di Pondok Pesantren, maka gambaran dari jadwal pembelajran kelas satu 

sampai kelas tiga Mts Darul Hudal Hufaddh dan Madrasah Aliyahnya kelas satu 

sampai tiga adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1. 4 Kurikulum Mata Pelajaran Model Pondok  dari Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan 

KELAS I 

Kelas Tahap 

 

KELAS I 

 

KELAS II 

 

KELAS III 
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Persiapan 

Tajwid Shorf Shorf Hadis 

Tarikh Islam Hadist Hadist Sorof 

Tamrin Lughoh Tauhid Tauhid Hisab 

Mutholaah Hisab Hisab Tauhid 

Hadis Mutholaah Mutholaah English 

Mahfudzot Tamrinat English Tamrinat 

Tauhid Mahfudzot Tamrinat Mahfudzot 

English Tamrin Lughoh Mahfudzot Tamriat Lughoh 

Hisab Tarikh Islam Tamrin Lughoh Tarikh Islam 

Fiqih Nahwu Tarikh Islam Usul Fiqih 

Imla’ Fiqih Nahwu afsir 

Bahasa Arab Imla’ Imla’ Tarbiyah 

 Insya’ Insya’ Balaghah 

 Bahasa Arab Ushul Fiqih Insya’ 

  Bahasa Arab Grammer 

   Ulumul Quran 

   Nahwu 

   Engglish 

   Fiqih 

   Mahfudzot 

   Dictation 

   Bahasa Arab 
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Kelas IV Kelas V Kelas VI 

Tauhid Tauhid Muthola’ah 

Hadis hadis Insya’ 

Tarbiyah Muthola’ah Ulumul Quran 

Balaghah Balaghah  Usul Fiqhi 

Usul Fiqih Ushul Fiqhi Hadis 

Ulumul Quran Ulumul Quran Aqidah Akhlak 

Dictation Mustholahatul Hadis Grammer 

Insya’ Hadis Engglish 

Grammer Insya’ Nahwu 

Mahfudzhot Grammer Tauhid  

Nahwu Mahfudzhot Fiqih 

English Nahwu Mustholahah Hadis 

Fiqih Engglish Dictation 

Shorof Fiqih Tarbiyah 

Faraidh Dictation Balaghah 

Tafsir Tarbiyah Bahasa Arab 

Bahasa Arab Bahasa Arab  

Mata pelajaran Pondok Pesatren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara seperti 

yang sudah dipaparkan di atas tentu sudah sangat jelas. Sehingga apabila Pondok 

Pesantren ini dikatakan memiliki mutu, tentunya bukan hanya pada satu 

kurikulum saja yag digunakan, yaitu pondok. Akan tetapi pondok pesantren ini 
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menggunakan dua model kurikulum pembelajarannya. Sehingga harus mampu 

untuk dikombinasikan agar memperoleh kualitas lulusan dan juga siswa yang 

unggul. Adapun kurikulum mata pelajaran yang berasal dari Kementrian 

Agama/Depag (pemerintah) yang dijalankan di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan ini hanya empat mata 

pelajaran umum saja yang digunakan. Mata pelajaran yang dipelajari oleh santri 

adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan juga Ipa (Ilmu 

Pengetahuan Alam). Untuk mata pelajaran ini dipelajari oleh santri baik tingkatan 

Mts sejak kelas satu sampai kelasa tiga, begitu pula dengan kelas tingkata Aliyah 

dari kelas satu sampai kelas tiga. Adapun rincian kurikulum mata pelajaran yang 

berasal dari Kementrian Agama/Depag (pemerintah) adalah : 

Tabel 1. 7  Kurikulum Mata Pelajaran Madrasah/Model  Kurikulum 

Kemeterian Agama (Pemeritah) Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-

Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 

No. Nama Mata Pelajaran Kurikulum Kementrian Agama/Depag 

1. Bahasa Inggris 

2. Bahasa Indonesia 

3. Matematika 

4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ketika melihat hasil wawancara dan juga pemaparan sistem pendidikan 

pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan yang berada Di daerah Kajuara ini, mulai dari jadwal kurikulum pondok 

dan kegiatan harian serta jadwal pelajaran pondok dan juga kurikulum yang 
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berasal dari pemerintah kementrian agama tentu mutu yang dihasilkan sangat luar 

biasa dan juga signifikan. Sebab pondok pesantren ini sudah dapat menjalankan 

serangkaian kegiatan yang dapat dikatan padat untuk para santri kurang lebih 

enam tahun. Menjalankan kurikulum dan sistem pendidikan yang ada di pondok 

ini tentunya bukan hal yang mudah jika hanya dipikirkan dan dilaksanakan oleh 

satu pihak saja. Akan tetapi pondok ini mengikut sertakan semua warga pondok 

untuk saling bahu-membahu dalam melaksankan tugasnya. Sehingga semua 

kegiatan dapat berjalan dengan baik. Stakeholder sekolah memanage semua 

kegitan juga dengan baik.  

