
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara kosmologis, manajemen sesungguhnya sudah ada sejak 

manusia diciptakan, bahkan manajemen sebetulnya sama usianya dengan 

kehidupan manusia. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia dalam 

kehidupan sehari-harinya tidak bisa melepaskan diri dari prinsip-prinsip 

manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, baik disadarai ataupun 

tidak. 

       Manajemen pendidikan memiliki peranan strategis dalam membentuk 

peradaban manusia. Peradaban manusia yang sudah ada merupakan 

bentukan dari manusia yang melalui proses pendidikan. Di sinilah titik krusial 

manajemen pendidikan. Output dari sebuah proses pendidikan sangat 

ditentukan bagaimana tempat pendidikan tersebut dikelola. Adanya beragam 

pengelolaan pendidikan dan dalam rentang waktu yang panjang, telah 

melahirkan sebuah ilmu tersendiri yaitu ilmu manajemen pendidikan. 

       Islamisasi ilmu pengetahuan kini telah merasuk ke berbagai disiplin 

ilmu, tidak terkecuali ilmu menajemen pendidikan. Hal yang mendasar dari 

Islamisasi ilmu manajemen pendidikan adalah Alquran dan Hadis sebagai 

sumber inspirasi. Dari sinilah penulis akan mengkaji bagaimana manajemen 

pendidikan dipandang dari perspektif  Alquran dan Hadis. 

Fenomena yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan islam adalah 

terjadinya pengelolaan yang kurang memadai, baik dipandang dari sisi 

kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan yang 



tidak memenuhi standar mutu pengawasan dan evaluasi.  Hal ini ditandai 

masih banyaknya lembaga pendidikan yang masih fokus pada transformasi 

ilmu pengetahuan, tanpa penguatan pada tujuan pendidikan yaitu 

pembentukan kesadaran manusia.   

Apabila banyak Negara maju dewasa ini memerlukan lebih dari 50 

tahun untuk mencapai pendidikan universal 6 tahun bagi rakyatnya, 

Indonesia dapat mencapainya dalam kurun waktu 15 tahun sejak dimulainya  

rencana   pembangunannya   pada   tahun   1969.   Dua   puluh   tahun 

kemudian kita mematok lagi suatu etape pembangunan selanjutnya dengan 

lahirnya Undang-udang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Demikianlah beberapa dasar penting yang telah diletakkan dalam 

perjalanan pembangunan Pendidikan Nasional. Kalau etape pertama 

berkenaan dengan berbagai target kuantitatif dalam pembangunan, yang 

kedua berkaitan dengan cara kepengaturan sistem pembangunan 

Pendidikan Nasional. Namun kedua tonggak dasar sektor pembangunan 

pendidikan nasional itu baru merupakan dasar bagi pembangunan pada 

tingkat selanjutnya yang lebih tinggi, yaitu kualitas pendidikan dan 

penanganan atau manajemen sektor pendidikan itu sebagai bagian dari 

manajemen pembangunan nasional. Manajemen pendidikan nasional sangat 

penting karena bukan saja pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar 

manusia Indonesia, melainkan sebagai sAllah satu dinamisator 

pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, manajemen haruslah 

merupakan subsistem dari sistem manajemen pembangunan nasional. 

Melalui sebuah pendidikan kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan 



karena pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tingkah laku 

seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui 

pelajaran dan pelatihan. Allah  swt.  telah  memerintahkan  kita  untuk  

menuntut  ilmu  sesuai  firman-Nya dalam  QS.  At-Taubah: 09/122 

 

ْنُهمَْ فِْرقَةَ  ُكل َِ ِمن نَفَرََ فَلَْولََ ۚ َ َكآفَّة َ ِليَنِفُرواَ  ْلُمْؤِمنُونََٱ َكانََ َوَما  ل ِيَتَفَقَُّهواَ  َطآئِفَة َ م ِ

ينَِٱ فِى  يَْحذَُرونََ لَعَلَُّهمَْ إِلَْيِهمَْ َرَجعُٓواَ  إِذَا قَْوَمُهمَْ َوِليُنِذُرواَ  لد ِ

Terjemahnya: 
“Tidak  sepatutnya  bagi  mukminin  itu  pergi semuanya  (ke  medan  
perang).  Mengapa  tidak  pergi  dari  tiap-tiap  golongan  di antara 
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka 
tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada  kaumnya 
apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat 
menjaga dirinya”. 
 
Ayat ini menekankan pentingnya memperdalam ilmu dan 

menyebarluaskan  informasi  yang  benar  terhadap  orang  lain  termasuk  

peserta didik. Negara Indonesia mumpunyai tujuan pendidikan seperti yang 

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Dikatakan, bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat 

menentukan kualitas bangsa. Bangsa yang memperhatikan mutu pendidikan 

ternyata mengalami perkembangan yang mengagumkan, hal ini seakan 

membuktikan bahwa hasil pendidikan berupa sumber daya manusia yang 

bermutu, menjadi dasar yang kokoh bagi perkembangan suatu bangsa. Oleh 

karenanya mutlak diperlukan langkah-langkah pembaruan dalam dunia 

pendidikan yang perlu dilakukan secara mendasar, konsisten dan sistematik. 



Sejalan dengan hal ini, maka di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dinyatakan: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta  didik  agar  menjadi  manusia  
yang  beriman  dan  bertakwa kepada tuhan  yang  Maha  Esa,  
berakhlak  mulis,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif, mandiri dan 
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

 
Untuk   mencapai   tujuan   Pendidikan   Nasional, kita bahu membahu  

berupaya   mengadakan perbaikan dan pembaruan sistem pendidikan 

nasional di Indonesia, yaitu dalam bentuk pembaruan  kurikulum,  penataan  

guru,  peningkatan  manajemen  pendidikan, serta pembangunan sarana dan 

prasarana pendidikan. Dengan pembaruan ini diharapkan dapat dihasilkan 

manusia yang kreatif yang sesuai dengan tuntutan zaman, yang pada 

akhirnya mutu pendidikan di Indonesia meningkat. 

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat UUD 

1945, yang dalam pembukaannya dijelaskan bahwa pemerintah Negara 

Indonesia yang dibentuk antara lain dimaksudkan untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, maka tentu unsur yang sangat penting dan strategis serta 

harus dapat mendapatkan perhatian dan perlindungan adalah unsur 

pendidikan pada semua jenjang pendidikan (pendidikan dasar sampai 

perguruan tinggi). 

Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu. Hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

nomer 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, yaitu: “setiap 

warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan 



yang bermutu” (pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas). Hal ini merujuk 

pada pasal 31 ayat (1) Undang- Undang dasar Negara Republik Indonesia. 

Pendidikan nasional pada hakikatnya adalah usaha membudayakan 

manusia atau memanusiakan manusia. Manusia itu sendiri adalah pribadi 

yang utuh dan kompleks sehingga sulit dipelajari secara tuntas. Oleh karena 

itu, masAllah pendidikan tidak akan pernah selesai, sebab hakikat manusia 

itu sendiri selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupannya. Namun 

tidaklah berarti   bahwa   pendidikan   harus   berjalan   secara   alamiah.   

Pendidikan   tetap memerlukan inovasi-inovasi sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai (Nana, 1996:2). 

Peningkatan kualitas pendidikan termasuk tugas yang rumit, sebab 

tidak hanya berkaitan dengan permasAllahan teknis, tetapi mencakup 

berbagai persoalan yang sangat kompleks, baik menyangkut perencanaan, 

pendanaan maupun efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem 

sekolah. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen 

pendidikan yang lebih baik. Sayangnya, selama ini aspek manajemen 

pendidikan pada berbagai tingkat dan suatu pendidikan belum mendapat 

perhatian yang serius sehingga seluruh komponen sistem pendidikan 

kurang   berfungsi   dengan   baik.    Lemahnya manajemen pendidikan 

juga memberikan dampak terhadap efisiensi internal pendidikan yang 

terlihat dari jumlah peserta didik yang mengulang kelas dan putus sekolah 

(Mulyasa, 2002). 

Manajemen pada umumnya merupakan proses penentuan tujuan atau 

sasaran   yang   hendak   dicapai   dan   menetapkan   jalan   dan   sumber   



yang dipergunakan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. 

Demikian pula halnya jika dikaitkan dengan pendidikan. Respon terhadap 

harapan tersebut, tentunya tidak lepas dengan adanya usaha pihak sekolah 

untuk memperbaiki kinerjanya, khususnya dalam menyusun dan 

melaksanakan manajemen organisasi kependidikan yang tentunya memiliki 

pengaruh yang besar terhadap kesuksesan pendidikan. Karena dengan 

bermutunya kualitas penyusunan dan pelaksanaan pendidikan dapat 

mengantar setiap instansi pada umumnya dalam mencapai kesuksesan 

(Sagala, 2001:99). 

Dalam  mewujudkan  suatu  pendidikan  yang  bermutu  tentunya  

dibutuhkan suatu manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu tentunya 

mengacu pada fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, dimana fungsi-fungsi 

yang dimaksudkan tidak lain adalah POACE (Planning, Organizing, 

Actuating, Controlling and Evaluation). Manajemen harus di terapkan dalam 

upaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar karena dengan 

menerapkan aspek manajemen seperti perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengawasan (controlling), serta evaluasi 

(evaluation), maka kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara 

terencana, sistematis, berkesinambungan dan mencapai tujuan yang telah 

diciptakan dalam hal ini peserta didik dapat mencapai standar mutu 

pendidikan yang telah ditentukan. 

Standar mutu proses pembelajaran harus pula ditetapkan, dalam arti 

bahwa pihak manajemen perlu menerapkan standar mutu proses 

pembelajaran yang diharapkan dapat berdaya guna untuk mengoptimalkan 



proses pembelajaran dan untuk melahirkan output yang sesuai, yaitu 

menguasai standar mutu tersebut. 

Implementasi atau penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut  

d iharapkan dapat  diamati dalam sebuah penelitian, dalam hal ini 

adalah Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Perspektif Alquran 

dan Hadis untuk Peningkatan Mutu Pendidikan pada Pondok Pesantren 

Ummul Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan, dengan rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk implementasi fungsi-fungsi manajemen 

berdasarkan perspektif  Alquran dan Hadis untuk Peningkatan Mutu 

Pendidikan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah 

Wilayah Sulawesi Selatan? 

2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi fungsi-

fungsi manajemen berdasarkan perspektif Al-Quran dan Hadis untuk 

Peningkatan Mutu Pendidikan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan?  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menggali dan memahami konsep implementasi fungsi-fungsi 

manajemen berdasarkan perspektif Al-Quran dan Hadis untuk 



Peningkatan Mutu Pendidikan pada Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan. 

2. Menggali dan memahami faktor penghambat dan pendukung 

implementasi fungsi-fungsi manajemen berdasarkan perspektif Al-

Quran dan Hadis untuk Peningkatan Mutu Pendidikan pada Pondok 

Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini, antara lain dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam implementasi 

fungsi-fungsi manajemen berdasarkan perspektif Alquran dan Hadis 

untuk Peningkatan Mutu Pendidikan pada Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan. Selain itu berguna sebagai 

informasi atau referensi dan data bagi para peneliti yang melakukan 

penelitian sejenis berikutnya. 

2. Kegunaan praktis 

Secara praktis, peneltian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, 

terutama bagi:  

1. Para pimpinan dan guru serta pengelola PondokPesantren Ummul 

Mukminin Aisyiyah dalam mengambil keputusan manajamen; 

2. Para pengelola pondok pesatren agar dapat mengelola pondok 

pesantren secara baik, tepat dan sesuai  prinsip islam,  



3. Pemerintah; kementerian agama dalam mempercepat proses 

pencapaian target standar mutu output santri;  

4. Para calon orang tua santriwati sehingga tetap memercayakan putrinya 

menjadi santri ke Pondok Pesantren Ummul Mukminin. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu terkait manajemen pendidikan sudah 

banyak dilakukan oleh para peneliti di bidang pendidikan umum maupun 

pendidikan islam. Hal tersebut semakin memperkaya khazanah atau literatur 

pelaksanaan pendidikan di tanah air.  

Meskipun demikian, penelitian para peneliti sebelumnya selain 

memberikan gambaran dan penjelasan bagi peneliti yang datang kemudian, 

namun tidak bisa diklaim bahwa penelitian sebelumnya sudah final dan 

sempurna. Karenanya, beberapa penelitian terkait sebelumnya patut menjadi 

rujukan, sehingga memudahkan ulasan dan penjelasan terkait.  

Di antara penelitian-penelitian terkait sebelumnya, yang telah dimuat 

dalam jurnal nasional dan internasional patut dikemukakan di sini adalah: 

1. Penelitian Nana Suryapermana (2017) yang berjudul: Management of 

Islamic education at Islamic high school (Madrasah Aliyah): A study 

implementation of Islamic education at Islamic high school of district 

Pandeglang (International Journal of Home Science, 2017; 3(1): 97-107). 

Meskipun Suryapermana meneliti pada Madrasah Aliyah di Pandegelang, 

Provinsi Banten. Temuannya bahwa pengetahuan agama, nilai praktek 

agama, pembangunan moral, karakter dan kepribadian siswa, kelanjutan 

studi pada perguruan tinggi, para siswa memiliki kemampuan berdakwah, 

demikian juga program penghafalan Alquran merupakan salah satu contoh 

keberhasilan yang membanggakan pada Madrasah Aliyah di Banten. Hal 



ini menunjukkan, kemampuan manajerial kepala sekolah menjadi 

stressing point. 

2. Penelitian Rabial Kanada (2016) yang berjudul: membangun effective 

schools berbasis budaya untuk mewujudkan pendidikan bermutu 

(Journal of Islamic Education Management, Juni 2016, Vol. 2 No. 1, pp 

101- 120) menemukan bahwa konsep sekolah seperti yang menjunjung 

tinggi perbedaan bahwa setiap anak memiliki kamampuan dan skill 

berbeda-beda, konsep yang memberikan kesempatan yang sama 

kepada semua orang untuk berkembang sesuai dengan kemampuan 

individunya masing-masing, sehingga dalam proses input mereka 

menerima anak-anak yang dipandang orang kurang baik atau 

kemampuan yang rendah, maka manajemen sekolah   melakukan   

budaya   pematangan   kualitas   peserta   didik   yang berkembang 

melalui cara-cara yang membebaskan peserta didik dari ketidak-tahuan, 

ketidak-berdayaan, ketidak-jujuran, ketidak-mampuan, dan dari 

buruknya karakter, kemudian menjadi baik dan membanggakan. 

3. Penelitian Sugeng Kurniawan (2015) yang berjudul, ‘’konsep manajemen 

pendidikan  Islam perspektif Alqur’an dan al-Hadits; studi tentang 

perencanaan’’ menyimpulkan, bahwa semua hal yang berkaitan 

dengan kehidupan manusia, maupun keberadaan alam ini sudah 

termaktub dalam Alqur’an, termasuk permasalahan mulai dari asal 

kejadian manusia, sampai pada aktivitas yang dilakukan manusia dalam 

hal ini tentang manajemen pendidikan semunya sudah tertulis di dalam 

Alquran (Jurnal Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015). Penelitian 



Kurniawan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. 

Persamaannya terletak pada pembahasan konsep manajemen dalam 

perspektif Alquran dan Alhadis, namun perbedaannya terletak beberapa 

hal antara lain: a) obyek penelitian; b) cakupan bahasan Kurniawan 

hanya pada salah satu fungsi manajemen yaitu planning (perencanaan), 

sedangkan penelitian ini mencakup sejumlah fungsi manajemen yaitu 

planning, organizing, acktuating, controlling dan evaluating, c) obyek 

kajian Kurniawan hanya pada studi literature, sedangkan penelitian ini 

selain didukung studil literatur, juga adanya obyek penelitian yaitu 

Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Aisyiah Sulawesi Selatan. 

4. Penelitian M. Hengky Wijaya (2019) dengan judul, “Implementasi 

Manajemen Mutu di Sekolah”. Tulisan ini menjelaskan tentang 

Implementasi Mutu dalam perspektif Philip B. Crosby dalam lembaga 

pendidikan khususnya sekolah. Lembaga pendidikan sekolah 

merupakan sebuah wadah yang memiliki fungsi untuk mencetak individu 

yang berkualitas atau bermutu. Untuk dapat mencetak generasi 

bermutu, tentunya sebuah lembaga pendidikan sekolah harus bermutu. 

Adapun konsep mutu yang ditawarkan Crosby untuk diimplementasikan 

dalam lembaga pendidikan ialah memiliki empat belas tahapan, yaitu 

management commitment, quality improvement team, quality 

measurement, the cost of quality, quality awareness, corrective actions, 

zero defects planning, supervisor training, zero defects day, goal setting, 

error-cause removal, recognition, quality councils dan do it over again. 

Keempat belas tahap tersebut akan diimplementasikan dalam lembaga 



pendidikan sekolah sebagai sebuah upaya mencapai lembaga 

pendidikan sekolah yang bermutu. 

5. Penelitian Muhamad Riyad dan Ajun Rois (2019) yang berjudul, 

“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Upaya Peningkatan 

Mutu Pendidikan Agama Islam”. Penelitian ini adalah tentang 

implementasi manajemen berbasis sekolah dengan mutu pendidikan 

agama Islam dengan sampel 30 diperoleh hasil r hitung nilai 0,48 

setelah berkonsultasi dengan tabel interpretasi "r", maka nilai r 0,48 

berada pada interval 0,40-0, 59 dalam kategori Sedang. Demikian pula, 

setelah berkonsultasi dengan tabel momen produk nilai r dengan N = 30 

pada tingkat signifikansi 95% = 0,361, rtabel 0,361 diperoleh, 

menunjukkan rhitung> rtabel (0,48> 0,361). Ini menunjukkan bahwa 

penerapan MBS memiliki peran moderat dengan mutu pendidikan 

agama Islam di MTs Al Mubarok, Kota Tangerang. Perbedaan paling 

mencolok dengan penelitian dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti 

ialah penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan 

penelitian yang diteliti oleh peneliti menggunakan penelitian kualitatif. 

6. Penelitian Irwan Fathurrochman (2017) dengan judul, “Implementasi 

Manajemen Kurikulum Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Santri Pondok 

Pesantren Hidayatullah/Panti Asuhan Anak Soleh Curup”. Penelitian ini 

membahas sistem dan kelembagaan pesantren yang telah 

dimodernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan, 

terutama dalam aspek kelembagaan yang secara otomatis akan 

mempengaruhi penetapan kurikulum yang mengacu pada tujuan 



institusional lembaga tersebut. Persoalan yang muncul adalah apakah 

pesantren dalam menentukan kurikulum harus melebur pada tuntutan 

zaman sekarang, atau justru ia harus mampu mempertahankannya 

sebagai ciri khas pesantren yang dalam banyak hal justru lebih mampu 

mengaktualisasikan eksistensinya di tengah-tengah tuntutan 

masyarakat. kurikulum merupakan sistem yang paling diperhatikan. 

Begitu pula, manajemen kurikulum menjadi langkah awal dalam 

menjalankannya. Menurut Dinn Wahyudin secara umum fungsi 

manajemen kurikulum, di antaranya: 1) meningkatkan efisiensi 

pemanfaatan sumber daya kurikulum; 2) meningkatkan keadilan dan 

kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal; 3) 

meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik; 4) 

meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran; 5) meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi proses belajar mengajar; 6) meningkatkan partisipasi 

masyarakat untuk membantu mengembangkan. Pondok Pesantren 

Hidayatullah / Panti Asuhan Anak Soleh Curup menerapkan manajemen 

kurikulum konvensional yang dikombinasikan dengan pelaksanaan 

kurikulum kementerian pendidikan kebudayaan dan kuriukulum 

kementerian agama. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Amalia (2017) dengan judul, 

“Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di SDN 30 Sumpang Bita Kabupaten Pangkep”. Penelitian 



ini menyimpulkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen di SDN 

30 Sumpang Bita Kabupaten Pangkep tergolong baik, terbukti dari 

terpenuhinya semua kegiatan dalam proses pelaksanaan fungsifungsi 

manajemen. Secara garis besar terdapat dua faktor yang berpengaruh 

terhadap mutu pendidikan, di antaranya: 1) Faktor pendukung yang 

meliputi, kepemimpinan kepala sekolah, koordinasi dan kerjasama serta 

keterampilan guru dalam mengelola kelas, 2) Faktor penghambat 

meliputi, sarana dan prasarana, anggaran atau pembiayaan pendidikan 

serta rendahnya kualitas pendidik. Penerapan fungsi-fungsi manajemen 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN 30 Sumpang Bita 

Kabupaten Pangkep belum maksimal tetapi sudah cukup berhasil 

meskipun keberhasilannya belum merata karena terdapat beberapa 

faktor yang menghambat. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Sahril Muhammad dan Mardia Rahman 

(2017) yang berjudul, “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah 

Untuk Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar Islam Insan Kamil Bacan 

Kabupaten Halmahera Selatan”. Penelitian ini berangkat dari fakta di 

lapangan bahwa mutu pendidikan dari tahun ke tahun lambat 

mengalami peningkatan.Hal ini tidak terjadi begitusaja melainkanada 

berbagai faktor penyebabmenurun mutunya pendidikan. Salah satunya 

adalah masih lemahnya pengelolaan manajemen satuan pendidkan di 

daerah. Agar hal tersebuttidak berlanjut terus-menerus, maka 

diperlukan adanya solusi alternatif untuk memperbaiki model 

pengelolaan pendidikan dasar sehingga dapat tercipta peningkatan 



mutu pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat tertatanya sistem 

pengelolaan manajemen sekolah sesuai dengan sasaran manajemen 

berbasis sekolah.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementatasi 

MBS pada Sekolah Dasar Islam Insan Kamil Bacan Kabupaten 

Halmahera Selatan, mengkaji dampak dari implementasi MBS terhadap 

kinerja guru dan mengkaji kendala-kendala implementasi MBS pada 

Sekolah Dasar Islam Insan Kamil Bacan Kabupaten Halmahera 

Selatan.Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif untuk 

menggambarkan implementasi manajemen berbasis sekolah pada 

sekolah dasar Islam Insan Kamil Bacan Kabupaten Halmaher Selatan. 

Penggunaan pendekatan kualitatif untuk memperoleh informasi dan 

penafsiran mendalam tentang implementasi manajemen berbasis 

sekolah pada sekolah dasar Islam Insan Kamil Bacan. Sumber data 

meliputi: Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, 

kepalasekolah,guru dan Komite Sekolah. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa (1) implementasi manajemen 

berbasis sekolah pada sekolah dasar Islam Insan Kamil Bacan 

terealisasi secara efektif dan efisien sesuai tujuan dan sasaran MBS 

khusus pada aspek pengembangan kurikulum dan pembelajaran, 

peserta didik, sarana dan prasarana, pembiayaan dan manajemen 

hubungan sekolah dengan masyarakat, (2) dampak impelementasi 

manajemen berbasis sekolah terhadap peningkatan kinerja guru dan 

sekolah melalui tata kelola sarana dan prasana serta pembiayaan 



sekolah secara transparansi, dan akuntabilitas dan (3) kendala 

implementasi manajemen berbasis sekolah pada sekolah dasar Islam 

Insan Kamil Bacan Kabupaten Halmahera Selatan adalah terbatasnya 

sumber pembiayaan sekolah dan sebagian besar masyarakat dan 

pelaku pendidikan lainnya belum sepenuhnya memahami pentingnya 

program manajemen berbasis sekolah. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basyit (2018), yang berjudul, 

“Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Islam”. Peningkatan mutu 

pendidikan Islam merupakan satu langkah awal penting yang harus 

dilakukan. Peningkatan mutu harus dilakukan secara menyeluruh 

dengan mempergunakan dan memberdayakan semua aspek sumber 

daya yang ada. Strategi dasar untuk meningkatkan mutu secara 

berkesinambungan yaitu melalui peningkatan seluruh objek garapan 

dalam manajemen pendidikan Islam, dimulai dari peningkatan tenaga 

kependidikan, peserta didik, kurikulum, proses pembelajaran, sarana 

prasarana pendidikan, keuangan dan hubungan dengan masyarakat. 

Proses pendayagunaan sumber daya manusia maupun sumber-sumber 

lainnya harus mendukung pencapaian tujuan secara efektif dan efisien 

berdasarkan ukuran, kadar, ketentuan dan penilaian tentang kualitas 

sesuatu barang maupun jasa (produk) sesuai dengan kepuasan 

pelanggan. Pemanfaatan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan 

orang lain secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai 

kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. 

10. Penelitian Faizun Husni dan Dwi Wahyudiati, (2019) dengan judul, 



“Relevansi Manajemen Strategik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan dan Daya Saing di Sekolah Dasar”. Penelitian ini 

membahas tentang mutu pendidikan yang menentukan keberhasilan 

dan kemampuan bersaing suatu lembaga pendidikan. Mutu pendidikan 

tidak akan berhasil tanpa adanya strategi yang tepat dalam menentukan 

mutu secara menyeluruh dalam semua komponen dalam pendidikan. 

Permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan yang meliputi 

pembelajaran yang kurang efektif, kualitas guru, sarana prasarana yang 

kurang memadai, standar kompetensi lulusan, dan program yang tidak 

menunjang dalam pencapaian mutu dan daya saing. Salah satu usaha 

peningkatan mutu dan daya saing melalui penerapan manajemen 

strategik, sehingga mampu menentukan langkahlangkah strategik yang 

tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing. Penelitian 

ini bertujuan mengungkapkan kondisi dan analisis, implementasi dan 

evaluasi manajemen strategik, dan hasil yang dicapai dari implementasi 

manajemen strategik dalam meningkatkan mutu pendidikan dan daya 

saing di SD Islam Terpadu Aikmel. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil dari 

penelitian ini adalah adanya relevansi atau keterkaitan antara 

manajemen strategik dengan mutu pedidikan dan kemampuan daya 

saing, karena mutu pendidikan berkaitan dengan semua yang menjadi 

standar tercapainya pendidikan bermutu baik dari sisi prestasi siswa, 

kualitas pengajar, maupun program sekolah secara umum. Hal ini 



dikarenakan mutu pendidikan sebagai salahsatu tolak ukur atas 

kemampuan sekolah dalam bersaing. 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

       Implementasi fungsi-fungsi manajemen adalah proses penerapan dari 

fungsi- fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan dalam organisasi untuk mencapai tingkat 

kualitas pada satuan pendidikan tertentu. 

Mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa 

yang menunjukkan  kemampuannya  dalam  memuaskan  kebutuhan  yang  

diharapkan atau yang tersirat.  Jadi  dalam konteks pendidikan, pengertian  

mutu  mencakup input, proses, dan output pendidikan. 

Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa inggris management 

yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau 

mengelola. Kata manage ini sendiri berasal dari Italia Maneggio yang 

diadopsi dari bahasa latin managiare, yang berasal dari kata manus yang 

artinya tangan (Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, 2011:230). 

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata manajemen 

mempunyai pengertian sebagai penggunaan sumberdaya secara efektif 

untuk mencapai sasaran (Yuku, 2013:29). Dalam arti khusus manajemen 

dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan yaitu orang-orang yang 

melakukan kegiatan memimpin dalam suatu organisasi.  

1. Teori dan Konsep Manajemen Umum  

Manajemen cenderung dikatakan sebagai ilmu maksudnya seseorang 

yang belajar manajemen tidak pasti akan menjadi seorang menajer yang 



baik. Adapun pengertian manajemen dapat disimak dari sejumlah referensi 

yang sempat dikutip penulis sebagai berikut : 

a. Menurut Andrew F. Sikukula (Hasibuan, 2009:6), mengemukakan 

bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas 

aktivitas  perencanaan,pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi 

dengan  tujuan  untuk  mengkoordinasikan  sebagai  sumberdaya  

yang  dimiliki oleh perusahaan sehingga akan di hasilkan suatu 

produk atau jasa secara efesien. 

b. Menurut   Terry   dan   Laslie   (Manullang,   1985:2)   

mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka 

kerja yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang-orang 

kearah tujuan organisasional atau maksud nyata, sedangkan 

Manula mendefenisikan manajemen pada tiga arti yaitu: 

manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kolektifitas 

orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen, manajemen 

sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu pengetahuan. 

c. Menurut  Mary  Paker  Follet   (Fatah,  1996:3)  mengatakan  

bahwa manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan 

melalui orang-orang (the art getting things done through people). 

Definisi ini perlu mendapatkan perhatian karena berdasarkan 

kenyataan, manajemen mencapai tujuan organisasi dengan cara 

mengatur orang lain. 



d. Menurut   George   R.   Terry   (Nawawi,   1998:39), manajemen 

adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan 

sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. 

Pengertian tersebut mensyaratkan bahwa untuk mencapai tujuan 

organisasi, terdapat sejumlah manusia yang ikut berperan dan 

harus diperankan.  

e. Encylopedia of the social science, yaitu suatu proses dimana 

pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. 

f. Menurut Louis A. Allen dalam bukunya Management and 

Organization (Hasibuan: 2001: 67) menegemukakan tentang 

element of managemen terdiri dari; Planning, Organization, 

 Coordination, Motivating, dan Controling.  

Selain yang dikemukakan tersebut, hemat penulis manajemen sebagai 

sebuah disiplin ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian? sebab antara 

keduanya tidak bisa dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu 

pengetahuan, karena telah dipelajari sejak lama, dan telah diorganisasikan 

menjadi suatu teori. Hal ini dikarenakan di dalamnya menjelaskan tentang 

gejala-gejala manajemen, gejala-gejala ini lalu diteliti dengan menggunakan 

metode ilmiah yang dirumuskan dalam bentuk prinsip-prinsip  

2. Teori dan Konsep Manajemen Menurut Islam 

Dalam konteks Islam (Alquran dan Hadis) manajemen disebut juga 

dengan (تدبير – إدارة -سياسة) yang bersal dari lafadz (دبر – أدار – ساس) yang artinya 

tata kelola, penyenggaraan dan siasat atau taktik. 



As-Sayid Mahmud Al-Hawary (1976: 541) mendefinisikan manajemen 

dengan sebagai: 

هيَاإلدارة

ت التي والعوامل القوي ومعرفة تجنبها التي المشاكل ومعرفة تذهب أين إلى معرفة

ض وبدون وبكفاءة الباحرة والطاقم خرتك ولبا لك كيفيةالتصرف معرفة لها نعرض

 .هناك إلى الذهاب مرحلة في ياع

Artinya: 

“Manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa 

yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan 

bagaimana mengemudikan kapal serta anggota dengan sebaik-

baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya”. 

Dari ta’rif (definisi) di atas memberi gambaran bahwa manajemen 

merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan 

akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. 

Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama. 

Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang 

adil. Batasan adil adalah pimpinan tidak ''menganiaya'' bawahan dan 

bawahan tidak merugikan pimpinan maupun perusahaan aau lembaga yang 

ditempati. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan adalah mengurangi atau 

tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan untuk bekerja 

melebihi ketentuan. Seyogyanya kesepakatan kerja dibuat untuk kepentingan 

bersama antara pimpinan dan bawahan. Jika seorang manajer 

mengharuskan bawahannya bekerja melampaui waktu kerja yang ditentukan, 

maka sebenarnya seorang pimpinan dikatakan telah menzalimi bawahannya, 

hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Manajemen Islam juga tidak 



mengenal perbedaan perlakuan (diskriminasi) berdasarkan suku, agama, 

atau pun ras. 

Sejalan dengan hal ini, Alquran menjelaskan tuntunan bagi manusia 

agar menghargai perbedaan. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum:22  

 

تِِهۦ َوِمنَْ ن َوٱْبتِغَآُؤُكم َوٱلنََّهارَِ بِٱلَّْيلَِ َمنَاُمُكم َءايََٰ ِلكََ فِى إِنََّ ۚ َ فَْضِلِهۦٓ م ِ
تَ  ذََٰ  ل ِقَْومَ  َلَءايََٰ

 يَْسَمعُونََ

Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit 
dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. 
Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi orang-orang yang mengetahui”. (QS. Ar-Rum: 22). 

Secara teori, ada lima prinsip dasar manajemen menurut Alquran dan 

Hadis. Kelima prinsip tersebut adalah: 

1. Prinsip Mardhatillah, yaitu prinsip mencari keridhaan Allah, segala 

sesuatu  hendaknya dimulai dengan niat karena Allah dengan 

mengharapkan sidhoNya. 

2. Prinsip Muhsinin, yaitu prinsip pilihan alternatif yang lebih baik, kalau 

diperhadapkan pada dua pilihan atau lebih tentang kebajikan, maka 

pilihlah yang terbaik. 

3. Prinsip as-shobru wa ginanul nafs, yaitu prinsip sabar dan memuliakan 

hati, kekayaan yang hakiki adalah kemuliaan hati. 

4. Prinsip Ittihad wa as-silaturahim, prinsip persatuan dan silaturahim, 

mengagungkan silaturahim berarti mewujudkan akhlak Islami. 

5. Prinsip syiar al-Islam, yaitu prinsip keteladanan dengan menunjukkan 

prilaku yang Islami dimanapun berada. 



Selain prinsip-prinsip di atas, islam memberikan argumentasi yang cukup 

banyak terkait manajemen pendidikan, hal ini jika dilihat dari sudut: 

Pertama, pendidikan Islam senantiasa merujuk pada dokumen primer 

yakni Al-Qur`an dan As- Sunnah, dengan tidak mengabaikan peranan 

dokumen sekunder, seperti atsar,  ijma’,  qiyas,  dan lain sebagainya yang 

tertera  dalam buku-buku para  intelektual Muslim awal (Salaf).  Hasilnya, 

output dan  outcome pendidikan akan lebih mampu survive dan berkompetisi. 

Kedua, penanaman keikhlasan dan ketulusan dalam proses 

pendidikan, baik kepada peserta didik, praktisi pendidikan, dan seluruh bagian 

yang terintegrasi dan sinergis dengan institusi maupun lingkungan  pendidikan. 

Tidak adanya ketulusan dalam perjalanan pendidikan, akan melahirkan 

kegagalan pencapaian tujuan pendidikan. Nabi Muhammad telah 

menyebutkan hal ini dalam sabdanya, yang artinya: 

Sesungguhnya Allah hanya akan menolong umat ini dengan orang- orang 
yang lemah di antara mereka, dengan doa mereka, shalat mereka, dan 
keikhlasan mereka. (HR.Bukhari No. 2896; Shahih Al-Jami’ no. 2388) 

 
Ketiga, ketika para sarjana Barat ramai membicarakan fungsi 

perencanaan dalam manajemen misalnya, Islam sudah lebih dulu 

menempatkan konsep perencanaan dalam tatacara “berkehidupan” umatnya. 

Jadi, perencanaan bukanlah hal baru dalam konsepsi teologis Islam. Secara 

tegas Alquran menyatakan dalam surah ke 59, surah Al-Hasyr  ayat 18 yang 

terjemahannya sbb: 

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-Hasyr: 18) 

 



Imam Al-Gazali kemudian menafsirkan ayat tersebut  sebagai berikut:  

bahwa manusia diperintahkan  untuk  memperbaiki dirinya, untuk 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, di mana proses 

kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya 

(kemarin), di samping itu kata perhatikanlah menurut Iman Al-Ghazali 

mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap 

perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri 

(merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok. 

Sebagaimana hadis Rasulullah saw, yang artinnya: 

Siapa orangnya yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia orang 

y ang beruntung, dan siapa orangnya yang hari ini sama dengan hari 
kemarin maka ia orang yang rugi, dan siapa orangnya yang hari ini lebih 
buruk dari hari kemarin maka ia orang yang celaka (HR. Ahmad) 
 
Quraish Shihab dalam tafsir “al-Misbah” nya, menafsirkan  bahwa  ayat  

tersebut  berbicara  mengenai perencanaan. Ia menjelaskan, kata “waltandzur’ 

nafsumma koddamat lighod”, mempunyai arti  bahwa manusia harus 

memikirkan terhadap dirinya. Dalam sudut pandang Islam, perencanaan 

yang menyeluruh tidak hanya meliputi cara berfikir strategis saja (dengan 

berbagai alat berfikir), tapi yang lebih penting adalah menempatkan 

keyakinan/keimanan kepada Allah swt. sebagai satu-satunya yang Maha 

berkehendak, Maha mengabulkan dan Maha mengetahui yang terbaik bagi 

mahklukNya, sementara manusia hanya bisa berencana sebagai salah satu 

bentuk ikhtiar, tinggal manusia cukup berserah diri berharap agar pencapaian 

dari sebuah rencana adalah ridha-Nya semata. 

C. Fungsi-Fungsi Manajemen 



Menurut Sondang P Siagin (Hasibuan, 2011:3), bahwa fungsi-fungsi 

manajemen mencakup: 

a. Perencanaan (Planning) dapat didefenisikan sebagai keseluruhan 

proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal 

yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

b. Pengorganisasian (Organizing) adalah keseluruhan proses 

pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung 

jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan 

suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.  

c. Penggerakan (Motivating) dapat didefenisikan sebagai 

keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para 

bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan 

ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efesien dan 

ekonomis.  

d. Pengawasan (Controlling) adalah proses pengamatan 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  

e. Penilaian (Evaluation) adalah fungsi organik administrasi dan 

manajemen yang terakhir. Defenisinya ialah proses pengukuran 

dan 18 perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai 

dengan hasilhasil yang seharusnya dicapai. 



Sedangkan menurut George R. Terry dan Lieli W. Rue (2005:9) 

bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri yaitu: 

a. Planning, menentukan tujuan yang hendak dicapai selama suatu 

masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat 

mencapai tujuan-tujuan itu.  

b. Organizing, mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan 

penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan 

kegiatankegiatan itu.  

c. Staffing, menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, 

pengarahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan tenaga 

kerja.  

d. Motivating, mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke 

arah tujuan-tujuan.  

e. Controlling, mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

menentukan sebab-sebab penyimpangan dan pengambilan 

tindakan-tindakan korelatif. 

Joseph L. Massie (1985:7) mengemukakan 7 fungsi-fungsi 

manajemen diantaranya yaitu:  

a. Pengambilan keputusan ialah proses pemilihan arah langkah 

yang harus diambil dan alternatif–alternatif yang ada untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. 

b. Pengorganisasian proses penentuan struktur dan alokasi kerja. 

c. Pengisian staf proses yang dilakukan para manajer untuk 

mengseleksi, melatih, mempromosikan dan membebas tugaskan 



bawahan.  

d. Perenacanaan ialah proses seorang manajer akan masa depan 

dan menemukan alternatif-alternatif arah langka yang terbuka 

untuknya.  

e. Pengawasan proses mengukur pelaksanaan yang berlaku 

sekarang dan memberpaduan kearah sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

f. Komunikasi adalah proses pengalihan ide-ide kepada orang lain 

untuk keperluan mencapai hasil yang diinginkan.  

g. Mengarahkan proses bimbingan pelaksanaan para bawahan 

menuju kesasaran bersama. 