 Sebuah pondok akan memiliki mutu dengan baik apabila memiliki sebuah 

manajemen yang jelas dan juga tujuan yang sesuai dengan visi dan misi yang 

ingin dicapai oleh pondok itu sendiri. Baik dari segi perencanaan, organisasi, 

kepemimpinan, penggerakan, comanding, motivating, pengorganisasian, 

pengawasan, mengevaluasi, reporting, staving, poenyusunan anggaran biaya, 

actuating, forecasting. Pada pondok Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara berusaha 

melakukan semua proses ini sehingga apabila ditanyakan bagaimana mutu 

pendidikan pesantren berbasis madrasah di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi selatan ini tentu jawabannya adalah 

sangat memiliki mutu yang sangat begitu baik. Dengan adanya pengkombinasian 

dua kurikulum ini, setiap santri lulusan dapat bersaing dengan siswa lulusan dari 

sekolah umum. Bahkan tidak sedikit yang juga melanjutka pendidikannya ke 

jenjang Perguruan Tinggi dalam Negeri, juga di luar Negeri. 
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Sistem pendidikan yang ada di pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-

Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan sangat memberikan mutu yang 

baik dengan adanya manajemen madrasah dan pondok yang digabungkan menjadi 

satu membuat santri menjadi mahir dalam banyak hal, diantaranya dapat dilihat 

dari : 

1. Santri Mahir Berbahasa Inggris 

Dengan adanya kurikulum dari penggabungan dari kementrian 

Agama dan pendidikan maka santri cakap dalam berbahasa Inggris, sebab 

mereka diajarkan langsung oleh guru yang memiliki keahlian dan 

kompeten dalam bidang bahasa Inggris. Serta dengan adanya manajemen 

berbasis madrasah ini pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

Kabupaten Bone Sulawei Selatan menerapkan pekan bahasa terhadap 

santri yang mukim di asrama, pada dua pekan pertama awal bulan santri 

akan menggunakan full bahasa Inggris dan dua pekan terakhir santri 

menggunakan bahasa Arab. 

2. Hapalan Alquran Meningkat 

Dengan adanya manajemen madarasah yang diterapkan di pondok 

pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara hapalan santri meningkat. 

Sebab setiap jadwal yang ada sudah terjadwal dengan baik. 

3. Santri Mahir dalam Bidang Kegiatan Ekxtra Kulikuler Pramuka 

Kegiatan pramuka mulai ada dipondok pesantren Darul Huffadh 

ada sejak manajemen madrasah diterapkan, akan tetapi untuk kegiatan 
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pramuka ini untuk khusus satri putri yang biasanya diadakan pada hari 

sabtu. 

4. Santri Mahir dalam Ekxtra kulikuler Pencak Silat 

Kegiatan pencak silat ada di pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara Kabupaten ini adalah salah satu betuk penerapan dari manajemen 

madrasah sebab dahulu santri tidak pernah mengikuti kegiatan pecak silat 

begitu juga dengan kegiatan pramuka dan juga bahasa Inggris. Akan tetapi 

dengan adanya manajemen yang digabungkan dengan pondok pesantren 

maka hal tersebut dapat diapikasikan dan diterapkan di pondok pesantren.  

Hal yang paling menonjol adalah santri pondok pesantren mahir dalam 

berbahasa Arab, Inggris, hapalan alquran dan juga pada bidang ekxtrakulikuler 

pencak silat dan juga pramuka. Berkat dari kerja keras semua stakeholder yang 

saling bekerja sama dan guru-guru yang kompeten dibidangnya dapat membuat 

santri menjadi anak-anak yang cerdas, dimana pondok pesateren ini seperti yang 

sudah dijelaskan di atas pada manajemen madrasah bahwa santri melakukan 

pekan bahasa yang membuat santri mahir. Di pondok pesantren ini juga 

menggunakan bahasa pengantar pembelajaran adalah bahasa Arab. 

Sehingganya ketika kita masuk pada lingkungan ini akan melihat dan 

mendengarkan santri menggunakan bahasa Arab, serta hasil mereka juga 

mengalami peningkatan dengan adanya bimbingan-bimbingan yang dilakukan 

oleh guru dalam setiap bidangnya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan salah 

seorang santri bahwa manajemen di pondok bahwa dengan adaya dua metode 

kurikulum ini membuat santri lebih memiliki banyak ilmu pengetahuan. Sebab 
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bukan hanya ilmu agama semata yang mereka kuasai tetapi ilmu pengetahuan 

umum pula mereka ketahui. Sehingganya memang bukan menjadi sebuah masalah 

bagi santri jika manajamen pesantren dan madrasah digabungkan menjadi satu.  

3. Kualitas Lulusan 

 

Untuk melihat bagaimana keberhasilan dari manajemen berbasis madrasah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huffdh Tuju-

Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, yaitu dengan melihat bagaimana 

kualitas lulusan pondok pesantren. Kualitas lulusan pondok ini rata-rata menjadi 

lulusan terbaik. Banyak diantara mereka yang telah lulus dari pondok pesantren 

setelah melakukan pengabdian di pondok akan menjadi guru di sekolah-sekolah 

dan juga banyak diatara mereka lolos di Universitas-univesitas ternama yang ada 

di Sulawesi Selatan dan juga di luar Sulawesi. Bahkan banyak pula santri lulusan 

pondok yang diterima di luar Negeri, yaitu Timur Tengah seperti Arab dan Abha 

dan di negara yang lainya pula. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa pondok 

pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara dalam meningkatkan mutu 

pendidikan sangat luar biasa. Ketika santri-santri ini telah dinyatakan lulus dari 

pondok pesantren, mereka tidak serta merta langsung dapat keluar begitu saja. 

Akan tetapi mereka akan tetap dibina dalam bentuk tugas pegabdian di pondok 

pesantren selama kurang lebih satu tahun. 