 

D. Asas-Asas Manajemen 

Asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau 

kebenaran umum yang dapat dijadikan pemikiran dan tindakan pedoman 

pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan 

pengalaman. Asas ini sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu 

pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan “intisari” kebenaran-

kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tetapi 

bukanlah sesuatu yang absolute atau mutlak. Artinya, penerapan asas harus 

mempertimbangkan keadaan-keadaan yang khusus, keadaan yang berubah-

ubah. (Hasibuan, 2009:20) 

Asas bukanlah hukum, tetapi hanya hipotesis yang harus diterapkan 

secara fleksibel, praktis, relevan dan konsisten. Dengan menggunakan asas-



asas manajemen, seorang dapat mengurangi atau menghindari kesalahan-

kesalahan dasar dalam menjalankan pekerjaannya dan kepercayaan pada 

diri sendiri pun semakin besar. Manajer secara beralasan dapat meramalkan 

hasil-hasil usaha atau kegiatan-kegiatannya. 

Husaini (2006:32) memaparkan asas-asas manajemen, yaitu: 

a) Devision of work.  

Asas ini sangat penting, adanya limit factors artinya adanya 

keterbatasanketerbatasan manusia dalam mengerjakan semua 

pekerjaan yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, 

keterbatasan kemampuan, keterbatasan perhatian. Keterbatasan-

keterbatasan ini mengharuskan diadakannya pembagian 

pekerjaan. Tujuannya untuk memperoleh efesiensi organisasi dan 

pembagian kerja yang berdasarkan spesialisasi sangat diperlukan, 

baik pada bidang teknis maupun pada bidang kepemimpinan. Asas 

pembagian kerja mutlak harus diadakan pada setiap organisasi 

karena tanpa pembagian kerja berarti tidak ada organisasi dan 

kerjasama diantara anggotanya. Dengan pembagian kerja maka 

daya guna dan hasil organisasi dapat ditingkatkan demi 

tercapainya tujuan.  

b) Authority and responsibility.  

Menurut asas ini perlu adanya pembagian wewenang dan 

tanggung jawab antara atasan dan bawahan, wewenang harus 

seimbang dan tanggung jawab misalnya wewenang sebesar x 

maka tanggung jawab pun sebesar x wewenang (authority) 



menimbulkan “hak” sedangkan tanggung jawab menimbulkan 

“kewajiban” hak dan kewajiban menyebabkan adanya interaksi 

atau komunikasi antara atasan dan bawahan. 

c) Discipline.  

Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang 

telah ditetapkan dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, 

serta dilaksanakan sepenuhnya.  

 

d) Unity of command.  

Menurut asas ini hendaknya setiap bawahan hanya menerimah 

perintah dari seorang atasan dan tanggung jawab kepada atasan 

pula. Tetapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada 

beberapa orang bawahan. Asas kesatuan perintah ini perlu karena 

jika seorang bawahan diperintahkan oleh beberapa orang atasan 

maka ia akan kebingungan.  

e) Unity of direction.  

Setiap orang (kelompok) bawahan hanya mempunyai satu 

rencana, satu tujuan, satu perintah dan satu alsan supaya terwujud 

kesatuan arah, kesatuan gerak dan kesatuan tindakan menuju 

sasaran yang sama. Unity of command berhubungan dengan 

karyawan, sedangkan unity of direction bersangkutan dengan 

seluruh perusahaan.  

f) Subordination of individual intere into general interes.  

Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan 



bersama (organisasi) di atas kepentingan pribadi, misalnya 

pekerjaan kantor sehari-hari harus diutamakan dari pda pekerjaan 

sendiri.  

g) Remunaration of personel.  

Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial 

harus adil, wajar dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga 

memberikan keputusan yang maksimal baik bagi karyawan 

maupun majikan.  

h) Centralization. 

Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang, artinya 

wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagi tanpa mengabaikan 

situasi-situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang 

memuaskan. Centralization ini sifatnya dalam arti relatif bukan 

absolut (mutlak).  

i) Scalar of chain (Hierarchy). 

Saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke 

bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jeles, tidak 

terputus dan dengan jarak terpendek. Maksudnya perintah harus 

berjenjang dari jabatan tertinggi kejabatan terendah dengan cara 

yang berurutan.  

j) Order. 

Asas ini dibagi atas material order dan sosial order, artinya 

keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang atau 

alat-alat organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat 



yang sebenarnya, jangan simpan di rumah. sosial order artinya 

penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlin atau bidang 

spesialisasinya.  

k) Equity. 

Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam 

pemberian gaji dan jaminan sosial, pekerjaan dan hukuman, 

perlakuan yang adil akan mendorong bawahan mematuhi atasan 

dan menumbuhkan gairah kerja.  

l) Initative. 

Menurut asas ini, seorang pimpinan harus memberikan dorongan 

dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dengan 

memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan 

dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya.  

m) Esprit de corps (Asas kesatuan).  

Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan 

dibina sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujud 

kekompakan kerja (team work) dan timbul keinginan untuk 

mencapai hasil yang baik. Pimpinan perusahaan harus membina 

para karyawan sedikimian rupa agar karyawan merasa ikut 

memiliki perusahaan itu.  

n) Stability of turn-over of personel ( kestabilan jabatan karyawan) 

Menurut asas ini, pimpinan perusahaan harus berusaha agar 

mutasi dan keluar masuknya perusahaan tidak terlalu sering 

karena akan mengakibatkan ketidak stabilan organisasi, biaya-



biaya semakin besar dan perusahaan tidak mendapat keryawan 

yang berpengalaman. Pemimpin perusahaan harus berusaha agar 

setiap karyawan betah kerja sampai masa pensiunnya. Jika 

karyawan sering berhenti perlu manajer menyelidiki penyebabnya. 

E. Pengertian Mutu Pendidikan 

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh 

dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, 

pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. (Rokhim, 

2013:4) 

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa 

sumber daya dan perangkat lunak serta harpan-harapan sebagai pemandu 

bagi berlangsungnya proses. Input sumber daya meliputi sumber daya 

manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, staf, murid) dan sumber 

daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb). Input 

perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundang-

undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input harapan-harapan 

berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh 

sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung 

dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari 

tingkat kesiapan input maka makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi 

pula mutu input tersebut.  

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu 



yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses 

disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam 

pendidkan berskala mikro, proses yang dimaksud adalah proses 

pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses 

pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan 

evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat 

kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.  

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengorganisasian dan 

penyerasian serta pemanduan input sekolah (guru, murid, kurikulum, uang, 

peralatan, dsb) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan 

situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu 

mendorong motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu 

memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti 

bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan 

oleh gurunya, akan tetapi pengtahuan tersebut juga telah menjadi muatan 

nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan 

yang lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus 

menerus (mampu mengembangkan dirinya).  

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah 

adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. 

Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya (menunjukkan kepada suatu 

ukuran penilaian atau penghargaan), produktifitasnya (perbandingan terbaik 

antara hasil yang diperoleh output dengan jumlah sumber yang 

dipergunakan input), efektivitasnya (ukuran keberhasilan tujuan organisasi), 



efesiensinya (bagaimana tujuan itu dicapai dengan memiliki tingkat efesiensi 

waktu, biaya, tenaga dan sarana), inovasinya (suatu ide, barang, metode, 

yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi hasil seseorang 

kelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil inverse (penuan baru) atau 

discovery (baru ditemukan orang), yang digunakan untuk mencapai tujuan 

pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan), kualitas 

kehidupan kerjanya (teknik manajemen yang mencakup gugus kendali mutu, 

pengayaan pekerjaan, suatu pendekatan untuk bernegosiasi dengan serikat 

pekerja) dan moral kerjanya (sikap perorangan dan kelompok terhadap 

lingkungan kerjanya dan sikap untuk bekerja sebaik-baiknya dengan 

mengarahkan kemampuan yang dimiliki secara sukarela). (Saleha, 2013:10) 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa mutu 

pendidikan adalah yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki 

kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun 

kompetensi kejuruan yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial 

serta nilai-nilai akhlak mulia. 

F. Prinsip Mutu Pendidikan 

Ada beberapa prinsip yang perlu dijadikan pedoman dalam 

menerapkan mutu pendidikan, antara lain sebagai berikut:  

a. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional 

dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan 

alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam 

memperbaiki sistem pendidikan. 



b. Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan adalah ketidak 

mampuan mereka dalam menghadapi kegagalan sistem yang 

mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau 

proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada. 

c. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, 

pengawas dan pemimpin kantor depag mengembangkan sikap 

yang terpusat pada kepemimpinan, team work dan kerjasama. 

d. Kunci utama dalam peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen 

pada perubahan.  

Arcaro (Sungkono 2017:3) mengembangkan konsep roda 

implementasi TQM dalam dunia pendidikan yang berisi 8 (delapan) unsur 

yakni: (1) strategic planning (perencanaan strategis); (2) communication 

(komunikasi); (3) program measurements (pengukuran program); (4) conflict 

management (manajemen konflik); (5) program selection (program seleksi); 

(6) program implementation (pelaksanaan program); (7) program validation 

(validasi program); (8) standards.  

Dengan menerapkan delapan unsur itu dalam dunia pendidikan dapat 

diperoleh dua manfaat yaitu: 1) pendidikan selalu dapat menyesuaikan 

dengan tuntutan pengguna sehingga dukungan untuk perbaikan mutu tidak 

akan menemui kesulitan; 2) ukuran keberhasilan dapat ditentukan sehingga 

memudahkan pengukuran dan evaluasi tingkat keberhasilan dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan. 

G. Karakteristik Pendidikan Bermutu 

Memahami konsep mutu dapat ditelaah dari karakteristik pendidikan 



yang ditawakan. Yang ditawarkan pertama adalah berbentuk produk atau 

output dalam suatu system. Output ini jelas harus sesuai dengan keinginan 

pelanggan kalau produknya sudah bagus, pelanggan akan mengaitkannya 

dan bertanya tentang proses pembentukannya, produk yang bermutu tidak 

terlepas dari proses yang terencana dengan baik, dan suatu proses yang 

bermutu memerlukan input yang baik dan lengkap. Menurut Gronroos 

(Engkoswara, dkk, 2012:305) kriteria dalam menilai kualitas jasa yang 

bermutu adalah:  

a. Professionalism and skill, menjadi kriteria utama suatu jasa yang 

bermutu. Para pelanggan percaya bahwa SDM penyedia jasa 

memiliki syarat profesionalisme dan keahlian yang mumpuni 

sekaligus dapat mengahasilkan produk ang bermutu.  

b. Atitude ang behavior, sikap dan perilaku yang ditujukan personil 

penyedia jasa dalam melayani atau melaksanakan proses sangat 

sangat empatik dan sangat membantu pelanggan. 

c. Accessibility and flexibility, proses dirancang secara fleksibel 

untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam 

melakukan akses. 

d. Realibility and trustworthiness, reputasi baik dan selalu menjaga 

kepercayaan pelanggan membaut para pelanggan percaya dan 

yakin dengan apa yang diberikan oleh penyedia jasa adalah 

suatu pelayanan yang bermutu.  

e. Recovery, saat terjadi kesalahan atau kekeliruan, pelanggan 

tidak terlalu cemas dan khawatir karena mereka percaya 



penyedia jasa dapat membantu memecahkan masalahnya.  

f. Reputation and credibility, image yang dibuat penyedia jasa 

adalah menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan.  

Dengan demikian teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam 

menilai kualitas jasa yang bermutu membutuhkan keprofesionalan, sikap, 

proses yang fleksibel, menjaga kepercayaan pelanggan, dan tanggung jawab 

terhadap jasa yang diberikan. 

H. Standar Mutu Pendidikan 

Standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari standar nasional 

pendidikan yang telah ditetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan 

di Indonesia meliputi:  

a. Standar kompetensi lulusan yaitu stanar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang wajib dimiliki peserta didik untuk dapat 

dinyatakan lulus. 

b. Standar isi adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

cakupan kedalam materi pelajaran untuk mencapai standar 

kompetensi luusan yang dituangkan kedalam ompetensi bahan kajian, 

kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran.  

c. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan prosedur dan pengorganisasian pengalaman belajar untuk 

mencapai standar kompeensi lulusan. Standar proses pedidikan yang 

membudayakan dan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, 

budaya, dan kemajemukan. Proses pendidikan pada setiap satuan 



pendidikan diselenggarakan dengan memberIkan keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas dan 

kemandirian peserta didik sesuai dengan perkembangan, kecerdasan, 

dan kemandirian dalam rangkapencapaian standar kompetensi 

lulusan.  

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar nasional 

pendidikan yang berkaitan dengan kualifikasi minimal yang harus 

dipenuhi oleh setiap pedidik dan tenaga kependidikan.  

e. Standar saran dan prasarana adalah standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan prasyarat minimal tentang fasilitas fisik yang 

diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.  

f. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, 

dan pengawasan kegiatan agar tercapai efesiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan pendidikan.  

g. Standar pembiayaan adalah standar nasional pendidikan yang 

berkaitan dengan biaya untuk penyelenggaraan satuan pendidikan.  

h. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan alat penilaian 

pendidikan (Aan & Engkoswara, 2012:311). 

I. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan 

Lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga yang senantiasa 

diperlukan oleh masyarakat sepanjang masa, namun tidak semua lembaga 



pendidikan diminati masyarakat, ada beberapa lembaga pendidikan yang 

semakin tahun semakin menurun baik jumlah siswa maupun kualitasnya 

sampai akhirnya ditutup, sebaliknya tidak sedikit lembaga pendidikan yang 

semakin tahun semakin eksis dan semakin maju.  

Lembaga pendidikan yang selalu diminati masyarakat yaitu lembaga 

pendidikan yang baik dalam pengelolaan sumber daya yang ada, akuntabel, 

berkualitas, mampu bersaing dengan lembaga lain dan dapat mengantarkan 

anak didiknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun dunia kerja 

dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan teknis 

yang sangat diperlukan oleh dunia usaha dan industri, lembaga seperti inilah 

kita namakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu.  

Bagaimana menciptakan lembaga pendidikan baik dan bermutu? 

Untuk menjawab pertanyaan itu maka langkah pertama yang harus dilakukan 

seorang kepala sekolah/pengelolah lembaga pendidikan yaitu senantiasa 

memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan-keinginan dari pihak-pihak 

yang terkait antara lain:  

a. Pemerintah, keinginan pemerintah yaitu kepatuhan seorang 

pengelolah lembaga pendidikan terhadap semua peraturan-

peraturan yang berlaku. 

b. Siswa dan orang tua, keinginannya mendapat pelayanan yang 

baik dengan hasil tamatan yang berkualitas, berbudi luhur, 

terampi dan bertanggung jawab.  

c. Komunikasi, memerlukan lingkungan kerja yang sejuk, nyaman 

dan kondusif untuk mengembangkan diri.  



d. Guru dan karyawan, membutuhkan kesejahteraan yang baik, 

jaminan kesehatan dan keselamatan.  

e. Investor, mengharapkan reputasi yang baik.  

f. Institusi lain, membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai. 

(Windarto, 2006:17) 

Selain memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan pihak-pihak 

terkait tersebut untuk mengelolah lembaga pendidikan diperlukan sistem 

manajemen yang baik dan yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut 

Wibowo (2013:33) bahwa salah satu sistem manajemen yang baik tersebut 

adalah fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen yaitu 

pernecanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.  

i. Perencanaan 

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman 

pelaksanaan, dengan memilih yang lebih terbaik dari alternatif-

alternatif yang ada. Harold Koontz dan Cyril O’Donnel 

mengatakan perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang 

berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, 

kebijaksanaankebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-

program dari alternatif-alternatif yang ada. 

ii. Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, 

pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-

orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang 



diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif 

didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan 

aktifitas-aktifitas tersebut. Pengorganisasian adalah tindakan 

mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif 

antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama 

secara efesien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan 

pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam 

kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran 

tertentu.  

iii. Pengarahan 

Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau 

bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. 

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar 

mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-

usaha pengorganisasian.  

iv. Pengendalian 

Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam 

suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan 

dalam rencana. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan 

terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana 

yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat 

terlaksanakan. 

 Dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara baik dan benar 



serta konsisten, maka akan meningkatkan mutu pendidikan baik lulusan 

maupun mutu layanan pendidikan pada masyarakat. 

J. Kerangka Pikir 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap alur pemikiran dalam 

penelitian ini, maka dipaparkan kerangka pikir sebagai berikut: 

Gambar 2.1: Diagram kerangka pikir dan alur penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

     Metode dalam rancangan penelitian kualitatif lebih pada penegasan dan 

penjelasan yang menunjuk pada prosedur-prosedur umum kemetodean yang 

akan digunakan seperti; 1) pendekatan disertai alasan mengapa pendekatan 

itu digunakan, 2) unit analisis, 3) metode pengumpulandan analisis data, 3) 

keabsahan data (Burhan Bungin, 2003: 47).   

 Berdasarkan pendapat Bungin, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualiatif deskriptif dengan alasan pendekatan kualitatif lebih dipahami oleh 

peneliti sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin 

Aisyiah Wilayah Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini 

adalah selain lebih mudah dijangkau dan obyektifitasnya lebih terjaga, juga 

karena peneliti adalah salah satu pengelola pondok pesantren tersebut.   

Adapun limit waktu yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini 

selama kurang lebih 4 bulan, sejak September 2018 s/d Desember 2018. 

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

1. Unit analisis 

Unit analisis dimaksudkan untuk mengemukakan bagian-bagian yang 

akan dianalisis. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah a) 



menganalisis dan menguraikan tata kelola Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin Aisyiah Sulawesi Selatan, b) menganalisis dan menguraikan 

program kerja dan kegiatan Pondok Pesantren Ummul Mukminin Aisyiah 

Sulawesi Selatan, c) menganalisis dan menguraikan ayat-ayat Alquran dan 

Hadis yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen.   