Santri/santriwati ini akan diberikan membina adik-adik tingkat dan juga 

diberikan kesempatan mengajar. Hal ini dilakukan agar ketika mereka berada 

dilingkungan masyrakat sudah tidak bigung dalam menentukan sebuah pekerjaan 

dan menyelesaikan pekerjaan. Mereka diajarkan bagaimana menjadi jiwa yang 
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mandiri dan juga bertanggung jawab dalam segala hal. Sehingganya keahlian dan 

skill mereka tidak diragukan lagi. Tidak sedikit diantara mereka ketika telah lulus 

dari pondok pesantren dipanggil untuk menjadi imam masjid bahkan 

membawakan ceramah-ceramah khutbah jumat dan juga hari besarnya. Mereka 

dapat melakukan ini semua, dikarenakan telah diajarkan selama proses di pondok 

bagaimana cara untuk berkhutbah dan juga berceramah di depan khalayak umum. 

Sehingganya dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya manajemen 

madrasah yang digabungkan dengan pondok pesantren ini sangat begitu signifikan 

terhadap sistem pendidikan santri yang ada di pondok pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Bone Kabupaten Sulawesi  Selatan. 

3. Manajemen Berbasis Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten 

Bone Sulawesi Selatan 

Diera modernisasi seperti saat ini, tentunya membutuhkan lulusan-

lulusan baik sekolah umum maupun pondok pesantren yang memiliki kualitas 

dan mutu pendidikan yang memadai. Mutu manajemen pendidikan sangat begitu 

penting, karena dari sinilah dapat dilihat sebuah sekolah atau pondok pesantren 

itu bagus atau tidak. Usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan berbasis 

madrasah sangat penting, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

masyarakat dan dunia kerja serta pemerintah serta dalam rangka mempersiapkan 

generasi muda anak bangsa yang akan mendatang. Maka pondok pesantren 

menerapkan manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di pondok pesantren Darul Huffadh Kabupaten Bone Sulawesi 
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Selatan. Pada saat peneliti melakukan sesi wawacara dengan direktur pondok 

pesantren, maka beliau mengatakan bahwa: 

“Manajemen berbasis madrasah ini sudah dijalankan sejak tahun 2007 

dengan diadakanya kerjasama antara pondok dan kementrian 

agama/Depag. Dalam peningkatan mutu pendidikan, maka pondok 

pesantren menjalankan semua hal sesuai dengan visi dan misi pondok. 

Serta dalam peningkatannya juga tidak lepas atas dukungan pemerintah, 

masyarakat sekitar dan juga sarana prasarana, sistem pendidikan/model 

belajar, penerapan pembelajaran kurikulum pada pondok dengan model 

kurikulum pesantren dan madrasah, kualitas guru sebagai tenaga pengajar 

dan santri, serta kualitas lulusan dari pondok pesantren.”   

 

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam 

meningkatkan mutu pendidikan berbasis madrasah dapat dilakukan dengan 

memperkuat pada bidang: 

1. Sarana dan Prasarana (SARPRAS) 

Sarana dan prasarana dalam lembaga pendidikan merupakan salah satu 

unsur dalam pendidikan yang sangat dibutuhkan keberadaannya. Sebab tanpa 

sarana dan prasarana yang memadai, proses belajar mengajar tidak akan tercapai 

atau berjalan dengan lancar. Karena sarana dan prasarana atau fasilitas yang 

memadai dibutuhkan pada suatu lembaga pendidikan untuk menunjang 

pencapaian tujuan pengajaran secara efektif dan efesien. Untuk menujang proses 

pendidikan kita harus mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang ada pada 

pondok pesatren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara. Pondok memiliki kurang 

lebih 36 ruang kelas/ruang belajar, 2 masjid, 8 gedung asrama (untuk hunian 

asrama putra 5 dan putri 3), gedung laboratorium sebanyak 4 buah, koperasi 

sebanyak 2 buah, perpustakaan sebanyak 2 ruang, ruang praktek laboraorium 2 

buah, ruang kator sebanyak 2 buah, masjid, kantin. Sarana dan prasarana yang ada 
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di pondok pesantren dapat difungsikan untuk keberlangsungan proses 

pembelajaran santri diantaranya adalah: 

a. Masjid  

Masjid adalah salah satu tempat yang digunakan untuk peroses 

pembelajaran di pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara. 

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pembahasan kitab kuning, latihan 

kultum, dan hapalan santri. Pada subuh hari maka santri diwajibkan untuk 

menghapal dan menyetorkan ayat-ayat Alquran. Target hapalan yang 

diberikan kepada santri pemula, yaitu setengah halaman untuk santri baru 

dan untuk santri lama satu halaman setiap harinya. Pada saat menjelang 

sholat subuh pula santri ada praktek untuk melakukan kultum atau ceramah. 

Dimana para santri dan ustadz sebagai jamaahnya. 

b. Laboratorium Ipa 

Laboratorium ipa ini digunakan oleh santri, guna menambah 

wawasan tetang ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan tumbuhan, 

hewan dan juga manusia. Dalam hal ini guru mata pelajaran yang memiliki 

kompeten dalam bidangnya akan membimbing santri baik dalam hal materi 

dan juga praktek, agar santri tidak tertinggalkan oleh ilmu pengetahuan. 

Dengan adanya labortorium ini tentu dapat meningkatkan mutu pendidikan 

pondok pesantren terutama santri. Hal ini tidak diragukan lagi, selain santri 

pandai dalam hal agama maka santri pula tidak tertingal dengan ilmu 

pengetahuan lainnya dan memiliki daya saing yang baik dengan sekolah-

sekolah pada umumnya. 
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c.  Perpustakaan  

Pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten 

Bone Sulawesi Selatan memiliki perpustakaan yang digunakan oleh santri 

untuk menyelesaikan tugas-tugas dan juga dijadikan sebagai sarana tempat 

belajar bagi para santri. Perpustakaan di pondok pesantren ini selain 

menyediakan buku-buku berbahasa Arab sesuai dengan mata pelajaran yang 

di ajarkan di pondok pesantren, maka menyediakan pula buku-buku yang 

berkaitan dengan mata pelajaran umum madrasah, seperti matematika, 

bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahua alam. Santri 

diberikan kebebasan untuk mempelajari mata pelajaran apa saja yang 

mereka inginkan. Meskipun santri diberikan kebebasan dalam hal belajar 

buku apa saja, akan tetapi santri tetap berada di bawah pengawasan guru 

pendamping. Santri dapat menggunakan ruang perpustakaan ini untuk 

belajar dan membaca sejak selesai sholat isya’ sampai pada jam 11 malam 

sesuai dengan jam waktu istirahat para santri yang ditentukan oleh aturan 

asrama. 

d. Ruang Kelas 

Ruang kelas merupakan salah satu sarana dan prasarana pendukung 

manajemen berbasis madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di 

pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone 

Sulawesi Selatan. Kelas digunakan sebagai tempat santri menerima mata 

pelajaran baik model kurikulum Kementrian Agama/pemerintah dan juga 

kurikulum pondok. Dalam satu kelas, santri terdiri dari 38 orang santri 
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bahkan sampai 40 orang santri. Sebelum memulai proses pembelajaran 

dalam kelas maka santri diwajibkan terlebih dahulu melakukan kegiatan 

baris-berbaris. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat bagaimana kerapian 

dari seragam santri dan juga melihat kesiapan dan kedisiplinan santri. Proses 

belajar santri di dalam kelas sama seperti pada sekolah madrasah pada 

umumnya, dimana santri mulai masuk kelas pada jam 7 pagi, lalu akan 

istrirahat dzuhur dan santri istirahat sejenak untuk makan siang kemudian 

dilanjutkan kembali pada pembelajaran siang dan sorenya. Ruang kelas juga 

merupakan sarana dan prasarana yang sangat penting dalam proses 

peningkatan mutu pendidikan. 

Sebab jika tidak ada ruang kelas yang memadai sebagai tempat 

santri belajar dan menerima pelajar tetunya akan banyak hal yang tidak akan 

dapat dicapai. Apabila kita melihat jumlah santri yang begitu banyak di 

pondok pesantren ini, maka tidak mungkin santri dari kelas satu sampai 

kelas enam akan di berikan proses pembelajaran di masjid. Tentunya tidak 

akan kondusif sehingga itulah diperlukannya ruang kelas dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya ruang kelas, tentunya akan 

membuat proses belajar semakin efektif dan dan juga kondusif. Olehnya, 

apabila hal ini sudah dapat termanage dengan baik akan terciptanya mutu 

pendidikan. 

e. Asrama 

Asrama merupakan tempat dimana para santri untuk tinggal dan 

bermukim untuk sementara waktu selama masa menuntut ilmu. Anak-anak 
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santri yang tinggal di asrama adalah anak-anak yang berasal dari luar daerah 

Sulawesi Selatan. Santri tinggal di asrama kurang lebih selama enam tahun 

lamanya. Asrama selain tempat untuk santri bermukim selama menuntut 

ilmu, maka asrama dijadikan pula untuk sosialisasi dengan santri yang 

lainnya. Sebagai sarana membentuk karakter dari setiap santri, sebagai 

sarana penunjang belajar siswa selain di ruang kelas, sebagai sarana untuk 

membentuk kepribadian siswa dalam mengenal ajaran agama Islam secara 

menyeluruh dengan bimbingan para Ustad dan Ustadza pembina yang juga 

tinggal di lingkungan pondok pesantren. Dalam meningkatkan mutu 

pendidikan asrama merupakan salah satu sarana dan prasarana pendukung 

untuk mencapai hasil yang diingikan sesuai dengan visi dan misi yang ada 

di pondok pesantren. 

Santri yang tinggal di asrama juga memiliki jadwal kurikulum dari 

pondok pesantren yang harus dijalankan disetiap harinya. Setiap santri harus 

mengikuti setiap aturan dan jadwal yang dibuat oleh pihak pondok. Sejak 

menjelang subuh semua santri sudah harus bangun dan dilanjutkan sholat 

serta jadwal-jadwal lainnya. Sehingganya asrama memang sangat penting 

dalam proses meningkatkan mutu pendidikan di pondok  pesantren Darul 

Huffadh Tuju-Tuju Kajuara.  

f. Pengelolaan Koperasi 

Pengelolaan koperasi merupakan salah satu manajemen berbasis 

madrasah yang harus dikelola dengan baik oleh pondok pesantren. Sebab 

dari sini pulalah dapat diketahui bagaimana peningkatan terhadap santrinya. 
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Kantin dipergunakan oleh santri untuk berbelanja memenuhi kebutuhan 

santri setiap hari dan juga banyak dari santri yang memanfaatkan untuk 

membeli makanan atau sarapan pagi. Setiap santri yang tinggal dan mukim 

di pondok pesantren tidak boleh berbelanja di luar. Dari hasil perolehan 

dana yang bersal dari kantin inilah dipergunakan untuk pengelolaan sumber 

daya di pondok pesantren. Pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara tidak mewajibkan santri membayar biaya selama pendidikan. Hal 

ini sesuai dengan pesan dari pimpinan awal dari pendiri pondok pesantren 

dan masih berlanjut sampai pada saat ini. 