2.  Informan dan sampel 

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan 

menggunakan purposive sampling, artinya teknik penentuan sumber data 

mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak.  Artinya menentukan 

informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah 

penelitian (Sugiono, 2011:85). Berkaitan dengan informan ini, Bungin 

menjelaskan,  jumlah informan dalam penelitian kualitatif lebih tepat dilakukan 

secara sengaja (purposive) dan tidak dipersoalkan jumlahnya, yang 

diperhatikan dalam penelitian kualitatif adalah penentuan informan terutama 

tentang tepat atau tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas 

fenomena yang diteliti (Bungin, 2003:23). Selanjutnya pemilihan sampel 

secara purposive sampling dalam penelitian ini berpedoman pada syarat-

syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :  

a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.  

b. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan 

subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat 

pada populasi (key subjectice). 



c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam 

studi pendahuluan (Arikunto, 2010:183) 

Berdasarkan teori penentuan informan tersebut, maka dalam penelitian 

ini ditentukan berdasarkan kondisi obyek penelitian. Sehubungan dengan 

kondisi lokasi penelitian, maka peneliti menentukan informan kunci sebanyak 

4-6 orang sekaligus sebagai sampel bertujuan/disengaja (purpossive 

sampling) adalah : 

a. Wakil Direktur Pondok Pesantren Ummul Mukminin, Ustadz Aziz 

Ilyas S.Ag, M.Ag 

b. Kepala Sekolah Madrasah Aliah Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin, Ustadz Drs. H. Mustari Silang M.Pd. 

c. Kepala Tata Usaha, Ustadz Kurniawan S.Pd 

d. Ibu Asrama/ Kesiswaaan, Ustadzah Nur Hudayah S.Ag. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk kelengkapan data yang sistematis dalam pembahasan tesis ini, 

maka perlu dilakukan pengumpulan data antara lain melalui metode : 

 

1. Observasi 

Observasi atau  biasa juga disebut pengamatan, meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh 

alat indera (Suharsimin Arikunto, 2006:  156). Jadi, observasi dalam 

pembahasan ini, merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

menggunakan komunikasi secara langsung dengan sumber informasi 

(informan) tentang model manajemen dalam perpektif Alquran danHadis yang 



diterapkan di Pondok Pessantren Ummul Mukminin Aisyiah Sulawesi Selatan 

yang berkaitan dengan kondisi lokasi yang akan diteliti, keadaan pendidik, 

tenaga kependidikan  serta siswa sebagai responden dalam penelitian 

tersebut. 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas suatu 

pertanyaan (J. Moleong, 2018:186). Menurut Moleong yang mengutip Lincon 

dan Guba (1985: 266) maksud mengadakan wawancara antara lain: 

mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motiasi, 

tuntutan kepedulian dan lainnya. Karenanya, penulis melakukan tanya jawab 

atau percakapan dengan para informan untuk memperoleh data, baik dengan 

menggunakan daftar pertanyaan ataupun percakapan terbuka yang 

berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang- barang 

tertulis. Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan permasalahan secara langsung melalui dokumen- 

dokumen tertulis maupun arsip yang terdapat pada lokasi penelitian. Adapun 

sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan dua sumber 

yakni: 

a. Data Primer, data yang dikumpulkan lewat metode  interview atau 

wawancara langsung kepada obyek penelitian yaitu tenaga 



pendidik dan kependidikan di Ponpes Ummul Muminin Aisyiah 

Sulawesi Selatan. 

b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui referensi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang telah ada, data yang 

bersumber pada informan yang tidak berhubungan langsung 

dengan permasalahan penelitian, seperti tokoh masyarakat, aparat 

pemerintahan dan kepala sekolah beserta jajarannya tulisan seperti 

jurnal hasil penelitian, tesis dan disertasi yang berhubungan 

dengan materi penilitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

 Untuk mengelola data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

analisis deskriptif kualitatif yaitu berusaha menggambarkan data yang 

diperoleh dari hasil penelitian dengan cara analisis: 

1. Induktif, yaitu cara menganalisis data yang dimulai dari pembahasan 

yang bersifat khusus kemudian mengambil satu kesimpulan yang 

bersifat umum. 

2. Deduktif, yaitu  menganalisis data yang di mulai dari pembahasan yang 

bersifat umum kemudian mengambil suatu kesimpulan yang bersifat 

khusus.  

Selain teknik analisis yang sudah umum tersebut, juga dilakukan 

analisis data menurut model Miles dan Huberman (Sugiono, 2017: 132), yaitu 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data. Miler dan Huberman (1984) dalam Sugiono 



mengemukakan, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung sampai tuntas. 

Menganut model pengumpulan data yang dianjurkan Miles dan 

Huberman, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dipilah menjadi 

beberapa jenis data, yaitu: a) pengumpulan data (data collection), b) reduksi 

data (data reduction), c) penyajian data (data display). Maksud reduksi data 

dalam penelitian ini adalah memilih dan memilah serta merinci, sedangkan 

disaplay data dimaksudkan disini yaitu dilakukan dalam bentuk uraian atau 

narasi singkat berdasarkan penuturan informan yang dikaitkan dengan 

perspektif Alquran dan Hadis sebagai pedoman atau rujukan hidup umat 

islam.  

 

 

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Setelah dilakukan analisis melalui teknik display data atau penyajian 

berdasarkan narasi informan, kemudian dilakukan pengecekan keabsahan 

atau kebenaran temuan. Dalam arti lain, bahwa kebenaran narasi yang 

dikemukakan informan harus relevan dengan apa yang terkandung dalam 

Alquran dan Hadis. 

 Sementara penyajian tentang pelaksanaan manajemen yang 

bertentangan dengan substansi Alquran dan Hadis juga akan menjadi bagian 

tersendiri dalam temuan penelitian ini.  Singkatnya, informasi Alquran dan 

Hadis tentang manajemen yang kemudian sesuai dengan kenyataan pada 



obyek penelitian, maka hal itu dianggap sebagai temuan yang dapat 

dipertanggung jawabkan atau benar adanya. Demikian juga sebaliknya jika 

kehendak Alquran dan Hadis belum sesuai dengan praktiknya pada Pondok 

Pesantren Putrin Ummul Mukminin Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan, maka 

hal ini juga menjadi sebuah temuan yang harus dikemukakan apa adanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskpripsi Karakteristik Obyek Penelitian 

1. Deskripsi geografis  

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan 

adalah salah satu amal usaha bidang Pendidikan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi 

Selatan dengan tujuan melahirkan kader ulama dan intelektual perempuan 

dalam rangka mewujudkan cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah dan 

‘Aisyiyah, yakni mewujudkan Gerakan Islam Berkemajuan. 

Pesantren ini terletak di wilayah Kelurahan Pai Kecamatan 

Biringkanaya, Bulurokeng, Kota Makassar dengan alamat di Jl. Perintis 

Kemerdekaan Kilometer (KM-17). Bangunannya berdiri di atas lahan tanah 

wakaf dari keluarga Drs. HM. Yusuf Kalla (Wakil Presiden RI, 2004-2014 dan 

2014-2019) seluas 2 hektar. Pesantren ini berada pada posisi georafis di 

ujugng Utara Kota Makassar.  

2. Deskripsi kelembagaan 

Gagasan pendirian pesantren putri ummul mukminin pertama kali 

dilontarkan dalam sebuah rapat Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan pada 

tanggal 8 MAret 1981 oleh Dra. Hj. Ramlah Aziez (almh) yang ketika itu 

selaku Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan. Gagasan beliau pun 

diterima seluruh peserta rapat dengan antusias.  



Kegiatan tahap pertama dimulai dengan membentuk panitia pembelian 

tanah yang diketuai oleh Dra.Hj. St. Ramlah Aziez sendiri, dan alhamdulillah 

berkat rahmat Allah rabbul Alamin, Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah berhasil 

mendapatkan sebidang tanah wakaf dari almarhumah Ibu Hj. Athirah Kalla, 

seluas 2 hektar di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kota 

Makassar. 

Penyerahan tanah secara resmi dilakukan dihadapan peserta rapat 

kerja Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Pimpinan Daerah 

‘Aisyiyah se-Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Dzulqa’dah 1401 H bertepatan 

dengan 30 Agustus 1981 di Ujung Pandang (sekarang: Makassar). Dalam 

etape selanjutnya, Bapak Drs. H.M Yusuf Kalla, selaku ahi waris almarhumah 

Hj. Athirah Kalla memandang lokasi di Kelurahan Sudiang itu tidak strategis, 

karena berdekatan dengan Bandara Sultan Hasanuddin, maka tanah tersebut 

dipertukarkan dengan tanah yang berlokasi di Kelurahan Bulurokeng 

Kecamatan Biringkanaya yang luasnya kurang lebih 2 hektar. 

Acara pertukaran tanah wakaf ini dilaksanakan pada tanggal 1 

Muharram 1404 H bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1983, pihak ahli 

waris diwakili oleh ibu Hj. St. Musyawarah Musa, SH, MS, yang juga sebagai 

ketua pimpinan Wilayah pada saat itu. Acara tersebut disaksikan oleh para 

anggota Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan, para ahli waris 

almarhumah Hj. Athirah Kalla, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Camat 

Biringkanaya dan sejumlah undangan. 



Pada tahun 1984, Panitia Pembangunan yang telah dibentuk oleh 

Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan memulai pembangunan sebuah 

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi 

Selatan. Maka, pada tahun 1987 Pondok Pesantren ini mulai menerima santri 

baru yang ketika itu hanya berjumlah 17 orang. 

Sejak dibuka untuk pertama kalinya di tahun 1987 hingga sekarang 

pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah santriwati berjumlah 1.209 dengan 

penambahan berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan santriwati. Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan 

menyelenggarakan Program Pendidikan Wajib Belajar 6 tahun dengan 

jenjang pendidikan SMP-MTs-SMA-MA yang telah terakreditasi oleh Badan 

Akreditasi Sekolah Ban-S/M Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Visi dan Misi 

a. Visi: ‘’Unggul dalam ketaqwaan, intelektual, kemandirian dan 

kepeloporan dalam amar ma’ruf dan nahi mungkar berlandaskan 

Alquran dan As-Sunnah” 

b. Misi 

1) Menyiapkan peserta didik dalam memahami dan melaksanakan 

nilai-nilai takwa dan ibadah 

2) Meningkatkan adaptasi dalam berakhlakul karimah dan 

melaksanakan adabul mar’ah fii al islam dalam pergaulan 

sehari-hari 



3) Melaksanakan pembelajaran secara interaktif, efektif, efisien, 

kontekstual, inovatif dan menyenangkan. 

4) Meningkatkan profesionalisme seluruh tenaga pendidik dan 

kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

5) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa 

Asing (Arab dan Inggris) baik kognitif maupun praktis sehari-hari 

yang dapat menopang kompetensi “global competition”. 

6) Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan, dan 

partisipatif. 

7) Meningkatkan komitmen dan tanggung jawab peserta didik 

dalam melaksanakan amar ma’ruf nahil’ mungkar. 

8) Menyiapkan peserta didik untuk memasuki persaingan 

kompetisi global. 

4. Kurikulum Terpadu 

Kurikulum Pondok Pesantren, yakni memadukan antara kurikulum 

pondok pesantren LP2M, kurikulum kementerian agama dan kurikulum 

pendidikan nasional yang memudahkan peserta didik melanjutkan ke 

perguruan tinggi, baik di dalam dan luar negeri. 

Pembelajaran di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah 

Wilayah Sulawesi Selatan menyeimbangkan antara penguasaan dasar-dasar 

keislaman dengan penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan (basic 

knowledge of science) yang mendukung tercapainya visi, misi dan tujuann 

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin. Hal tersebut perlu dirumuskan 



dengan baik, sehingga dapat melahirkan kurikulum yang terintegrasi, terpadu 

dan berkesinambungan dalam sistem pendidikan pondok selama 6 tahun. 

5. Kepemimpinan Pondok Pesantren 1987-2019 

Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin sejak dibuka di tahun 1987 

hingga sekarang telah dipimpin oleh empat orang direktur: 

a. Direktur Pertama, Ibu Dra. Hj. Ramlah Aziez (1987-1988) 

b. Direktur Kedua, Al-Ustadz KH. Malik Ibrahim (1988-2001) 

c. Direktur Ketiga, Drs. KH. Jalaluddin Sanusi (2001-2016) 

d. Direktur Keempat, Drs. Abdul Kadir Arief (2015-2019) 

6. Struktur Organisasi Ponpes Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan Periode 2016-2019. 

Badan Pembina : 1. Dr. Nurhayati Aziz, SE. M.Si 

2. Prof. H. Gagaring Pagalung, SE. Akt. 

3. Dra. Hidayah Quraisy, M.Pd 

4. Drs. H. Bakhtiar Marady 

Kiyai Pondok : Drs. KH. Jalaluddin Sanusi 

Direktur  

Wakil Direktur I 

: 
: 

Drs. Abdul Kadir Arief 

Abdul Aziz Ilyas, S.Ag. MH 

 

Wakil Direktur II : Titin Nursyamsi, ST. S.Pd 

Wakil Direktur III : Athifah Noor, BA. S.Pd.I 

Wakil Direktur IV  : Dra. Masrawaty Malik, M.Th.I  

Bendahara : Irnawati Nur, S.Sos 

Staf Bendahara : Irnawati Nur, S.Sos 

Kepala Tata Usaha : Muhammad Zaelani, S.IP 

Kaur. Kepesantrenan& 

Islami 

: 

 

Tauhid, S.Ag 

 



Kaur. Prestasi, Kaderisasi 

& Alumni 

: Anita Taurisia Putri, SE 

Kaur. Keamanan & 

Ketertiban 

: Sudir Nyengka, BA. 

Kaur. Sarana Prasarana 

Kaur. Kerumahtanggaan 

: 

: 

Syafaruddin 

Mariati 

Lembaga Bahasa Arab 

Lembaga Bahasa Inggris  

: 

: 

Fatimah Riwayat, A.Ma 

Nurul, S.Pd 

 

Bimbingan Konseling Pondok 

Kepala Dapur 

: 

: 

Muthia Kasim, S.Pd.I 

Mardiana 

Kepala Poskestren 

Perawat  

: 

: 

: 

dr. Fatmawaty, MARS  

Syamsiah Nur, A.Md.Kep 

Nur Izzah 

Musyrifah/Wali Asrama :  

1. Rusmianty, S.Ag 

2. Fatimah, S.Pd 

3. Rosdianah, S.Sos 

4. Nurhudayah, S.Pd 

5. Ika Febriyanti, S.Pd  

6. A. Ika, S.Pd 

7. Ririen Riantiny, S.Pd 

8. Dra. St. Harming Ahmad 

9. Kahadiah, S.Pd.I 

10. Nur Inayah, S. Hum  

 

 11. Hj. Darna Muis, S.Ag 

12. Erni Basri, S.Pd 

13. Ernianty, S.Pd.I 

14. Nurlina Akib, S.Pd.I 

15. Darmawati, S.Pd 

16. Irnawati Nur, S. Sos 

17. Mukarramah 

18. Nur Indah, S.Pd 

19. Nadirah, S.Pd.I 

20. Nur Azisah, S.Pd 

Kepala Perpustakaan 

Kepala Laboraturium 

Kepala Lab. MultiMedia 

Kebersihan & Keindahan 

Taman 

: 

: 

: 

: 

Halimah. A.MaPust 

Mukarromah, S.Si 

Akbar, S.Kom 

Ismail 

Ardi 

Saharuddin 



 

Security : 

: 

: 

Jamaluddin 

Bakhtiar, A.Ma 

Nurfitriyani 

Pembina TSPM 

Pembina HW 

Pembina IPM  

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Muslimah, S.Pd.I 

Nadirah, S.Pd 

Kahadiah, S.Pd.I 

Darmawati BM, S.Ag 

Fatimah Riwayat, A.Ma 

Ririen Riantiny, S.Pd 

Erni Basri, S.Pd 

 

Kepala SMP 

Waka. Kurikuum 

Waka. Kesiswaan 

: 

: 

: 

Drs. Andi Aras, MA 

Marhumah, SS. MM 

A. Suhadah, S.Ag 

KTU SMP  : Wawan Kurniawan, S.Pd 

Staf KTU : Irwanti, S.Ag 

Suraedah, S.Kom 

Kepala MTs. : Dra. Hj. St. Raodah Rauf 

Waka. Kurikuum : Ratnawati, S.Pd 

KTU MTs  : Wawan Kurniawan, S.Pd 

 

Staf KTU : Ririen Riantiny, S.Pd. 

Kepala SMA 

Waka. Kurikulum 

Waka. Kesiswaan 

KTU SMA 

Staf KTU  

: 

: 

: 

: 

Daulah, S.Ag. M.Pd.I 

Drs. H Waginan 

Suryani Jalil 

Mini Rosmini, A.Md 

Baridah, S.Kom 

Jumriani, S.Pt. 

Kepala MA 

Waka. Kurikulum 

: 

: 

Drs. Mustari Silang, M.Pd.I 

Sabilah Sabah Jam’an, S.Ag 



KTU MA 

Staf KTU 

Manajer Unit Usaha  

Unit Usaha Laundry 

Unit Usaha Kantin 

Unit Usaha Depo Buku 

Unit Usaha 

Unit Usaha Depo Air 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Basdiana, SE 

Rosdiana, S.Sos 

Rosmawar Sahabuddin, S.Ag 

Hijriana Irwan 

Istiqamah, SE 

St. Sholeha 

Irmayani 

Suyuti 

   

7. Sarana dan Prasarana 

Pengembangan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk 

mewujudkan sasaran dan tujuan Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin 

yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk 

memberikan yang terbaik bagi santri. Adapun sarana dan prasarana 

dimaksud adalah : 

No. Sarana Jumlah Satuan 
1 Asrama Santri 8 Unit  
2 Aula Pertemuan 1 Unit 
3 Balai Pengobatan/Poskestren 1 Unit 
4 Depot Air Minum Santri 1 Unit 
5 Depot Buku 1 Unit 
6 Depot Foto Copy 1 Unit 
7 Wartel Santri 1 Unit 
8 Ruang BK 1 Unit 

ََََ9 
Kantor SMA/MA Ummul Mukmini (Terpadu) 
Kantor SMP/MTs Ummul Mukminin (Terpadu) 
Kantor Keuangan 

1 
1 
1 

Unit 
Unit 
Unit 

10 
Koperasi Ummul Mukminin: 
Toko/Mini Market 
Kantin 

 
1 
1 

 
Unit 
Unit 

11 

Lapangan Olahraga: 
Basket  
Volly 
Bulu Tangkis 
Tennis Meja 
Jalan Lingkar untuk Joging 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 



12 Mesjid “Athirah” 1 Unit 
13 Mobil 4 Unit 
14 Perpustakaan 1 Unit 
15 Ruang Informasi 1 Unit 
16 Ruang Kelas 40 Unit 
17 Ruang Keterampilan Menjahit 2 Unit 
18 Ruang Kepala Kampus 1 Unit 
19 Ruang Kepala Keamanan 1 Unit 
20 Ruang Laboraturium IPA 2 Unit 
21 Ruang Laboraturium Komputer 2 Unit 
22 Ruang Multimedia 2 Unit 
23 Ruang OSIS/IPM/HW&Tapak Suci 1 Unit 

24 
Ruang Tamu (Tempat Pertemuan santri dan 
orang tua/wali 

1 Unit 

25 Rumah DinasDirektur dan Pembina 6  Unit 
26 Rumah Dinas Kepala Sekolah SMA 1 Unit 

27 
Rumah Dinas Kepala Sekolah SMP & Wakasek 
SMP 

1 Unit 

28 Rumah Susun Santri (RUSUSAN) 1 Unit 
29 Ruang Makan dan Dapur 1 Unit 
30 Laundry 1 Unit 
31 Rumah Tahfidz 1 Unit 

 

 

B. Paparan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dalam penelitian ini perlu dipaparkan agar dapat 

mengetahui hasil dari wawancara yang telah dilakukan serta akan membantu 

untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun hasil 

wawancara berdasarkan fokus penelitian dipaparkan sebagai berikut: 

a. Bagaimana bentuk implementasi fungsi-fungsi manajemen 

berdasarkan perspektif Alquran dan Hadis untuk Peningkatan 

Mutu Pendidikan pada Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan? 

Fokus Penelitian ini menekankan pada bagaimana bentuk 

implementasi fungsi-fungsi manajemen berdasarkan perspektif Al-

Qur’an dan Hadist untuk peningkatan mutu pendidikan pada 



Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan. 

Adapun hasil wawancara untuk fokus penelitian tentang bentuk 

implementasi fungsi-fungsi manajemen dipaparkan sebagai berikut: 

1) Apa saja program jangka panjang, menengah, dan 

jangka pendek di PONPES Ummul Mukminin? 