2. Santri/Peserta Didik 

Santri atau siswa dalam pondok pesantren sangat begitu penting fungsinya. 

Sebab tanpa adanya santri atau siswa tentu sebuah lembaga pondok pesantren 

tidak akan dapat berdiri dan dikembangkan. Satri merupakan anak-anak yang akan 

diberikan tunjuk ajar oleh para guru/ustadz/ustadza dengan memperkenalkan ilmu 

pengetahuan baik dalam bentuk formal maupun nonformal. Sehingganya 

keberadaan santri tidak dapat dipisahkan karena merekalah yang mendukung 

terjadinya proses pembelajaran. Olehnya di Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan yang berada di Tuju-Tuju 

ini terdapat kurang lebih 1600 santri putra dan putri yang terdiri dari santri 

Tsanawiyah (setara SMP) dan Aliyah (setara dengan SMA). 

3. Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik adalah orang yang memiliki peran penting dalam 

lembaga pendidikan. Dengan adanya tenaga pendidik maka dalam proses 
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peningkatan mutu pendidikan akan semakin baik juga untuk pengembangan mutu 

pendidikan. Sama seperti di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

Kabupaten Bone terdapat tenaga pendidik dari santri yang lebih dikenal dengan 

sebutan Ustad/Ustadza. Jika melihat perkembangannya dari waktu sangat 

mengalami banyak perubahan yang signifikan. Pada masa awal berdiri pondok 

hanya terdapat beberapa orang tenaga pegajar yang mendidik anak-anak santri. 

Semua tenaga pengajar hanya terdiri dari pelajaran agama saja juga hapalan. 

Masuknya kurikulum Kementerian Agama (Kurikulum Madrasah) 

kedalam pondok. Pada tahun tahun 2015 Pondok Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara memiliki 26 guru untuk Madrasah Aliyahnya dan untuk Madrasah 

Tsanawiyahnya berjumlah 20 orang. Sehingga apabila ditotalkan secara 

keseluruhan hanya berjumlah 46 orang saja. Akan tetapi pada tahun 2022 jumlah 

guru mencapai 60 orang belum lagi ditambah guru-guru magang. Guru-guru 

magang ini berasal dari santri dan santriwati yang telah menyelesaikan 

pendidikannya selama kurang lebih enam tahun. Adapun lama dari masa magang 

atau pengabdian ini selama kurang lebih satu tahun. Hal inilah yang kemudian 

dapat membantu perkembangan dari pondok pesantren. Para santri/siswa magang 

ini membantu dalam hal pengawasan para peserta didik di asrama dan ada 

sebagianya lagi mengajar pembelajaran agama atau menerima setoran hapalan 

para santri. Adapun guru-guru tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
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Tabel : 1.1 

Tabel daftar nama Guru yang Mengajar di Pondok Pesantren Darul 

Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 

No Nama Guru Jabatan Pendidikan 

Terakhir 

Mata 

Pelajaran 

1. Sa’ad Sa’id, S. Ag.  Pimpinan S2 Usul Fiqih 

2.  Mustari Gafar. S. Pd.I., M. Pd. I Direktur Putra S2 Balagah 

3.  Dra. Saidah Sa’id Direktur Putri S1 Mutala’ah 

4. Muh. Rais Sekretaris  S1 Sekretaris  

5. Drs. Ahmad Guru  S1 Fiqih 

5. A. Mappatang Yusuf Guru MA Fiqih 

6. Sa’biah Sa’id, S.H.I. Guru S1 Bahasa Arab 

7. Dra. Saidah Bakri Guru S1 Hisab 

8. Martan Qura’ni Guru Alumni Ppdh Bahasa Arab 

9. Taufiq Hidayat, S. Pd. Guru S1 Bahasa Inggris 

10. Su’adah Sa’id, S. Pd. I Guru S1 Nahwu/Sorof 

11. Suharni, S. Pd. Guru S1 Bahasa Inggris 

12. Muhimmatun Falasifa Guru Alumni Ppdh Imla 

13. Mahyuddin, S. Ag. Guru S1 Fiqih 

14. Su’ud Sa’id Guru Alumni Ppdh Mahfusat 

15. Tasrifatunnisa Guru Alumni Ppdh Mahfusat 

16. Muhlis, Lc. Guru S1 Balagah 
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17. Asri Liliwana Guru Alumni Ppdh Bahasa Arab 

18. Hawira, M. Th. I Guru S2 Bahasa Arab 

19. Jasman Guru Alumni Ppdh Imla 

20. Jumadi Akbar Guru Alumi Ppdh Insya 

21. Neng Ayu Pengasuh Alumi Ppdh Pembina Santri 

22. Muksitul khaeir  Staf MTQ - Staf MTQ 

24. Annurafiq  Staf LAC - Staf LAC 

25.  Jumadi Akbar. S. Pd Kesehatan 

Kesehatan 

S1 Staf Kesehatan 

26. Muhamad Asri Pengasuh 

Santri 

 

- 

Pengasuh 

Santri 

 Jumlah guru yang ada di Podok Pesantren, selain 21 orang yang sudah 

dijelaskan di atas masih terdapat 39 orang lagi yang merupakan alumni PPDH. 