Kutipan wawancara wakil direktur I terkait program 

jangka panjang, menengah, dan jangka pendek di Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan dapat dipaparkan sebagai berikut: 

“Untuk program jangka pendek Pondok Pesantren 

Ummul Mukminin, hal tersebut menyangkut dengan 

rutinitas santriwati, yaitu, pembelajaran sesuai yang telah 

ditentukan baik, kementerian pendidikan nasional dan 

kementrian agama, artinya pendidikan formal dari jam 7 

pagi sampai 5 sore. Untuk jangka menengah berkaitan 

dengan kurikulum pondok, berupa keterampilan bahasa, 

baik bahasa arab maupun bahasa inggris, kemampuan 

manajerial dan program tahfidz dengan target untuk 

SMP/MTs sebanyak 3 juz dan SMA/MA dengan 2 juz dan 

dimuraja’ah di kelas 3 SMA/MA. Untuk program jangka 

panjang, ialah program tahfidz 30 juz, dan setelah 

tamatnya santriwati dari pondok diharapkan sudah 

memiliki kemampuan bahasa arab dan bahasa inggris. 

Dan sesuai dengan visi dan misi, yaitu unggul dalam 

ketaqwaan, intelektual, kemandirian dan kepeloporan 

menjadi target yang harus dicapai oleh Ummul Mukminin 

dan hal tersebut menjadi program jangka panjang”. (AI, 

11 Desember 2018) 

 



2) Apa saja yang dilakukan Direktur/ Wakil direktur dalam 

mendukung tercapainya program kerja yang telah 

direncanakan?  

Kutipan wawancara wakil direktur I terkait dukungan 

Direktur/Wakil Direktur untuk tercapainya program kerja yang 

telah direncanakan di Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Pertama, yaitu adanya sosialisasi, setelah ada ketetapan 

dalam pelaksanaan program, kemudian disosialisasikan 

ke jenjang bawah. Kedua, menjalin visi yang sama untuk 

menjalankan program bersama-sama. Ketiga, mendapat 

restu dari pimpinan, sehingga program tersebut dapat 

terlaksana, yang didukung oleh kebijakan dalam hal ini 

Badan Pembina (BP), mengapa? karena terkait dengan 

dana dan lainnya, sehingga program yang akan berjalan 

dapat terlaksana dengan lancer”. (AI, 11 Desember 2018) 

 

3) Apakah direktur/wakil direktur melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan program secara berkala?  

Kutipan wawancara wakil direktur I terkait pengawasan 

Direktur/Wakil Direktur terhadap pelaksanaan program 

secara berkala di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin 

‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

“Suatu keharusan, dalam sebuah manajemen ada 

program, ada proses, ada controlling. Jadi untuk 

menentukan baik tidaknya sebuah program, tergantung 

dengan apa yang sudah kita rencanakan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing 



tingkatan penentu kebijakan tersebut. Dan setiap saat 

kita melakukan rapat evaluasi, karena rapat itulah yang 

menjadi media untuk melakukan evaluasi terhadap 

program kerja, baik yang telah dilakukan maupun yang 

sedang dilakukan bahkan program yang akan kita 

lakukan”. (AI, 11 Desember 2018) 

 

4) Bagaimana bentuk pengawasan direktur/ wakil direktur 

terhadap pelaksanaan program?  

Kutipan wawancara wakil direktur I terkait bentuk 

pengawasan Direktur/Wakil Direktur terhadap pelaksanaan 

program di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin 

‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

“Pengawasan yang dilakukan yaitu ikut terlibat dalam 

pelaksanaan program, ataupun pantauan dengan 

mendengar informasi yang selama ini diterima dari para 

stakeholder yang terlibat. Kemudian selalu muaranya 

dilakukan dengan rapat-rapat pimpinan”. (AI, 11 

Desember 2018) 

 

5) Apakah dalam menentukan program pesantren, direktur/ 

wakil Direktur melibatkan tenaga pendidik dan pengajar?  

Kutipan wawancara Kepala Madrasah Aliyah terkait 

pelibatan tenaga pendidik dan pengajar dalam penentuan 

program pesantren di Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Program itu harus diprogres di tingkat Direktur dan 

jajarannya, dan kemudian di implementaskan pada 

tingkat pengajar dan jajarannya. Jadi, konsep dahulu 



baru kemudian dituangkan. Di dalam pondok pesantren 

ini penentapan program tentu melibatkan pengajar dan 

jajarannya, dan hal tersebut telah dilakukan oleh direktur 

dan jajaran selama ini walaupun belum maksimal”. (MS, 

12 Desember 2018) 

 

Sedangkan Kepala Tata Usaha menjelaskan yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Di dalam pondok pesantren ada yang dinamakan 

collective collegian, yang artinya bekerja bersama-sama. 

Dalam konteks penentuan kebijakan harus duduk 

bersama sehingga banyak pemikiran yang bisa kita 

tampung dan akan menjadi kebijakan pondok dibawah 

garis komando direktur”. (K, 13 Desember 2018) 

Sedangkan salah satu perwakilan guru menjelaskan yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Melibatkan, selama ini melibatkan tenaga pendidik dan 

pengajar”. (NH, 14 Desember 2018) 

6) Apakah program pesantren ditetapkan berdasarkan 

kondisi yang terjadi di pesantren? 

Kutipan wawancara Kepala Madrasah Aliyah terkait 

program pesantren yang ditetapkan berdasarkan kondisi 

yang terjadi di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin 

‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

“Menurut saya, tidak semua. Kadang-kadang ada yang 

menyimpang dan ada yang sesuai dengan kondisi 

pesantren. Tapi tetap ada pertimbangan dalam 

penetapan program harus disesuaikan dengan kondisi 

pesantren”. (MS, 12 Desember 2018) 



 

Sedangkan Ketua Tata Usaha menjelaskan yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Program pondok harus disesuaikan dengan kondisi yang 

ada dipesantren namun terlalu kecil jika hanya 

disesuaikan dengan pondok. Akan tetapi pondok 

mencetak generasi-generasi islam yang tentu saja juga 

untuk kondisi dan kepentingan masyarakat, bangsa dan 

agama”. (K, 13 Desember 2018) 

 

Sedangkan perwakilan guru menjelaskan yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

Setiap program pesantren ditetapkan disesuaikan 

dengan kondisi yang terjadi dipesantren. (NH, 14 

Desember 2018) 

7) Bagaimana prosedur penetapan dalam struktur 

organisasi? 

Kutipan wawancara Kepala Madrasah Aliyah terkait 

prosedur penetapan dalam struktur organisasi di Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan dapat dipaparkan sebagai berikut: 

“Mekanisme yang diterapkan dalam penetapan struktur 

organisasi di PONPES Ummul Mukminin mengacu pada 

penetapan yang dilakukan oleh Pimpinan ‘Aisyiyah 

Sulawesi Selatan. Dan ada juga penetapan struktur yang 

dilakukan Direktur, yang kemudian kedua hal tersebut 

disenirgkan”. (MS, 12 Desember 2018) 

 

Sedangkan Ketua Tata Usaha menjelaskan yang 

dipaparkan sebagai berikut: 



“Untuk Ummul Mukminin, penetapan struktur organisasi, 

ditetapkan oleh pimpinan Aisyiyah maupun direktur”. (K, 

13 Desember 2018) 

Adapun perwakilan guru menjelaskan yang dipaparkan 

sebagai berikut: 

“Ditetapkan oleh BP (Badan Pembina) yang mana BP 

ditunjuk oleh pimpinan wilayah Aisyiyah”. (NH, 14 

Desember 2018) 

8) Apakah ada program kerja bertujuan untuk memperbaiki 

kinerja tenaga pendidik dan tenaga pengajar? 

Kutipan wawancara Kepala Madrasah Aliyah terkait 

program kerja yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja 

tenaga pendidik dan pengajar di Pondok Pesantren Puteri 

Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Saya kira ada, misalnya ketika ada yang menyalahi atau 

tidak sesuai dengan prosedur, maka akan ada petunjuk-

petunjuk khusus yang dilakukan direktur dan jajarannya”. 

(MS, 12 Desember 2018) 

 

Sedangkan Ketua Tata Usaha menjelaskan yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Ada, salah satunya adalah monitoring evaluasi kebijakan 

supervise yang dilakukan direktur, yah minimal dalam 

taraf kepala sekolah yang sesuai kaidah yang ditetapkan 

oleh pimpinan”. (K, 13 Desember 2018) 



Adapun perwakilan guru menjelaskan yang dipaparkan 

sebagai berikut: 

“Ada, misalnya studi banding dan pemberian 

penghargaan”. (NH, 14 Desember 2018) 

9) Bagaimana model pengelolaan yang dilakukan ponpes 

untuk membuat santriwati betah tinggal di ponpes? 

Kutipan wawancara Kepala Madrasah Aliyah terkait 

model pengelolaan yang dilakukan ponpes untuk membuat 

santriwati betah tinggal di Pondok Pesantren Puteri Ummul 

Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Saya kira, bentuk pelayanan yang maksimal yang 

dilakukan di asrama dan di kelas termasuk logistik dan 

dapur. Pendidik dan pengajar harus mampu melihat 

bagaimana kebutuhan santriwati dan berusaha 

semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan tersebut”. 

(MS, 12 Desember 2018) 

 

Sedangkan Ketua Tata Usaha menjelaskan yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Ada banyak, salah satunya ialah mengaktifkan kegiatan 

ekstrakulikuler membuat santri sibuk sehingga mereka 

akan lupa dengan rumah”. (K, 13 Desember 2018) 

Adapun perwakilan guru menjelaskan yang dipaparkan 

sebagai berikut: 

“Salah satu yang kami lakukan adalah dengan 

pendekatan persuasif, termasuk bimbingan konseling, 



pendampingan dan pemberian motivasi baik di kelas, di 

mesjid maupun di asrama”. (NH, 14 Desember 2018) 

 

 

10)  Apakah implementasi fungsi-fungsi manajemen di 

Ponpes Ummul Mukminin telah sesuai dengan tuntunan 

AlQur’an dan Hadist? 

Kutipan wawancara Kepala Madrasah Aliyah kesesuaian 

implementasi fungsi-fungsi manajemen dengan Al-Qur’an 

dan Al-Hadist di Pondok Pesantren Puteri Ummul Mukminin 

‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

“Saya kira seluruh kegiatan dalam proses belajar dan 

mengajar dalam Ponpes Ummul Mukminin telah 

mengikuti tuntunan Alqur’an dan Al-Hadis  dan kalaupun 

ada yang menyalahi, pada akhirnya maka kita perlu 

luruskan. Dan menurut saya sampai sejauh ini, belum 

ada yang menyalahi tuntunan Aquran dan Hadis”. (MS, 

12 Desember 2018) 

 

Sedangkan Ketua Tata Usaha menjelaskan yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Karena basisnya pesantren, pasti insya Allah sesuai 

dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadist”. (K, 13 Desember 

2018) 

 

Adapun perwakilan guru menjelaskan yang dipaparkan 

sebagai berikut: 



“Berusaha untuk selalu disesuaikan dengan tuntunan 

Alquran dan Hadis.”. (NH, 14 Desember 2018) 

 

 

b. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi 

fungsi-fungsi manajemen berdasarkan perspektif Al-Qur’an 

dan Hadist untuk Peningkatan Mutu Pendidikan pada Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan? 

Fokus Penelitian ini menekankan pada faktor penghambat dan 

faktor pendukung dalam implementasi fungsi-fungsi manajemen 

berdasarkan perspektif Al-Qur’an dan Hadist untuk peningkatan 

mutu peningkatan mutu pendidikan pada Pondok Pesantren Puteri 

Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah Sulawesi Selatan. 

Adapun hasil wawancara untuk fokus penelitian tentang faktor 

penghambat dan faktor pendukung implementasi fungsi-fungsi 

manajemen dipaparkan sebagai berikut: 

1) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen di PONPES? 

Kutipan wawancara wakil direktur I terkait program 

jangka panjang, menengah, dan jangka pendek di Pondok 

Pesantren Puteri Ummul Mukminin ‘Aisyiyah Wilayah 

Sulawesi Selatan dapat dipaparkan sebagai berikut: 

“Faktor pendukung, antara lain kondisi Ponpes ini berada 

di area satu lingkungan, sehingga komunikasi bisa lebih 

mudah dalam mengambil tindakan lebih cepat. Begitu 



pula dengan sistem koordinasi, dan apa yang kita 

rencanakan ini adalah dalam rangka kemajuan pondok 

pesantren Ummul Mukminin itu sendiri. Sedangkan faktor 

penghambatnya antara lain, belum sinerginya antara 

pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan, karena 

SDM yang kita punya belum sesuai dengan apa yang kita 

harapkan. Santriwati yang kita ajarkan bahasa arab di 

kelas, begitu kembali di asrama kembali berbahasa 

Indonesia, karena di asrama pendidik tidak mampu 

menggunakan bahasa asing tersebut, ini artinya soal 

kompotensi pendidik. Jadi faktor penghambatnya, ialah 

belum ketemunya antara program yang direncanakan 

dengan SDM yang telah kita siapkan”. (AI, 11 Desember 

2018)  

 

Sedangkan wawancara Kepala Madrasah Aliyah dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan program antara 

lain, tidak mampu menjalankan program, 

ketidakdisiplinan waktu, dan tidak memahami job 

discripion apa yang harus dilakukan. Mungkin hal ini job 

disciption yang ada perlu ditinjau atau direnew kembali”. 

(MS, 12 Desember 2018) 

 

Sedangkan Ketua Tata Usaha menjelaskan yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

“Pertama, faktor penghambat ialah karena tidak semua 

program direktur maupun wakil direktur dipahami oleh 

perangkat-perangkat yang ada dibawah seperti guru, 

pendidik. Sedangkan faktor pendukungnya, karena kita 

satu naungan didalam organisasi ini, baik sebagai 

organisasi pondok maupun organisasi kemasyarakatan”. 

(K, 13 Desember 2018) 

Adapun perwakilan guru menjelaskan yang dipaparkan 

sebagai berikut: 



“Faktor pendukung, salah satunya ialah satu konsep, 

artinya sejalannya antara pemimpin dengan bawahan 

dalam naungan organisasi ini. Faktor penghambatnya 

ialah, perbedaan penentuan keputusan yang ditetapkan 

pimpinan wilayah Asisyiah selaku otonom mengangkat 

dan memberhenikan badan Pembina. Sementara di satu 

sisi, Direktur dan jajarannya ingin berinovasi dan 

berkreasi, namun terikat oleh aturan yang ditetapkan dari 

atas. Artinya, sebagian besar yang ingin diterapkan 

direktur terkadang tidak bias berjalan dengan sendiri, 

dengan kata lain pemberian hak otonomi masih kurang 

luas cakupannya. Sehingga kebijakan yang turun dari 

wilayah Aisyiyah terkadang harus berhadapan dengan 

keinginan direktur untuk berkreasi lebih maju”. (NH, 14 

Desember 2018) 

 

 

C. Paparan Dimensi Penelitian 

Beberapa dimensi dalam penelitian ini perlu dipaparkan untuk melihat 

apa dan bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pada Pondok 

Pesantren Putri Ummul Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan. Dimensi yang 

dikaji dalam pembahasan penelitian ini meliputi: fungsi perencanaan 

(planning), fungsi pengoranisasian (organizing), fungsi pelaksanaan 

(actuating), fungsi pengawasan (controlling), dan fungsi evaluasi (evaluation).  

Dimensi-dimensi tersebut kemudian dianalisis dan menghubungkannya 

pesan dan prinsip prinsip yang digariskan Alquran maupun hadis. dan 

diuraikan dalam bentuk narasi. 

Salah satu fungsi Alqur’an adalah sebagai sumber unspirasi (petunjuk) 

maka tidak akan ada keringnya ketika dikaji untuk dikaitkan dengan berbagai 

bidang kehidupan manusia, termasuk bidang manajemen. 



     Di atas telah dibahas tentang beberapa fungsi manajemen yaitu; planning, 

organizing, actuating dan controlling.  Keempat unsure ini dalam ilmu 

manajemen disebut fungsi-fungsi manajemen. Bagaimana pandangan 

Alqur’an tentang fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam pengelolaan 

organiasi pendidikan. Berikut terdapat inspirasi dalam Alquran, sebagai 

berikut : 

1. Planning 

 Planning adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai 

hasil yang diinginkan (Saefullah, 2012;22). Dalam Alqur’an ditemukan ayat 

sebagai berikut : 

                                  

       

Terjemahnya: 

“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. 

 

          Dalam ayat tersebut, ada isyarat bahwa perencanaan harus melibatkan 

pengalaman-pengalaman masa lalu, yang dalam proses pendidikan di 

antaranya adalah potensi – potensi yang ada dalam diri  pendidik maupun 

peserta didik.  

          Dari segi jangka waktunya, perencanaan ada yang berupa jangka 

pendek, menengah dan panjang. Ketiga perencanaan tersebut dibuat dalam 



cakupan kehidupan dunia yang itu juga dibolehkan Allah yang kesemuanya 

merupakan proses awal untuk menuju kehidupan yang labadi yaitu kehidupan 

di kampung akhirat. Untuk itulah rencanaan jangka pendek harus menunjang 

pencapaian rencanaan jangka menengah. Rencana jangka menengah harus 

menuju tercapainya rencana jangka panjang dan rencana jangka panjang 

harus dalam upaya mencapai tujuan rencana jangka abadi.  

        Perintah untuk mengutamakan jangka abadi ini seperti Firman Allah : 
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Terjemahnya: 

“Dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu ,yaitu negeri 

akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi. (QS. Al-Qashosh, 28;77). 

 

 

2. Organizing 

         Organizing adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam cara 

yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran 

(Saefullah, 2012;22). Kata kunci dalam pengertian ini adalah kerjasama yang 

terstruktur. Dalam Al-Qur’an terdapat ayat berikut: 

ْرُصوصَ  َمَّ َالَِّذيَنَيُقَاتِلُوَنَفِيََسبِيِلِهََصفًّاََكأَنَُّهمَبُْنيَان  َهللاََيُِحبُّ  إنَّ
 

Terjemahnya : 

Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berjihad di jalan-Nya 

dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh (QS. Ash-Shoff, 61;4). 

 



        Perencanaan yang baik perlu ditindaklanjuti dengan pengorganisasian 

yang baik. Pada ayat ini Allah memberikan gambaran yang sangat 

memudahkan kita untuk memahaminya yaitu bangunan yang kokoh. 

Pemilihan diksi ini memberikan inspirasi; keterkaitan antar komponen, kokoh, 

saling menguatkan, teratur yang itu semua sangat dibutuhkan untuk 

terwujudnya pengorganisasian yang baik. 

3. Actuating 

 Actuating adalah keseluruhan usaha, tehnik dan metode untuk 

mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan 

sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efektif, efisien 

dan ekonomis (Hasibuan, 2008;25). 

         Planning dan organizing tidak akan menghasilkan apa-apa bila tidak 

ditindak lanjuti dengan eksekusi, pelaksanaan atau penerapan. Sikap seperti 

ini sangat tidak disukai Allah sebagaimana firmanNya: 

 

{3َمْقتًا ِعنَد هللِا أَن تَقُولُوا َماالَتَْفعَلُوَن } َكبُرَ َ  
 

Terjemahnya: 

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan (kepada 

orang lain) tentang apa-apa yang tidak kamu kerjakan (QS.Ash-Shoff, 

61;3) 

 

         Perencanaan dan pengorganisasian hanya akan menjadi sia-sia bila 

tidak dilanjuti dengan pelaksanaan, bahkan Allah memilih diksi “kaburo 

maqtan” untuk kasus seperti ini.  

4. Controling 



 Controlling adalah penilaian dan pengawasan terhadap segala hal 

yang dilakukan  anggota organisasi sehingga dapat diarahkan ke jalan yang 

benar sesuai tujuan ( Saefullah, 2012;38).  

         Kisah Nabi Sulaiman yang termuat dalam Alqur’an memberikan inspirasi 

akan pentingnya controlling ini. Saat mendengarkan laporan dari salah 

seorang anak buahnya, beliau Nabi Sulaiman as mengucapkan : 

 

{27قَاَل َسنَنُظُر أََصَدْقَت أَْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذبِيَن }  
 

 

Terjemahnya: 

Berkata (Sulaiman), “Akan kami lihat, apa kamu benar ataukah kamu 

termasuk orang-orang yang dusta (QS.An-Naml, 27;27). 

 

        Bahkan pengawasan bukan hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga 

oleh malaikat, sebagaimana ayat berikut : 

 

ََعلَْيُكْمَلََحافِِظيَنَ اََكاتِبِيَنََ{10}َوإِنَّ {12}يَْعلَُموَنََماتَْفعَلُوَنََ{11}ِكَرام   
 

 

Terjemahnya: 

Dan sungguh bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi 

(pekerjaanmu), yang mulia dan yang mencatat, mereka mengetahui 

apa yang kamu kerjakan (QS.Al-Infithor, 82;10-13). 

 

         Allah menugaskan para malaikat: Kiraman, Katibin, Ya’lamu dan 

Taf’alun untuk mengawasi manusia dan mencatat apa saja yang dilakukan 

oleh manusia. Ini memberikan inspirasi bahwa pengawasan itu penting, perlu 

didukung data yang valid, dan tidak harus dilakukan sendiri oleh atasan tetapi 

bisa melibatkan unsur lain, baik internal maupun eksternal seperti lembaga 

penjamin mutu, external auditor, dan sebagainya. 



        Selain fungsi-fungsi tersebut, juga terdapat banyak hal yang terkait 

dengan manajemen kepemimpinan. Prinsip –prinsip manajemen merupakan 

pedoman umum atau pegangan utama pelaksanaan aktivitas manajerial, 

yang menentukan kesuksesan pengelolaan organisasi (Sefullah, 2012;10). 

         Berikut ditemukan beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadis yang 

memberikan inspirasi tentang prinsip-prinsip manajemen: 

5. Menjalankan Amanah 

        Peserta didik adalah amanah yang telah diberikan kepada para pendidik. 

Melaksanakan amanah adalah kewajiban sebagaimana firman Allah : 

 

ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَنتُْم تَْعلَُمونَ  يَاأَيَُّها الَِّذيَن َءاَمنُوا الَتَُخونُوا هللاَ َوالرَّ  
 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rosul dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang 

dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahui (QS.Al-Anfal, 

8;27). 

 

6. Inovatif 

Allah berfirman dalam QS. Al Insyirah/94:7 sbb: 

 

ذَا فََرْغَت فَاْنَصبْ فَإَِ  
 

Terjemahnya: 

Jika kamu Selesai mengerjakan suatu urusan, segera kerjakan urusan 

yang lain dengan sungguh-sungguh (Qs.Al-Insyiroh, 94;7) 

 

        Inspirasi dari ayat tersebut adalah bila telah mencapai suatu target 

hendaklah segera dibuat target baru begitu secara terus menerus. Juga 

memberikan inspirasi supaya tidak puas diri dengan prestasi yang ada, tetapi 

terus berinovasi. 



7. Efisien 

 

                       

             

 

Terjemahnya: 

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki 

masjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS.Al-A’raf, 

7: 31). 

 

         Dalam hal baju dan makanan saja Allah memberikan petunjuk dengan 

jelas. Apalagi dalam hal pengelolaan manajemen yang jauh lebih banyak 

penggunaan anggarannya dituntut seefisien mungkin karena bila tidak 

diperhatikan akan banyak biaya pengadaan sarana dan pembiayaan kegiatan 

yang terbuang dengan percuma. 

8. Kontinyu 

 Kontinyu sangat dibutuhkan dalam manajemen pendidikan untuk 

memastikan program atau kebijakan yang positif terus mendatangkan 

manfaat dan bisa mencapai targetnya. Sifat cepat bosan yang banyak 

menghinggapi pengelola dunia pendidikan menyebabkan  program-program 

positif yang terbengkalai di tengah  jalan. Hal ini sejalan dengan hadis berikut: 

َعلَْيِه  َصلَّى هللاُ َعِن األَْسَوِد قَاَل قُْلُت ِلعَائَِشةَ َحَدثِْينِى ِبأََحِبِّ اْلعََمِل إِلَى َرُسْوِل هللِا 

ُجُل َوإِْن َكاَن يَِسْيًرا َوَسلََّم قَالَْت َكاَن اََحبُّ   )رواهَأحمد( اْلعََمِل ِإلَْيِه الَِّذْي يَُدْوُم َعلَْيِه الرَّ



 

Terjemahnya: 

Al-Aswad berkata “Saya berkata kepada Aisyah, “tolong ceritakan 

kepadaku amalan yang paling disukai oleh Rasulullah. Aisyah berkata, 

“Amalan yang paling beliau sukai adalah yang dilakukan oleh 

seseorang secara kontinyu walaupun amalan itu ringan” ( HR Ahmad  

No. 23675). 

 

9. Pertanggungjawaban di akhirat secara individual 

         Interaksi antar anggota organisasi dalam kesatuan manajemen sangat 

diperlukan untuk menentukan tujuan, menerapkan program dan 

mempertanggung-jawabkannya. Di sinilah terjadinya pertarungan ide dalam 

perencanaan,  tarik menarik antar kepentingan dalam pelaksanaan yang 

sangat mungkin terjadinya penyimpangan dari tujuan semula, bahkan tidak 

mungkin melanggar norma budaya dan aturan agama. Saat di akhiratpun 

akan dimintai pertanggungjawaban,namun bersifat individual, sebagaimana 

firman Allah : 

 فينبِّئكم بما كنتم فيه نختلفون مرجعكم...َوال تزُر وازرةٌ وزَر أخَري ثمِّ  الي ربِّكْم 

 

Terjemahnya: 

Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

Kemudian kepada Tuhanmu kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya 

kepadamu tentang apa yang kamu perselisihkan (QS. Al-An’am, 

6:164). 

 

10. Pertanggungjawaban di dunia secara individual dan kolektif 

        Berbeda dengan di akhirat yang pertanggungjawabannya bersifat 

individual, di dunia ada pertanggungjawaban secara kolektif. Bila terjadi 

penyimpangan– penyimpangan dalam suatu lembaga pendidikan maka yang 

akan menerima akibatnya bukan hanya pelakunya, tetapi seluruh komponen 

akan terkena juga dampaknya. Di sinilah pentingnya saling mengingatkan dan 



menguatkan untuk mentaati aturan yang ada. Hal seperti ini sebagaimana 

firman Allah: 

                       

                           

                

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan 

rosul apabila rosul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi 

kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sungguh Allah 

membatasi antara manusia dengan hatinya dan sungguh kepada-

Nyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu dari siksaan 

yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara 

kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya (Qs.Al-

Anfal, 8;24-25). 

 

D. Pembahasan 
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Untuk menghadapi persaingan global, Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan merancang (mendesign) kurikulum yang 

berbasiskan islam dan teknologi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wakil 

Direktur I Pondok Pesantren Ummul Mukminin, Ustadz Aziz Ilyas S.Ag, M.Ag 

bahwa:  

“Untuk program jangka pendek pada Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin, hal tersebut menyangkut rutinitas santriwati, yaitu, 

pembelajaran sesuai yang telah diatur kedua kementerian, pendidikan 

nasional dan kementerian agama. Artinya pendidikan formal dari jam 7 

pagi sampai 5 sore. Untuk jangka menengah berkaitan dengan 



kurikulum pondok, berupa keterampilan bahasa, baik bahasa arab 

maupun bahasa inggris, kemampuan manajerial dan program tahfidz 

dengan target untuk SMP/MTs sebanyak 3 juz dan SMA/MA dengan 2 

juz dan dimuraja’ah di kelas 3 SMA/MA. (Wawancara, 13 September 

2018). 

 

Sedangkan untuk planning jangka panjang, Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin menyesuaikan dengan kondisi pesantren dan keadaan santri yang 

tentu saja dengan merujuk pada visi dan misi pesantren. Menurut penuturan 

Ustad Azis Ilyas bahwa: 

Untuk program jangka panjang, ialah program tahfidz 30 juz, dan 

setelah tamatnya santriwati dari pondok diharapkan sudah memiliki 

kemampuan bahasa arab dan bahasa inggris. Sesuai dengan visi dan 

misi, yaitu unggul dalam ketakwaan, intelektual, kemandirian dan 

kepeloporan menjadi target yang harus dicapai oleh Ummul Mukminin 

dan hal tersebut menjadi program jangka panjang dalam menyahut visi 

global” (Wawancara, 13 September 2018). 

 

Karena itu, jauh-jauh hari nabi Muhamma saw. telah mengungkapkan 

pernyataan yang cukup visioner dengan mempersilahkan umatnya untuk 

menuntut ilmu ke Negara-negara yang sudah lebih dahulu maju, 

sebagaimana dalam hadis yang sudah terkenal: ‘’Tuntutlah ilmu walaupun 

sampai ke negeri Cina. (HR. Al-Baihaqiy No. 1612). 

Perintah ini sangat futuristic disampaikan nabi saw hamper 1.500 

tahun lalu. Perintah ini memberikan inspirasi dalam menghadapi globalisasi 

yang tidak mungkin dibendung pada saat ini. Tugas manajemen pendidikan 

adalah merancang kurikulum yang bisa menyiapkan peserta didik dalam 

menghadapi persaingan global. 



Selain design kurikulum yang berbasiskan global, Pesatren Ummul 

Mukminin juga merancang kurikulum yang berbasiskan fisik dan ilmu 

pengetahuan. Maka, dalam rencana jangka pendeknya/tahunan melakukan 

outbond dan olahraga silat dan karate. 

Dengan olahraga karate para santri Ummul Mukminin mendapatkan 

fisik yang kuat untuk membela diri dikala ada serangan dari pihak lain, 

dikarenakan selama ini telah terlanjur stigma kelemahan fisik selalu 

dialamatkan pada kaum perempuan. 

Dalam Islam ada sebuah kisah yang tertuang dalam Alquran. Saat 

bangsa Israel memprotes kepada salah satu nabinya yang telah menetapkan 

Thalut menjadi pemimpin bagi mereka dengan alasan bahwa Thalut hanya 

seorang petani dan perternak miskin dari desa, maka Nabi Daud memberikan 

argumen tentang kelebihan Thalut sebagai berikut : 

                           

           

 

Terjemahnya: 

“Nabi mereka berkata, “Sungguh Allah telah memilihnya menjadi 

rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang 

perkasa” (QS. Al-Baqarah, 2: 247). 

 



Dari kisah ini terdapat inspirasi bahwa untuk menghasilkan output 

pendidikan yang memiliki daya saing global, maka peserta didik harus 

disiapkan menguasai ilmu dan memiliki fisik yang sehat dan baik. 

Perencanaan merupakan gambaran dari suatu kegiatan yang akan 

datang dengan waktu dan metode tertentu. Sebagaimana Nabi saw. 

bersabda: 

 

 يتقنه أن العمل أحدكم عمل إذا يحب هللا إن 

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan 

sesuatu pekerjaan , dilakukan secara itqan (tepat, tearah, jelas, 

tuntas)”. (HR. Thabrani). 

 

Dalam Al-Qur’an Allah berfirman:  

  فارغبَْ كََرب َ إلىََوََ فانصبَْ غترََفإذافََ

Terjemahannya: 

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada 

Tuhanlah hendaknya kamu berharap”. (Al-Insyirah; 7-8). 

 

Setiap apa yang diperbuat oleh manusia, maka ia harus 

mempertanggung jawabkannya. Agama mengajarkan umatnya untuk 

membuaat perencanaan yang matang dan itqan, karena setiap pekerjaan 



akan menimbulkan sebab akibat. Adanya perencanaan yang baik akan 

menimbulkan hasil yang baik pula, sehingga akan disenangi oleh Allah. 

Tentunya penilaian yang paling utama hanya penilaian yang datangnya dari 

Allah swt. 

Kegiatan, apapun tujuannya hanya dapat berjalan secara efektif dan 

efisien apabila sebelumnya sudah dipersiapkan dan direncanakan terlebih 

dahulu dengan matang. Demikian pula dalam perencaaan program di Pondok 

Pesantren Ummul Mukminin melakukan tindakan persiapan serta 

perencanaan yang matang. Keberhasilan program kerja ini juga harus 

didukung oleh semua pihak seperti tenaga pendidik dan tenaga pengajar 

lainnya dan juga berdasarkan kondisi sekolah, seperti yang dikemukakan oleh 

Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Ummul Mukminin, Ustadz Drs. H. Mustari 

Silang M.Pd, bahwa : 

“Program itu harus di progres di tingkat Direktur dan jajarannya, dan 

kemudian diimplementasi di tingkat pengajar dan jajarannya.Jadi, 

konsep dahulu kemudian di tuangkan.Di dalam pondok pesantren ini 

penentapan program perlu melibatkan pengajar dan jajarannya, dan hal 

tersebut telah dilakukan oleh direktur dan jajarannya” (wawancara, 19 

November 2018). 

Setiap program yang dicantumkan tidak terlepas dari kondisi dan tujuan 

sekolah, sehingga perlu adanya sebuah acuan ataupun target sekolah dalam 

melakukan kegiatan apapun demi terlaksananya tujuan tersebut, akan tetapi 

tujuan maupun program tersebut harus berdasarkan kondisi sekolah, seperti 

dikemukakan oleh Wali Asrama, Ustadzah Nur Hudayah S.Ag dan Kepala 

Tata Usaha, Ustadz Kurniawan S.Pd bahkan mengemukakan bahwa :  



“Program pondok harus disesuaikan dengan kondisi yang ada 

dipesantren namun terlalu kecil jika hanya disesuaikan dengan pondok. 

Akan tetapi pondok mencetak generasi-generasi islam yang tentu saja 

juga untuk kondisi dan kepentingan masyarakat, bangsa dan agama” 

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menyusun 

program kerja melibatkan tenaga pengajar dan pendidik serta penyusunan 

program kerja juga dilakukan berdasarkan kondisi Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin. 
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Dapat didefinisikan bahwa pengorganisasian merupakan pembentukan 

badan atau betuk struktur kumpulan orang di mana hubungan kerja sama 

antar orang dan fungi didalam badan organisasi ini mekanismenya 

berlansung secara efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan tertentu 

yang telah ditentukan sebelumnya. Pengorganisasian merupakan wadah 

tetang fungsi setiap orang, hubungan kerja baik secara vertikal atau 

horisontal. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman: 

                               

                  ... 

 

Terjemahnya: 

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 

Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena 

nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara….”(Ali Imran, 3: 103) 



 

Ayat di atas menunjukkan bahwa organisasi merupakan kumpulan 

orang-orang yang bisa diorganisir dengan baik. Maka para pimpinan dan guru 

serta pengasuh Pondok Pesatren Ummul Mukmnin bertekad dan bersatu-

padulah dalam bekerja dan memegang kometmen untuk menggapai cita-cita 

dalam satu payung organisasi yang mengelola pendidikan dari sumber wakaf 

umat islam. Namun dalam berkerja, para pengambilan kebijakan di Pondok 

Pesatren Ummul Mukmnin tidak memaksanakan pada staf dan bawahannya, 

kecuali sesuai dengan bidang kehalian dan kesanggupannya. Firman Allah 

swt. : 

                       

 

Terjemahnya: 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya”. (Al-Baqarah; 286) 

 

Kinerja bersama dalam organisasi Pondok Pesatren Ummul Mukmnin 

disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki olah masing-masing individu. 

Menyatukan langkah yang berbeda-beda tersebut perlu ketelatenan 

mengorganisir sehingga bisa berkompetisi dalam berkarya. Dalam hal seperti 

ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah membuat statemen yang terkenal 

yaitu;  



 

 يغلبُ  نظام   البِ  الحق  
ُ
 بنظام   الباطلُ  ه

 

Artinya: 

“Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan 

oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik”. 

 

Statemen Sayyidina Ali merupakan pernyataan yang realistis untuk 

dijadikan rujukan umat Islam. Hancurnya suatu institusi yang terjadi saat ini 

karena belum berjalanannya ranah organisasi dengan menggunakan 

manajemen yang benar secara maksimal.  

Manfaat yang diperoleh dari konsep perorganisasian ini secara aplikasi 

sebagian besar ternyata telah dijalankan pada Pondok Pesatren Ummul 

Mukmnin, terutama dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Tugas dapat dilaksanakan lebih teratur dan terspesifikasi. 

b. Tingkat koordinasi antar fungsi lebih terpadu. 

c. Tingkat pengawasan lebih efisien. 

d. Mekanisme kegiatan mempunyai pedoman yang jelas. 

e. Konsep design mencegah ovelaping keseluruhan kegiatan. 

f. Diisi oleh staf yang sesuai dengan tuntutan fungsi yang obyektif. 

g. Pengorganisasian yang ditetapkan sekolah adalah didukung 

manajemen pondok pesantren yang berusaha membagi tugas 

kepada bidang dan personil tenaga pendidik dan pengajar serta 



memberikan delegasi wewenang, melaksanakan kegiatan sesuai 

program yang disepakati. 

Struktur organisasi pondok pesantren juga sebagai tahapan 

pengorganisasian dari fungsi manajemen adalah untuk memudahkan proses 

hubungan diantara tenaga kependidikan yang sesuai dengan wewenang dan 

fungsinya. Struktur organisasi sebagai fungsi koordinasi dan wewenang 

dibentuk berdasarkan prosedur yang telah disusun sesuai dengan kapasitas 

dan latar belakang akademik tenaga pendidik dan tenaga pengajar. Kepala 

Madrasah Aliyah Ummul Mukminin, Ustadz Drs. H. Mustari Silang M.Pd 

menjelaskan bahwa: 

“Mekanisme yang diterapkan dalam penetapan struktur organisasi 

di Ponpes Ummul Mukminin mengacu pada penetapan yang 

dilakukan oleh Pimpinan ‘Aisyiyah. Namun ada juga penetapan 

struktur yang dilakukan Direktur.Yang kemudian kedua hal tersebut 

akan bersinergi.”  

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa penetapan struktur 

organisasi ditetapkan oleh Pimpinan ‘Aisyiyah dan Direktur Pondok Pesantren 

Ummul Mukminin. 
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Upaya untuk mencapai hasil yang baik dan lebih stabil dan seimbang, 

termasuk di antara langkah-langkah bersama yang dilakukan pada Pondok 

Pesatren Ummul Mukmnin.  

Setelah perencanaan strategis disusun dan ditetapkan, begitupula 

pembagian-pembagian kerja sudah diatur maka tindakan selanjutnya adalah 



pimpinan Pondok Pesantren menggerakkan mereka untuk segera 

merealisasikan rencana strategis yang telah ditetapkan. 