Para alumni PPDH ini merupakan santri alumni yang tengah melaksanakan 

magang. Tugas para santri alumni PPDH magang ini memiliki tugas untuk 

mengawasi santri dan juga menerima setoran hapalan dari santri, serta membantu 

pekerjaan lain yang ada dalam pondok pesantren. Tujuan dari santri alumni PPDH 

ini juga diberikan tugas untuk magang selama satu tahun, yaitu memiliki tujuan 

agar ketika mereka telah keluar dari lingkungan pondok pesantren dapat menjadi 

seorang guru yang profesioal dan bertanggung jawab dengan tugas yang telah 

diberikan atau diemban.  
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4. Sistem pembelajaran dan kurikulum 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting artinya, bahkan 

pendidikan itu merupakan tolak ukur di kalangan masyarakat untuk mencapai 

tujuan dan kemajuan dalam suatu usaha. Konsekuensi logis untuk melaksanakan 

pendidikan bagi manusia adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga 

pendidikan, baik lembaga pendidikan pada umumnya maupun lembaga 

pendidikan Islam pada khususnya. Namun secara institusional, kehadiran lembaga 

pendidikan pada umumnya dan lembaga pendidikan Islam pada khususnya pada 

dasarnya mempunyai fungsi untuk melaksanakan transmisi (perpindahan) dan 

transformasi (pengoperan dan pengaliahan) nilai kebudayaan Islam serta 

kebudayaan pada umumnya, dari generasi ke generasi, dimana didalamnya 

terdapat unsur-unsur dan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaan yang secara selektif 

sangat diperlukan bagi kesinambungan hidup Islam dan Ummat Islam di dunia ini. 

Pendidikan Islam sebagai alat pembudayaan Islam dalam masyarakat, 

memiliki watak terhadap perkembangan aspirasi kehidupan manusia sepanjang 

zaman. Watak demikian tidak akan menghilangkan prinsip-prinsip serta nialai-

nilai yang mendasarinya. Pendidikan Islam mampu mengakomodasikan tuntutan 

hidup manusia dari zaman ke zaman, termasuk tuntutan di bidang ilmu agama dan 

teknologi. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang telah 

mampu mengakomodasikan keinginan jati dirinya dalam mencetak generasi-

generasi penerus Islam yang cakap dan terampil serta menguasai berbagai ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

ini termasuk ke dalam pondok abad ke-21 yang memanfaatkan teknologi sebagai 
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informasi dan sebagai pembelajaran masa kini. Sehingga santri di pondok tidak 

tertigal dengan perkembangan zaman dan tidak kalah dengan sekolah dan 

madrasah lainnya. Adapun fasilitas yang disediakan oleh sekolah adalah berupa 

komputer, buku-buku pembelajaran yang berkaitan pembelajaran berbahasa Arab 

juga buku mata pembelajaran umum. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah 

bentuk klasikal dan normal dengan model kurikulum dari pemerintah dan pondok 

pesantren. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pihak direktur Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Bone Ustad Mustari Gafar bahwa : 

“Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara, telah menerapkan 

sistem pendidikan dengan model kurikulum Kementrian Agama dan 

kurikulum Pondok Pesantren itu sendiri. Dalam kaitannya dengan sistem 

pendidikan, maka Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

menerapkan sistem pendidikan formal dan non formal. Sistem pendidikan 

non formal adalah mengadakan pengajian-pengajian, keterampilan agama 

berupa praktek ibadah di luar kelas yang terkait pada kurikulum.” 

 

Sistem pembelajaran formal biasa disebut dengan sistem klasikal 

berorientasi pada kurikulum yang diterbitkan oleh Departemen Agama dan 

Depatemen Pendidikan Nasional. Sistem klasikal biasa juga disebut dengan 

madrasah yang artinya adalah sekolah agama Islam modern dengan sistem 

klasikal dan pengajaran di dalamnya telah tersusun dalam kurikulum. Adapun 

sistem pendidikan yang diterapkan pada Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-

Tuju Kajuara, ada dua macam, yakni sistem klasikal (sistem madrasah), dimana 

santri menerima pelajaran pada bangku sekolah dari suatu tingkatan-tingkatan 

kelas dalam kurun waktu tertentu. Metode yang di gunakan untuk sistem Klassikal 

adalah sebagai berikut:  
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a. Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode 

ceramah adalah metode yang boleh di katakan metode tradisional, sebab dari dulu 

metode ini telah di pergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan 

peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dalam metode ini Ustad atau 

Ustadza akan menyampaikan materi pembelajaran dihadapan banyak santri dan 

biasanya bisa di dalam kelas atau di masjid. Metode ini juga menyelipkan nasihat-

nasihat untuk para santri agar memiliki semagat dan akhlak yang baik dalam 

mejalani kehidupan juga proses masa mondok dan ketika santri telah lulus 

nantinya. 

b. Metode Diskusi 

Metode diskusi dalam sistem pembelajaran di Pondok Pesatren Darul 

Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone, dimana dalam penyajian 

pembelajaran ustad/ustadza memberikan bahan materi kesantri kemudian 

dilakukan perbincangan secara ilmiah dalam beberapa kelompok atau yang lebih 

dikenal dengan firqoh-firqoh untuk megumpulkan beberapa pendapat menjadi 

satu, lalu dari pendapat-pendapat tersebuat akan disimpulkan bersama, atau 

mengumpulkan alternatif-alternatif/solusi dalam pemecahan masalah dalam 

proses pembelajaran. Metode diskusi ini diterapkan di pondok pesantren dengan 

tujuan agar para santri dapat saling berbagi ilmu pengetahuan dan memperkuat 

interaksi mereka dan mengetahui sampai dimana pemahaman dari setiap santri. 