Proses pelaksanaan mempunyai peranan yang sangat penting 

sebab diantara fungsi manajemen lain, fungsi pelaksanaan ini berhubungan 

langsung dengan manusia atau pelaksana. Pelaksanaan adalah realiasasi 

perencanaan yang telah ditetapkan Pondok Pesantren Ummul Mukminin 

dalam mewujudkan proses pelaksanaan tersebut. Dijelaskan oleh Wakil 

Direktur I Pondok Pesantren Ummul Mukminin, Ustadz Aziz Ilyas S.Ag, M.Ag 

bahwa: 

“Pertama, yaitu adanya sosialisasi, setelah ada ketetapan dalam 

pelaksanaan program maka perlu disosialisasikan ke jenjang 

bawah.Kedua, menjalin visi yang sama untuk menjalankan program 

bersama-sama. Ketiga, mendapat restu dari pimpinan, sehingga 

program tersebut dapat terlaksana, didukung oleh kebijakan dalam hal 

ini Badan Pengawas, karena kaitannya mungkin dengan dana dan 

lainnya sehingga program yang akan berjalan dapat terlaksana dengan 

lancar”. 

 

Dalam rangka mengoptimalkan proses belajar mengajar, tenaga 

pengajar dan tenaga pendidik harus mampu membuat santriwati betah tinggal 

di Pondok Pesantren. Kepala Madrasah Aliyah Ummul Mukminin, Ustadz Drs. 

H. Mustari Silang M.Pd menjelaskan bahwa: 

“Saya kira, bentuk pelayanan yang maksimal yang dilakukan di 

asrama dan di kelas termasuk dapur.Pendidik dan pengajar harus 

mampu melihat bagaimana kebutuhan santriwati dan berusaha 

semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan tersebut”. 

 

Kepala Tata Usaha Pondok Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah 

Sulawesi Selatan, Ustadz Kurniawan S.Pd menjelaskan bahwa:  



“Ada banyak, salah satunya ialah mengaktifkan kegiatan 

ekstrakulikuler membuat santri sibuk sehingga mereka akan lupa 

dengan rumah”. 

 

Ibu Asrama/ Kesiswaaan Pondok Pesantren, Ustadzah Nur Hudayah, 

S.Ag menjelaskan bahwa: 

“Salah satu hal kami lakukan adalah dengan pendekatan persuasif, 

termasuk bimbingan konseling, pendampingan dan pemberian 

motivasi baik di kelas, di masjid maupun di asrama”. 

 

Program kerja yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja tenaga 

pendidik dan tenaga pengajar dalam mengoptimalkan proses belajar 

mengajar dijelaskan oleh Kepala Tata Usaha Pondok Pesantren, Ustadz 

Kurniawan S.Pd menjelaskan bahwa:  

“Ada, salah satunya adalah monitoring evaluasi kebijakan supervisi 

yang dilakukan direktur, yah minimal dalam taraf kepala sekolah yang 

sesuai kaidah yang ditetapkan oleh pimpinan”.  

 

Dari penjelasan di atas bahwa dalam rangka mengoptimalkan proses 

belajar mengajar, tenaga pengajar dan tenaga pendidik harus mampu 

membuat santriwati betah tinggal di Pondok Pesantren dengan bentuk 

pelayanan yang maksimal, mengaktifkan kegiatan ekstrakulikuler  serta 

pendekatan persuasif, termasuk bimbingan konseling, pendampingan dan 

pemberian motivasi baik di kelas, di masjid maupun di dalam asrama.  

Semangat kerja para pengelola Pondok Pesantren Ummul Mukminin 

selama ini telah melahirkan sejumlah alumni yang berprestasi, baik di tingkat 

lokal, nasional dan internasional, khususnya di bidang bahasa dan tahfiz 

Alquran. Untuk menuju tujuan yang diidamkan, pengelola pesantren berusaha 



mengamalkan nilai-nilai islam secara utuh meskipun belum sempurna 

adanya, hal ini sesuai Firman Allah:  

                             

      

 

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam 

keseluruhannya, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, 

karena setan itu musuhmu yang nyata”. (Al-Baqarah; 208). 

 

Namun demikian tidak berarti dalam Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin tidak lepas dari cobaan dan rintangan. Setiap rintangan atau 

tantangan dihadapi secara bijak oleh para pimpinan pondok ini dari masa ke 

masa. 

 

  atau Controling dan Implementasinya الرقابة .4

Pengamatan dan penelitian terhadap jalannya planning. Dalam 

pandangan Islam menjadi syarat mutlak bagi pimpinan untuk lebih baik dari 

anggotanya, sehingga kontrol yang ia lakukan akan efektif. Allah berfirman: 

َمالتفعلون تقولون لمَأمنوا يأيهاالذين 

Terjemahnya: 



“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan 

sesuatu yang tidak kamu kerjakan?”. (Q.S. Ash-Shoff; 1) 

 

Dalam surat At-Tahrim Allah berfirman: 

                            

                 

Terjemahnya:  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. 

  

Menjaga keselamatan dan kesuksesan institusi merupakan tugas 

utama manajer atau pimpinan puncak, baik organisasi keluarga maupun 

organisasi secara universal. Bagaimana pimpinan bisa mengontrol orang lain 

sementara dirinya masih belum terkontrol. Dengan demikian seorang manajer 

orang terbaik dan harus mengontrol seluruh anggotanya dengan baik. 

Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa kontrol yang utama 

ialah dari Allah swt.  

                  

 

 



Terjemahnya: 

“Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi…” (Al-Mujadalah: 7) 

 

Dalam konteks ayat ini sebenarnya sangat cukup sebagai konsep 

kontrol yang sangat efektif untuk diaplikasikan. Memahami dan membumikan 

konteks ayat ini menjadi hal yang sangat urgen.  

Pada tahapan ini bagaimana pimpinan Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin melakukan pengawasan pada kinerja tenaga pendidik dan tenaga 

pengajar serta semua kegiatan yang menjadi program pondok pesantren 

sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Direktur I Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin, Ustadz Aziz Ilyas S.Ag, M.Ag bahwa: 

“Suatu keharusan, dalam sebuah manajemen ada program, ada 

proses, ada controlling. Jadi untuk menentukan baik tidaknya 

sebuah program, tergantung dengan apa yang sudah kita 

rencanakan dan kontrol yangdilakukan oleh masing-masing 

tingkatan penentu kebijakan tersebut.” 

 

Berdasarkan pengamatan penulis, fungsi manajemen pengawasan 

pada Pondok Pesantren Ummul Mukminin dilakukan secara menyeluruh pada 

masing-masing tingkatan yang kemudian ditindak lanjuti dalam bentuk rapat-

rapat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktur I, ustad Aziz Ilyas 

“Pengawasan yang dilakukan yaitu ikut terlibat dalam pelaksanaan 

program, ataupun pantauan dengan mendengar informasi yang 

selama ini diterima dari para stakeholder yang terlibat. Kemudian 

selalu muaranya dilakukan dengan rapat-rapat pimpinan” 

 



Dapat disimpulkan bahwa pengawasan di Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin tersebut berjalan dengan baik, adakalanya pengawasan dilakukan 

langsung pimpinan pondok pesantren (sidak) secara berkala maupun kepada 

mereka yang ditunjuk mewakili pimpinan. 

Setiap saat kita melakukan rapat evaluasi, karena rapat itulah yang 

menjadi media untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja, baik yang 

telah dilakukan maupun yang sedang dilakukan bahkan program yang akan 

dilakukan 

Para pelaksana institusi akan melaksanakan tugasnya dengan 

konsisten sesuai dengan sesuatu yang diembannya, bahkan lebih-lebih 

meningkatkan spirit lagi karena mereka menganggap bahwa setiap tugas 

pertanggung jawaban yang paling utama adalah kepada Sang Khaliq yang 

mengetahui segala yang diperbuat oleh makhluk-Nya. 

  atau Motivation dan Implementasinya ترغيب  .5

Menggerakan kinerja semaksimal mungkin dengan hati sukarela adalah 

salah satu hal yang menopang keberlangsungan program yang ada pada 

Pesantren Ummul Mukminin. Hal ini berhubungan dengan konsep motivasi 

dalam Alquran: 

             

Terjemahnya:  

“Dan bahwasanya mausia tiada memperoleh selain dari apa yang telah 

diusahakannya”. (Q.S. An-Najm; 39) 



 

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:  

                  

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum sehingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (Q.S. 

Ar-Ra’du; 11) 

 

Dari dua ayat tersebut di atas berimplikasi adanya motivasi untuk 

selalu berusaha dan mengubah keadaan. Dengan adanya usaha dan adanya 

upaya mengubah keadaan ke arah yang lebih baik akan mengantarkan 

kepada tujuan dan kesuksesan yang nyata. Dalam sebuah kata hikmah 

disebutkan (وجد جد من), artinya: Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti 

mendapatkan. 

Disamping itu Allah berfirman, yang terjemahnya:  

 ... عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذا دعانواذا سألك عبادي 

Terjemahnya: 

“Apabila hamba-Ku bertanya tentang kepadamu (Muhammad) tentang 

Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang 

yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku...”. (Qs. Al-Baqarah, 2: 

186) 

 

Dalam ayat yang lain Allah swt., juga berfirman yang ada kaitannnya 

dengan motivasi, 



                               

 

 

Terjemahnya: 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang 

mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya pula”. (Q.S. Az-Zalzalah; 7-8) 

 

Dari uraian di atas merupakan bentuk anjuran Islam bagi umat 

manusia untuk memiliki motivasi dalam menjalani hidup. Tidak terkecuali 

individu pengelola Pondok Pesantren Ummul Mukminin. Dengan tingginya 

semangat dan motivasi sebagai modal dalam meraih kehidupan yang lebih 

cerah dan terarah. Dengan demikian bahwa planning yang menjadi acuan 

utama akan dengan mudah untuk bisa direalisasikan, karena dengan 

berdasarkan agama, motivasi manusia tidak sekadar hanya menyelesaikan 

tuntutan duniawi saja, tetapi juga terhadap pertanggung jawaban ukhrawinya. 

Rasulullah juga menggunakan tehnik memotivasi dalam mendidik para 

sahabatnya, sebagaimana terjadi saat beliau memberikan penghargaan 

kepada mereka yang memperhatikan para janda dan orang miskin 

sebagaimana pada Hadis berikut : 
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Terjemahnya: 

“Orang yang berusaha untuk para janda dan orang –orang miskin 

seperti mujahid di jalan Allah yang tidak pernah lelah dan juga seperti 

orang yang salat malam dan berpuasa di siang hari”. (HR. Bukhori 

5353 Jilid 5 hl. 529). 

 

  atau Leading dan Implementasinya الخالفة .6

Memimpin dan mengatur segala aktivfitas kepada tujuan. Dalam Al-

Qur’an dan Al-Hadis banyak membahas tentang kepemimpinan. Diantaranya 

firman Allah SWT., dalam surat Al-An’am sebagai berikut: 

                               

                   

 

Terjemahnya : 

“Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan 

dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 

Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-

An’am; 165) 

 

Selain dalam Al-Qur’an, Al-Hadis juga banyak yan membahas tentang 

kepemimpinan, di antaranya;  

 تهَِرعي َ عنَْ لَ وَْمسؤ مَْكلكَُوََ راع َ كمَْكل َ

Artinya: 



“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta 

pertanggungjawaban mengenai orang yang kamu pimpin. (HR. 

Muslim) 

 

Dalam konsepi ajaran Islam bahwa pemimpin tidak hanya terfokus 

kepada seseorang yang yang memimpin institusi formal dan non formal. 

Tuntutan Islam lebih uiversal bahwa kepemimpinan itu lebih spesifik lagi 

kepada setiap manusia yang hidup. Ia adalah pemimpin, baik bagi dirinya 

maupun kelompoknya. 

Dengan demikian kepemimpinan dalam ajaran Islam dimulai dari 

setiap individu. Setiap orang harus bisa memimpin dirinya dari taqarrub 

kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya. Apabila manusia sudah bisa 

memimpin dirinya, maka tidak mustahil ia akan lebih mudah untuk memimpin 

orang lain. Di samping itu pertanggungjawaban pemimpin dalam konteks 

Islam tidak serta merta hanya kepada sesama manusia, tetapi yang paling 

utama adalah pertanggungjawaban kepada penciptanya. 

Dalam implementasi fungsi-fungsi manajemen di dalam pondok 

pesantren haruslah berdasarkan tuntunan Alquran seringkali kita menemukan 

beberapa perintah Allah yang merupakan falsafah hidup yang harus kita 

jalani. Falsafah tersebut merupakan prinsip yang harus kita gunakkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip manajemen dalam islam tidak jauh 

berbeda dengan prinsip manajemen pada umumnya. Hanya saja 

implementasi manajemen dalam islam harus berbasiskan nilai, bukan bebas 



nilai. Nilai-nilai tersebut telah dikembangkan oleh para penulis dan peneliti 

sebelumnya, antara lain: nilai siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah.  

Hal ini sebagaimana dikemukakan Kepala Madrasah Aliyah Ummul 

Mukminin, Ustadz Drs. H. Mustari Silang M.Pd menjelaskan bahwa:  

“Saya kira apa yang kita seluruh kegiatan dalam proses belajar dan 

mengajar dalam Ponpes Ummul Mukminin telah mengikuti tuntunan 

Alquran dan Alhadis, dan kalaupun ada yang menyalahi pada 

akhirnya kita perlu meluruskannya. Dan menurut saya sampai sejauh 

ini di pondok ini belum ada yang menyalahi tuntunan Alquran dan 

Alhadis”  

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi-

fungsi manajemen di Pondok Pesantren Ummul Mukminin telah sesuai 

dengan tuntunan Alqur’an dan hadis. 

 

7. Faktor Penghambat dan Pendukung 

a. Faktor penghambat 

Dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen di Pondok Pesantren 

Ummul Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan sejak berdirinya tentu 

mengalami pasang surut. Pada awal bedirinya di tahun 1987, hanya membina 

murid atau santri 17 orang. Namun kini seiring perjalanan waktu hambatan-

hambatan seperti strategi lokasi yang dulunya belum dikenal, sarana prasana 

yang belum memadai dan tenaga guru (ustad-ustazah) yang masih minim, 

secara bertahap dapat diatasi dari tahun ke tahun. Kini di tahun 2018, telah 



berjalan 31 tahun maka Pesantren ini sudah dikenal dan dipercaya oleh 

masyarakat.  

Hambatan lain adalah pencapaian target mutu output pendidikan di 

atas standar rata-rata. Hal ini pun tergantung pada input pendidikan atau 

sumber daya. Sumber daya atau input yang dimaksudkan adalah sumber 

daya manusia, sarana, perangkat lunak dan sasaran-sasaran yang ingin 

dicapai oleh pondok pesantren dan proses yang ada di dalamnya, sehingga 

santriwati yang menjadi target pengembangan mutu tersebut dapat dicapai.  

Pondok Pesantren Ummul Mukminin menitik beratkan mutu pada 

santriwati dan proses yang ada di dalamnya. Tanpa adanya proses yang baik, 

mutu pondok pesantren tersebut tidak dapat tercapai. Mutu pendidikan pada 

Pondok Pesantren Ummul Mukminin termasuk dalam kategori standar, tidak 

di bawah dan juga tidak di atas. Hal ini dapat dilihat dalam hasil dan prestasi 

belajar santriwati serta kinerja tenaga pendidik dan pengajar. 

Bentuk pengawasan direktur dan jajaran serta proses yang berada di 

dalamnya juga turut menjadi penopang tercapainya mutu pendidikan, apalagi 

dengan strategi yang dirancang seperti bimbingan belajar pada mata 

pelajaran tertentu dan keterlibatan orang tua siswa dalam pembelajaran.  

Terkadang strategi tersebut mempunyai faktor penghambat dan 

pendukung tercapainya mutu pendidikan. Seperti yang di jelaskan oleh Wakil 

Direktur I Pondok Pesantren Ummul Mukminin, Ustadz Aziz Ilyas S.Ag, M.Ag 

bahwa: 



“Faktor penghambat pencapaian mutu di atas standar rata-rata antara 

lain, belum sinerginya antara pengambilan kebijakan dan pelaksana 

kebijakan, karena SDM yang kita punya belum sesuai dengan apa 

yang kita harapkan. Santriwati yang kita ajarkan bahasa arab di kelas, 

begitu kembali di asrama kembali berbahasa Indonesia karena di 

asrama pendidik tidak mampu menggunakan bahasa asing tersebut. 

Jadi faktor penghambatnya, ialah belum ketemunya antara program 

yang direncanakan dengan SDM yang telah kita siapkan”.  

 

Sementara itu Kepala Madrasah Aliyah Ummul Mukminin, Ustadz Drs. 

H. Mustari Silang M.Pd menjelaskan bahwa: 

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pondok ini antara 

lain, tidak mampu menjalankan program, ketidakdisiplinan, dan tidak 

memahami apa yang harus dilakukan”. 

 

Hal yang sama juga dikemukakan Kepala Tata Usaha Pondok 

Pesantren, Ustadz Kurniawan S.Pd, ia menuturkan : 

“Pertama, faktor penghambat ialah karena tidak semua program 

direktur maupun wakil direktur dipahami oleh perangkat-perangkat 

yang ada di bawah seperti guru dan pendidik. Kedua, sumber daya 

insani yang belum memiliki kompetensi di atas rata-rata.”  

 

Begitu pula Ibu Asrama/ Kesiswaaan Pondok Pesantren, Ustadzah Nur 

Hudayah S.Ag menjelaskan bahwa: 

“Faktor penghambatnya ialah, perbedaan penentuan keputusan yang 

ditetapkan pimpinan yang satu dengan yang lain, sehingga 

menghambat dalam menjalankan program yang sudah ditetapkan 

diawal”.  

 

Faktor penghambat atau yang telah dijelaskan di atas merupakan 

penyebab sekolah tersebut tidak dapat berjalan dengan dengan optimal 



sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan tidak dapat mencapai program 

kerja sepenuhnya. Sebagaimana di lembaga pendidikan lainnya, Pondok 

Pesantren Ummul Mukminin juga menerapkan manajemen penggunaan 

multimedia. Pengaruh multimedia sangat besar dalam kaitan dengan 

pembentukan kepribadian manusia yang siap menghadapi tantangan dan 

rintangan. Hal ini sejalan dengan hadis berikut: 

 

َفِىَاْلَوَسطَِ ََخطًّا ََوَخطَّ َُمَربَّع ا ََخطًّا َالنَّبِيُّ َقَاَل:ََخطَّ ََعْنهُ َهللِاََرِضَيَهللاُ ََعْبِد  َعْن

ََوخََ َِمْنهُ. ا َالَِّذىَفِىََخاِرج  ََجانِِبِه َِمْن َالَِّذىَفِىَاْلَوَسِط َهذَا َإِلَى ا َِصغَار  َُخَطط ا طَّ

َالَِّذى ََوَهذَا َبِِه َأََحَط َأَْوقََد َبِِه َُمِحْيط ا َاََجلُهُ ََوَهذَا َاإِلْنَساُن َهذَا ََوقَاَل: ُهَوَ اْلَوَسِط

غَاُرَاألَْعَراُض.َفَإَِ َاََملُهََُوَهِذِهَاْلُخَطُطَالِص   .ْنَأَْخَطأَهََُهذَاَنََهَشهََُهذَاَخاِرج 

 َوإِْنَأَْخَطأَهََُهذَاَنََهَشهََُهذَاَ)رواهَالبخارى(َ

 

Terjemahnya: 

“Rasulullah pernah membuat garis seperti bujur sangkar, lalu membuat 

garis di bagian tengah hingga keluar bujur sangkar tersebut. Kemudian 

beliau membuat garis – garis kecil menuju garis tengah dari salah satu 

sisi garis tengah tersebut. Beliau kemudian berkata “Ini adalah 

manusia. Ini ajalnya yang mengitari dirinya. Ini adalah orang yang 

keluar dari cita citanya, sedangkan garis kecil ini adalah rintangan – 

rintangan. Jika ia sudah melangkah di sini, garis ini akan 

memotongnya. Jika ia melakukan kesalahan di sini, garis ini akan 

memotongnya”. (HR. Bukhori Hadis No. 6417, Jilid 7 hlm. 220) 

 

          Dari peristiwa ini kita bisa membayangkan bahwa bila Rasulullah hanya 

menggunakan lisan, maka para sahabat akan sulit memahami maksudnya. 