Selain itu agar mempermudah proses evaluasi sementara dalam proses 
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pembelajaran. Sebab tidak semua santri dapat dengan mudah memahami setiap 

pelajaran, sehingganya dibutuhkan metode diskusi ini. 

c. Metode Kontekstual 

Model kontekstual ini adalah konsep pembelajaran dimana 

guru/Ustad/Ustadza dalam proses penyampaian materi pembelajaran langsung 

mengaitkan dengan keadaan atau situasi para santri yang ada dalam kehidupan 

nyata. Contohnya, ketika proses pembelajaran hadis tetang larangan makan sambil 

berdiri, maka Ustad akan langsung menerangkan mengapa santri dilarang untuk 

makan dan minum dengan cara berdiri. Ustad dan Ustadza juga tidak lupa 

mengajarka bagaimana dari adap-adapnya. Sehingga memang model ini sangat 

begitu penting di pondok pesatren dan cocok diterapkan di Pondok Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Tujuan dari model ini 

adalah menolong para santri untuk memahami makna di dalam materi 

pembelajaran yang berlangsung serta santri dapat berpikir kreatif, inovatif baik 

dalam konteks untuk kehidupan dan pribadinya sendiri, sosial dan budaya 

masyarakat.  

d. Metode Problem Solving 

Metode problem solving diteparapkan di Podok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara, yaitu dengan cara memberikan pengertian dengan 

menstimulasi para santri untuk memperhatikan, menelaah, dan berfikir tentang 

suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya 

untuk memecahkan masalah. Salah satu contoh penerapan metode solving di 

pondok ini adalah setiap santri diwajibkan untuk tetap belajar sendiri di luar jam 
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pembelajaran, contoh satiap santri wajib untuk membaca dan membawa buku 

pelajaran baik ketika ia sedang bermain contohnya. Hal ini dilakukan oleh santri 

agar terbiasa dengan proses belajar mandiri dan membuat mereka lebih cerdas. 

e. Metode Hapalan 

Metode hapalan adalah salah satu metode yang diterapkan di pondok 

karena semua mata pelajaran memang harus dihapalkan oleh setiap santri. Salah 

satu contohnya adalah setiap santri harus menghapalkan ayat-ayat dari setiap 

surah di dalam alquran. Selain dalam pembelajaran alquran yang mengharuskan 

hapalan maka pada pembelajaran lainnya yang berbahasa Arab harus dapat 

dihapalkan. Sebab di pondok pesantren ini mengharuskan santri ketika ujian dapat 

menjawab secara lisan maupun tulisan dalam bentuk bahasa Arab di luar mata 

pelajaran umum. Sehingga memang sudah seharusnya santri diterapkan metode 

hapalan. Hal ini juga diterapkan agar santri dapat memperkuat daya ingatan 

mereka. Setiap santri harus mampu menghapal, karena jika tidak maka santri akan 

sangat begitu kesulitan dalam proses pembelajara dan juga masa ujian. 

 Untuk sistem non klasikal, yakni santri menerima pelajaran dengan 

membaca atau membahas kitab-kitab yang berbahasa Arab (Kitab Kuning) yang 

dibacakan oleh Kyai atau Guru Pembina, tanpa ada kelas-kelas tertentu. Akan 

tetapi secara umum diperuntukkan kepada semua santri-santri yang dilakukan 

dengan duduk bersila di sekeliling pembina, pengasuh atau guru yang memimpin 

pengajian tersebut. Hal ini biasa dilakukan setiap selesai shalat Maghrib dan 

selesai shalat Subuh. Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

menerapkan sistem pembelajaran kitab kuning sebagai ciri khas pokok sebuah 
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institusi Islam bernama pesantren. Tanpa pengajian kitab kuning, sebuah lembaga 

pendidikan Islam, justru lebih tepat digolongkan madrasah (sekolah). Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara, justru lahir dari rahim kitab kuning. 

Berawal dari majelis ta'lim yang mengkaji kitab kuning standar. Kemudian di 

kembangkan dengan sistem modern berupa madrasah, namun kekhasan pengajian 

kitab kuning justru menjadi kekuatan dan khas Pondok Pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara. Pengajian kitab kuning dapat dipastikan bahwa Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara merupakan pesantren yang eksis 

mempertahankan sistem tersebut dengan antusiasme santri, terutama pengajian 

antara magrib dan isya' dan ba'da subuh. 

5. Kerjasama Pondok Pesantren dangan Pemerintah dan Masyarakat Sekitar 

 

Pondok pesantren menjalin hubunga baik dengan pihak pemerintah dan 

juga masyarakat disekitaran pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara. 

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas para santri agar berjalan dengan 

baik. Bentuk kerjasama pondok dan pemerintah, yaitu dalam bidang penentuan 

kurikulum pembelajaran yang bersal dari kementrian agama. Sedangkan 

kerjasama dengan masyarakat, yaitu ikut mengawasi setiap pergerakan santri. 

Salah satu cotohnya adalah mengawasi santri siapa saja yang, misalnya keluar 

masuk dari pondok pesantren. dan terkadang masyarakat juga memberikan 

dukungan moral terhadap pihak pondok dalam menjaga ketertiban dan kebersihan 

sekitar pondok. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Manajemen pesantren di pondok pesatren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan berfokus pada struktur 

organisasi pesantren yang jelas dimulai dari pimpinan utama pondok 

pesantren, direktur pondok, dewan guru, sekretaris, administrasi, kuliyatul 

mua’limi (KMI), majelis tahfid quran (MTQ), serta organisasi Darul 

Huffadh (OSDHA). 