Untuk itulah Rasulullah menggunakan media visual untuk mempermudah 

dalam menerangkan maksudnya dengan membuatgaris dan lingkaran. 



 

Gambar : 4.1.  Gambar ilustrasi Rasulullah saw dalam menjelaskan 

rintangan yang dihadapi manusia. 

 

 

 

 

Keterangan: 

Garis bujur sangkar           = ajal kematian 

Garis panjang                    = cita – cita 

Garis-garis pendek            = rintangan-rintangan 

 

b. Faktor Pendukung  

Selain faktor penghambat tersebut di atas, namun ada pula faktor 

pendukung dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen pada Pondok 

Pesantren Ummul Mukminin. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain: 

lokasi asrama terintegrasi ruang gedung sekolah, di bawah komando 

organisasi Asisyiyah Sulawesi Selatan sebagai ormas terbesar kaum ibu 

Muhammadiyah.  

Seperti yang di jelaskan oleh Wakil Direktur I Pondok Pesantren 

Ummul Mukminin, Ustadz Aziz Ilyas S.Ag, M.Ag bahwa: 

“Faktor pendukung, itu karena kita di area di satu lingkungan, 

komunikasi bisa lebih mudah dan mengambil tindakan dan koordinasi 

lebih cepat, dan apa yang kita rencanakan ini adalah dalam rangka 

kemajuan pondok pesantren Ummul Mukminin itu sendiri”. 

(Wawancara, 27 November 2018) 

 



Sementara tata Kepala Tata Usaha Pondok Pesantren, Ustadz 

Kurniawan S.Pd juga menambahkan bahwa: 

“Faktor pendukung tetap bertahan pondok pesantren ini karena kita 

satu naungan di dalam organisasi ini, baik sebagai organisasi pondok 

maupun organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah” (wawancara, 27 

November 2018) 

 

Hal sama juga dikemukakan Ibu Asrama/bidang Kesiswaaan Pondok 

Pesantren, Ustadzah Nur Hudayah S.Ag menjelaskan bahwa: 

“Faktor pendukung salah satunya ialah satu konsep, artinya sejalan 

antara pemimpin dengan bawahan dalam naungan organisasi ini”. 

(wawancara, 27 November 2018) 

 

Faktor pendukung yang telah dijelaskan di atas bahwa dengan satu 

lingkungan di Pondok Pesantren Ummul Mukminin, dapat terjalinnya 

komunikasi yang lebih mudah serta pengambilan keputusan dan koordinasi 

yang cepat.Sehingga dapat memudahkan tercapainya program kerja yang 

telah direncanakan. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 



BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan telaah dan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Manajemen pendidikan berbasis nilai-nilai Alquran dan Hadis 

adalah manajemen yang memposisikan Alquran dan Hadis 

sebagai sumber inspirasi dalam melakukan planning, organizing, 

actuating, controlling, coordination dan motivation pada Pondok 

Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan. Proses 

keduanya bisa secara induktif maupun deduktif. 

2. Kemajuan dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen pada 

Pondok Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan 

belum berjalan sesuai dengan harapan untuk mencapai standar 

mutu tertentu, dikarenakan beberapa hambatan antara lain: 

sumber daya manusia yang belum bersinergi, sistem koordinasi 

yang relatif tidak terjadwal melainkan hanya tentatif ketika ada 

masalah, sarana teknologi informasi dan sosialisasi yang masih 

minim, kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan 

kapasitas masing-masing individu yang terlibat di pondok 

pesantren, kurangnya keikusertaan dan keberhasilan santri dalam 

even-even kejuaraan nasional, regional, dan sebagainya.  



3. Ada beberapa faktor pendukung yang bisa menjadikan Pondok 

Pesantren Ummul Mukminin berkembang untuk meningkatkan 

mutunya, antara lain: sarana dan prasarana gedung dan asrama 

yang luas dan masih di wilayah Kota Makassar, adanya kerjasama 

dan loyalitas para pengelola, serta usia pesantren yang sudah 

dewasa.  

B. Saran-saran 

Berdasarkan telaah dan uraian serta kesimpulan sebelumnya, maka 

beberapa saran menurut peneliti bahwa :  

1. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam perspektif 

Alquran dan Hadis untuk Peningkatan Mutu Pendidikan harus 

dilakukan upaya-upaya sistematis oleh seluruh pengelola Pondok 

Pesantren Ummul Mukminin Aisyiyah Sulawesi Selatan. 

2. Para pengelola, tenaga pendidik dan kependidikan tidak hanya 

menunggu arahan atau perintah dari Direktur, tetapi sistem atau 

Standar Operasional Prosedur (SOP) perlu dilakukan review atau 

ditinjau ulang. 

3. Diklat tenaga pendidik dan kependidikan harus menjadi program 

kerja pondok pesantren yang dilakukan secara terjadwal; 

4. Perlu secara massif pelibatan para santriwati pada even-even 

kejuaraan nasional, regional yang terkait dengan branding (tahfiz, 

bahasa, teknologi, dsb.) yang menjadi nilai tawar pesantren.  

5. Pemberian reward and punishment kepada pengelola harus 

menjadi bagian dari program dan sistem manajemen perspektif 



Alquran dan Hadist yang berfungsi sebagai “hudan” sarat dengan 

berbagai petunjuk agar pengelola pesantren dapat menjadi agent 

of totality peningkatan mutu pesantren. Untuk memperoleh 

petunjuk tersebut diperlukan adanya pengkajian dan pengamalan 

terhadap Alquran maupun hadis itu sendiri. 

6. Kajian ini perlu terus dilakukan untuk menemukan konsep ideal 

yang realistis dengan mencontoh Nabi Muhammad saw yang telah 

berhasil mendidik para sahabat dan generasi sesudahnya 

sehingga menghasilkan peradaban yang maju. 

*** 
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Lampiran: 2 

RUMUSAN HASIL WAWANCARA 

(pelaksanaan wawancara sekitar bulan Desember 2018) 

 

e. Hasil wawancara dengan Wakil Direktur Pondok Pesantren Ummul 
Mukminin, Ustadz Aziz Ilyas S.Ag, M.Ag. 
 
a) Pertanyaan: Apa saja program jangka panjang, menengah, dan jangka 

pendek di PONPES Ummul Mukminin? 

b) Jawaban: 

“Untuk program jangka pendek Pondok Pesantren Ummul Mukminin, 

hal tersebut menyangkut dengan rutinitas santriwati, yaitu, 

pembelajaran sesuai yang telah ditentukan baik, kementerian 

pendidikan nasional dan kementrian agama, artinya pendidikan formal 

dari jam 7 pagi sampai 5 sore. Untuk jangka menengah berkaitan 

dengan kurikulum pondok, berupa keterampilan bahasa, baik bahasa 

arab maupun bahasa inggris, kemampuan manajerial dan program 

tahfidz dengan target untuk SMP/MTs sebanyak 3 juz dan SMA/MA 

dengan 2 juz dan dimuraja’ah di kelas 3 SMA/MA. Untuk program 

jangka panjang, ialah program tahfidz 30 juz, dan setelah tamatnya 

santriwati dari pondok diharapkan sudah memiliki kemampuan bahasa 

arab dan bahasa inggris. Dan sesuai dengan visi dan misi, yaitu unggul 

dalam ketaqwaan, intelektual, kemandirian dan kepeloporan menjadi 

target yang harus dicapai oleh Ummul Mukminin dan hal tersebut 

menjadi program jangka panjang”. 

a) Pertanyaan: Apa saja yang dilakukan direktur/ wakil direktur dalam 

mendukung tercapainya program kerja yang telah direncanakan? 

b) Jawaban: 

Pertama, yaitu adanya sosialisasi, setelah ada ketetapan dalam 

pelaksanaan program, kemudian disosialisasikan ke jenjang bawah. 

Kedua, menjalin visi yang sama untuk menjalankan program bersama-



sama. Ketiga, mendapat restu dari pimpinan, sehingga program 

tersebut dapat terlaksana, yang didukung oleh kebijakan dalam hal ini 

Badan Pembina (BP), mengapa? karena terkait dengan dana dan 

lainnya, sehingga program yang akan berjalan dapat terlaksana 

dengan lancar.  

a) Pertanyaan: Apakah direktur/wakil direktur melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan program secara berkala? 

b) Jawaban:  

Suatu keharusan, dalam sebuah manajemen ada program, ada 

proses, ada controlling. Jadi untuk menentukan baik tidaknya sebuah 

program, tergantung dengan apa yang sudah kita rencanakan dan 

pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing tingkatan penentu 

kebijakan tersebut. Dan setiap saat kita melakukan rapat evaluasi, 

karena rapat itulah yang menjadi media untuk melakukan evaluasi 

terhadap program kerja, baik yang telah dilakukan maupun yang 

sedang dilakukan bahkan program yang akan kita lakukan.  

a) Pertanyaan: Bagaimana bentuk pengawasan direktur/ wakil direktur 

terhadap pelaksanaan program? 

b) Jawaban:  

Pengawasan yang dilakukan yaitu ikut terlibat dalam pelaksanaan 

program, ataupun pantauan dengan mendengar informasi yang selama 

ini diterima dari para stakeholder yang terlibat. Kemudian selalu 

muaranya dilakukan dengan rapat-rapat pimpinan. 

a) Pertanyaan: Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di PONPES  

? 

b) Jawaban:  

Faktor pendukung, antara lain kondisi Ponpes ini berada di area satu 

lingkungan, sehingga komunikasi bisa  lebih mudah dalam mengambil 

tindakan lebih cepat. Begitu pula dengan sistem koordinasi, dan apa 

yang kita rencanakan ini adalah dalam rangka kemajuan pondok 

pesantren Ummul Mukminin itu sendiri. Sedangkan faktor 



penghambatnya antara lain, belum sinerginya antara pengambilan 

kebijakan dan pelaksana kebijakan, karena SDM yang kita punya 

belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Santriwati yang kita 

ajarkan bahasa arab di kelas, begitu kembali di asrama kembali 

berbahasa Indonesia, karena di asrama pendidik tidak mampu 

menggunakan bahasa asing tersebut, ini artinya soal kompotensi 

pendidik. Jadi faktor penghambatnya, ialah belum ketemunya antara 

program yang direncanakan dengan SDM yang telah kita siapkan.  

 

f. Wawancara dengan Kepala Sekolah Madrasah Aliah Pondok 
Pesantren Ummul Mukminin, Ustadz Drs. H. Mustari Silang M.Pd.  
 
a) Pertanyaan: Apakah dalam menentukan program pesantren, direktur/ 

wakil Direktur melibatkan tenaga pendidik dan pengajar? 

b) Jawaban :  

“Program itu harus diprogres di tingkat Direktur dan jajarannya, dan 

kemudian di implementaskan pada tingkat pengajar dan jajarannya. 

Jadi, konsep dahulu baru kemudian dituangkan. Di dalam pondok 

pesantren ini penentapan program tentu melibatkan pengajar dan 

jajarannya, dan hal tersebut telah dilakukan oleh direktur dan jajaran 

selama ini walaupun belum maksimal”. 

a) Pertanyaan: Apakah program pesantren ditetapkan berdasarkan 

kondisi obyektif yang terjadi di pesantren ? 

b) Jawaban:  

Menurut saya, tidak semua. Kadang-kadang ada yang menyimpang 

dan ada yang sesuai dengan kondisi pesantren. Tapi tetap ada 

pertimbangan dalam penetapan program harus disesuaikan dengan 

kondisi pesantren. 

a) Pertanyaan: Bagaimana prosedur penetapan dalam struktur organisasi 

? 

b) Jawaban:  

Mekanisme yang diterapkan dalam penetapan struktur organisasi di 

PONPES Ummul Mukminin mengacu pada penetapan yang dilakukan 



oleh Pimpinan ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan. Dan ada juga penetapan 

struktur yang dilakukan Direktur, yang kemudian kedua hal tersebut 

disenirgkan.. 

a) Pertanyaan: Apakah ada program kerja bertujuan untuk memperbaiki 

kinerja tenaga pendidik dan tenaga pengajar?  

 

 

b) Jawaban:  

Saya  kira ada, misalnya ketika ada yang menyalahi atau tidak sesuai 

dengan prosedur, maka akan ada petunjuk-petunjuk khusus yang 

dilakukan direktur dan jajarannya. 

a) Pertanyaan: Bagaimana model pengelolaan yang dilakukan ponpes 

untuk membuat santriwati betah tinggal di ponpes ? 

b) Jawaban:  

Saya kira, bentuk pelayanan yang maksimal yang dilakukan di asrama 

dan di kelas termasuk logistik dan dapur. Pendidik dan pengajar harus 

mampu melihat bagaimana kebutuhan santriwati dan berusaha 

semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan tersebut.  

a) Pertanyaan: Apakah implementasi fungsi-fungsi manajemen di Ponpes 

Ummul Mukminin telah sesuai dengan tuntunan AlQur’an dan Hadist ? 

b) Jawaban:  

Saya kira seluruh kegiatan dalam proses belajar dan mengajar dalam 

Ponpes Ummul Mukminin telah mengikuti tuntunan Alqur’an dan Al-

Hadis  dan kalaupun ada yang menyalahi, pada akhirnya maka kita 

perlu luruskan. Dan menurut saya sampai sejauh ini, belum ada yang 

menyalahi tuntunan Aquran dan Hadis. 

a) Pertanyaan: Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di ponpes?  

b) Jawaban:  

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program antara lain, tidak 

mampu menjalankan program, ketidakdisiplinan waktu, dan tidak 



memahami job discripion apa yang harus dilakukan. Mungkin hal ini job 

disciption yang ada perlu ditinjau atau direwew kembali.   

 

g. Hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha, Ustadz Kurniawan S.Pd. 

a) Pertanyaan: Apakah dalam menentukan program pesantren, direktur/ 

wakil Direktur melibatkan tenaga pendidik dan pengajar? 

b) Jawaban:  

Di dalam pondok pesantren ada yang dinamakan collective collegian, 

yang artinya bekerja bersama-sama. Dalam konteks penentuan 

kebijakan harus duduk bersama sehingga banyak pemikiran yang bisa 

kita tampung dan akan menjadi kebijakan pondok dibawah garis 

komando direktur.   

a) Pertanyaan: Apakah program pesantren ditetapkan berdasarkan 

kondisi yang terjadi di pesantren ? 

b) Jawaban:  

Program pondok harus disesuaikan dengan kondisi yang ada 

dipesantren namun terlalu kecil jika hanya disesuaikan dengan 

pondok. Akan tetapi pondok mencetak generasi-generasi islam yang 

tentu saja juga untuk kondisi dan kepentingan masyarakat, bangsa dan 

agama” 

a) Pertanyaan: Bagaimana prosedur penetapan dalam struktur organisasi 

? 

b) Jawaban:  

Untuk Ummul Mukminin, penetapan struktur organisasi, ditetapkan 

oleh pimpinan Aisyiyah maupun direktur. 

a) Pertanyaan: Apakah ada program kerja bertujuan untuk memperbaiki 

kinerja tenaga pendidik dan tenaga pengajar? 

b) Jawaban:  

Ada, salah satunya adalah monitoring evaluasi kebijakan supervise 

yang dilakukan direktur, yah minimal dalam taraf kepala sekolah yang 

sesuai kaidah yang ditetapkan oleh pimpinan  

 



a) Pertanyaan: Bagaimana model pengelolaan yang dilakukan ponpes 

untuk membuat santriwati betah tinggal diponpes? 

b) Jawaban:  

Ada banyak, salah satunya ialah mengaktifkan kegiatan ekstrakulikuler 

membuat santri sibuk sehingga mereka akan lupa dengan rumah.  

a) Pertanyaan: Apakah implementasi fungsi2 manajemen di Ponpes 

Ummul telah sesuai dengan tuntunan AlQur’an dan Hadist? 

b) Jawaban:  

Karena basisnya pesantren, pasti insya Allah sesuai dengan tuntunan 

Al-Qur’an dan Hadist.  

a) Pertanyaan: Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di PONPES  ? 

 

b) Jawaban:  

Pertama, faktor penghambat ialah karena tidak semua program 

direktur maupun wakil direktur dipahami oleh perangkat-perangkat 

yang ada dibawah seperti guru, pendidik. Sedangkan faktor 

pendukungnya, karena kita satu naungan didalam organisasi ini, baik 

sebagai organisasi pondok maupun organisasi kemasyarakatan. 

 

h. Hasil Wawancara dengn Ibu Asrama bidang Kesiswaaan, Ustadzah 

Nur Hudayah S.Ag 

a) Pertanyaan: Apakah dalam menentukan program pesantren, direktur/ 

wakil Direktur melibatkan tenaga pendidik dan pengajar? 

b) Jawaban:  

Melibatkan, selama ini melibatkan tenaga pendidik dan pengajar. 

a) Pertanyaan: Apakah program pesantren ditetapkan berdasarkan 

kondisi yang terjadi di pesantren ? 

b) Jawaban:  

Setiap program pesantren ditetapkan disesuaikan dengan kondisi yang 

terjadi dipesantren. 



a) Pertanyaan: Bagaimana prosedur penetapan dalam struktur organisasi 

? 

b) Jawaban:  

Ditetapkan oleh BP (Badan Pembina) yang mana BP ditunjuk oleh 

pimpinan wilayah Aisyiyah. 

a) Pertanyaan: Apakah ada program kerja bertujuan untuk memperbaiki 

kinerja tenaga pendidik dan tenaga pengajar? 

b) Jawaban:  

Ada, misalnya studi banding dan pemberian penghargaan. 

a) Pertanyaan: Bagaimana model pengelolaan yang dilakukan ponpes 

untuk membuat santriwati betah tinggal di ponpes ? 

b) Jawaban:  

Salah satu yang kami lakukan adalah dengan pendekatan persuasif, 

termasuk bimbingan konseling, pendampingan dan pemberian motivasi 

baik di kelas, di mesjid maupun di asrama. 

 

a) Pertanyaan: Apakah implementasi fungsi2 manajemen di Ponpes 

Ummul telah sesuai dengan tuntunan AlQur’an dan Hadist ? 

b) Jawaban: 

 Berusaha untuk selalu disesuaikan dengan tuntunan Alquran dan 

Hadis.  

a) Pertanyaan: Apa faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen di PONPES  ? 

b) Jawaban:  

Faktor pendukung, salah satunya ialah satu konsep, artinya sejalannya 

antara pemimpin dengan bawahan dalam naungan organisasi ini. 

Faktor penghambatnya ialah, perbedaan penentuan keputusan yang 

ditetapkan pimpinan wilayah Asisyiah selaku otonom mengangkat dan 

memberhenikan badan Pembina. Sementara di satu sisi, Direktur dan 

jajarannya ingin berinovasi dan berkreasi, namun terikat oleh aturan 

yang ditetapkan dari atas. Artinya, sebagian besar yang ingin 

diterapkan direktur terkadang tidak bias berjalan dengan sendiri, 



dengan kata lain pemberian hak otonomi masih kurang luas 

cakupannya. Sehingga kebijakan yang turun dari wilayah Aisyiyah 

terkadang harus berhadapan dengan keinginan direktur untuk 

berkreasi lebih maju.  

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