2. Manajemen mutu pendidikan Pesantren berbasis Madrasah di Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dilihat bagaimana 

peranan dari pimpinan pondok pesantren yang bekerjasama dengan 

seluruh stakeholder yang ada serta bagaimana pelaksanaan dari sistem 

pendidikan yang ada dengan menggunakan dua model kurikulum, yaitu 

dari pemerintah yang berasal dari Kementrian Pendidikan dan juga 

kurikulum yang berasal dari Pondok pesantren itu sendiri. Serta melihat 

kualits lulusan pondok. 

3. Manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

Islam di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten 

Bone Sulawesi Selatan, yaitu berfokus pada sistem pendidikan dengan 

metode ceramah, metode solfing, metode diskusi, metode hapalan serta 

melihat bagaimana bentuk kerjasama antara pihak pondok dan 
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masyaratakat serta melihat kwalitas dari lulusan Pondok pesantren itu 

sendiri. 

B. Saran 

1. Diharapkan dengan adanya manajemen berbasis Madrasah di Pondok 

Pesantren ini dapat dilaksanakan dengan baik agar pondok pesantren 

dapat lebih berkembang lagi kedepannya. 

2. Diharapkan kedepannya Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dapat meningkatkan mutu 

pendidikan Islam pada santri, agar mendapatkan hasil yang baik dan 

menghasilkan lulusan-lulusan yang berkwalitas yang semakin banyak dari 

tahun ke tahun. 
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MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH DALAM MENINGKATKAN 

MUTU PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN DARUL HUFFADH 

TUJU-TUJU KAJUARA KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara dengan pimpinan Pondok pesantren: 

1. Bagaimana dukungan dari pemerintah terhadap peningkatan anggaran 

pendidikan dari ponpes ini? 

2. Bagaiamana kinerja kepemimpinan kepala sekolah jabatan, serta 

bagaimana kendala dan solusi dalam meghadapinya? 

3. Bagaimaa kompetensi guru disini. Apakah diadakan evaluasi kinerja guru? 

4. Dengan menggabungkan dua metode kurikulum apakah ini sudah efektif 

da mecapai target hasil dalam peningkatan mutu pendidikan? 

5. Bagaimana kwalitas lulusan dari pondok? 

6. Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di pondok pesantren 

apakah sudah memadai? 

7. Bagaimana dukungan dari orang tua dan masyarakat dengan adanya 

ponpes? 

8. Bagaimana manajemen pesantren berbasis madrasah di Pondok Pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan? 

9. Bagaimana mutu pendidikan pesantren berbasis madasah di Pondok 

Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan? 



113 

 

10. Bagaimana manajemen berbasis madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara 

Kabupaten Bone Sulawesi Selatan?  

11. Kegiatan apa saja yang dilakukan pihak pondok pesantren untuk 

mengembangkan mutu pendidikan santri? 

12. Berapa banyak staf yang ada di pondok pesantren? 

Pedoman wawancara dengan pengasuh santri Pondok Pesantren Darul 

Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan: 

1. Bagaimana cara membina santri yang banyak? 

2. Bagaimana kondisi santri di asrama? 

3. Peraturan apa saja yang diterapkan di pondok pesantren? 

4. Bagaimana cara mengatur jadwal untuk santri dengan model kurikulum 

pesantren yang diganung kementrian agama? 

5. Kegiatan apa saja yang diikuti santri selama di pondok pesantren? 

6. Kesulitan yang dialami selama memina santri mukim? 

7. Bagaimana cara menjaga mutu santri agar tetap baik selama berasrama? 

8. Berapa lama kegiatan hapalan yang dilakukan di asrama? 

9. Bagaimana kerjasama santri jika di pondok? 

10. Apakah santri tidak merasa kesulitan dengan semua peraturan yang 

diterapkan? 

11. Bahasa apa yang digunakan oleh santri sehari-harinya? 
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Pedoman Wawancara dengan santri Pondok Pesantren Darul Huffadh Tuju-

Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 

1. Apa yang menjadi motivasi/latar belakang masuk di pondok pesantren 

Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan? 

2. Apakah santri tidak merasa kesulitan masuk di pondok pesantren Darul 

Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan? 

3. Apa kesulitan yang dialami selama mengikuti pembelajaran di pondok 

pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi 

Selatan? 

4. Bagaimana cara menghadapi kesulitan-kesulitan selama belajar dan 

tinggal di pondok pesantren? 

5. Bagaimana cara mengatur waktu belajar dengan kegiatan pondok yang 

padat? 

6. Apakah tidak merasa kesulitan dengan model kurikulum yag ada di 

pondok pesantren? 

7. Bagaiamana cara guru dalam menyampaikan materi ketika belajar? 

8. Apakah tidak merasa kesulitan dengan target hapalan yang di tetapkan 

oleh pihak pondok?  
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Kegiatan Wawancara dengan direktur pondok pesantren Darul Huffadh 

Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 
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Kegiatan Santri Belajar Dikelas 

 

 

Kegiatan belajar harian santri ketika malam hari dan setelah sholat subuh 

menerima kajian dan hapalan 
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Kegiatan Sholat Berjamaah Para Santri 

 

 

Kegiatan Diskusi Santri Bahasa Arab dan Bahasa Inggris 
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Masjid pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju Kajuara Kabupaten 

Bone Sulawesi Selatan 

 

 

  

Bangunan Sekolah dan Masjid pondok pesantren Darul Huffadh Tuju-Tuju 

Kajuara Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 
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