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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Manajemen Pembinaan Santri di Pesantren Terpadu 

Abu Bakar Ash-Shiddiq Umbulharjo Yogyakarta”  yang ditulis oleh Budiman 

Sholeh, NIM : 03240018. 

Manajemen merupakan sebuah ilmu yang mengatur atau mengelola segala 

aspek yang ada didalam sebuah organisasi. Dengan adanya manajemen maka 

organisasi akan mampu melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga dengan ini semua seluruh program yang akan 

di munculkan nantinya akan selalu terpantau dengan adanya ilmu manajemen, dan 

harapannya ialah nantinya organisasi akan bisa mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. 

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari skripsi ini adalah : 

bagaimanakah peranan dan pelaksanaan manajemen pembinaan santri yang 

diterapkan di Pondok Pesantren, kemudian manajemen  merupakan bentuk dari 

sistem pengelolaan terbaru yang melibatkan seluruh sumber daya organisasi yang 

ada, sehingga terget-target akan dapat dicapai dengan mudah dan sesuai dengan 

prosedur. 

Metode yang digunakan penulis adalah : metode penentuan subjek, metode 

pengumpulan data yang meluputi observasi, interview dan dokumentasi. 

Kemudian metode analisis data yang terdiri dari metode deskriptif analisis dan 

metode analisis data kualitatif. 

Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan 

yang berusaha untuk memunculkan generasi mandiri dan memiliki kepribadian 

yang berakhlaq mulia. Dengan tujuan yang mulia itu maka sistem pengelolaan 

program pondok pesantren mampu dimanajemen dengan baik, maka insya Allah 

tujuan itu akan dapat tercaapi dengan mudah.     
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MOTTO 

“jadikanlah diri lebih baik , sebelum memperbaiki orang lain” 

“ Sebaik-baik diantara kalian ialah yang paling bermanfaat bagi 

orang lain” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Skripsi ini berjudul Manajemen Pembinaan Santri di Pondok Pesantren 

Terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq Yogyakarta, dalam rangka 

mempermudah pembahasan pada judul di atas, maka penulis perlu 

mempertegas beberapa istilah :  

1. Manajemen  

Manajemem adalah proses menginterpretasikan, 

mengkoordinasikan sumber daya, sumber dana dan sumber-sumber 

yang lain  untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui tindakan-

tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pengawasan dan 

penilaian.1 Sedangkan pendapat lain menyebutkan Manajemen ialah 

sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai suatu tujuan, apa-

apa fungsi yang harus dilakukan dengan menggunakan alat, tenaga 

orang, ide dan sasaran secara lebih efisien.2  

Dari pengertian dan teori diatas penulis menyimpulkan bahwa 

manajemen adalah pengelolaan sebuah organisasi yang dilakukan oleh 

pemimpin dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada didalam 

organisasi secara teratur, terarah dan terencana untuk mencapai tujuan 

yang telah disepakati bersama. Sehingga pemimpin harus memiliki 

 
1 Totok Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers, (Bandung : PT. Rosda Karya Remaja, 

2000), hlm 90. 
2 Sofyan Syafri Harahap, Manajemen Masjid, (Yogyakarta : Dana Bakti Yasa, 2001), hlm 

28.  
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fungsi : Perencanaan/Planning, Pengorganisasian/Organizing, 

Pelaksanaan/Actuating dan pengawasan/Controlling, dengan demikian 

sumberdaya apapun yang ada didalamnya akan semakin terfungsikan 

sesuai dengan kafaah atau kemampuan. 

2. Pembinaan Santri  

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia  Pembinaan berasal dari 

kata “bina” yang artinya bangun, dan arti dari pembinaan adalah 

pembangunan atau pembaharuan.3 Sedangkan pembinaan dalam 

konteks pembinaan kepribadian berarti usaha yang dilakukan dengan 

sadar dan terencana, teratur kearah yang ditentukan terhadap 

seseorang atau kelompok yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

individu atau keompok yang dihadapi, serta bertanggung jawab untuk 

mengembangkan kepribadian mereka dalam segala aspek. 

Santri adalah orang yang mendalami pengajiannya dalam agama 

islam atau orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kata 

pesantren atau santri berasal dari bahasa tamil yang berarti guru 

mengaji, sumber lain Ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa kata itu 

berasal dari bahasa India Shastri dari akar kata sastra yang berarti 

buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu 

pengetahuan, dan dipulau jawa lembaga pendidikan ini disebut dengan 

 
3 W.J.S.Purwadarminta, Kamus Bahasa indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976). hlm 

141.   
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nama lain seperti surau Sumatra Barat, dayah Aceh dan pondok 

daerah lain.4  

Dari pengertian teori diatas pembinaan santri adalah pembaharuan 

atau pembinaan yang diberikan kepada santri dalam bentuk ilmu-ilmu 

keagamaan, sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya sehingga 

mampu mendiri dan hidup bersama dilingkungan masyarakat. 

3. Pesantren   

Menurut Mastuhu Pesantren adalah lembaga tradisional islam 

untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama islam. Dengan menentukan pentingnya 

moral keagamaan sebagai pedoman dalam prilaku sehari-hari.5 

Sedangkan pendapat yang lain, dalam kamus lengkap bahasa Indonesi 

Pesantren adalah Asrama tempat santri atau tempat murid-murid.6

Dengan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa Pesantren 

adalah sebuah tempat untuk menuntut ilmu dalam bidang keagamaan  

serta pembentukan  santri yang memiliki kemandirian dan memiliki 

akhlaq yang islami, kemudian proses pembinaan santri dilakukan 

secara menyeluruh (kamil) dilingkungan pondok  pesantren.  

4. Terpadu 

 
4 Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm 

99.   
5 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, ( Jakarta : INIS, 1994), hlm 55.   
6 Indrawan, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang : Lintas Media, 1999), hlm 

404.  
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Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terpadu adalah sudah 

dipadu (disatukan dilebur jadi satu).7

Merujuk pada pengertian diatas istilah terpadu dalam skripsi ini 

dimaksudkan sebagai penyatuan beberapa model pendidikan yang 

diharapkan mampu untuk menghasilkan dan membentuk generasi atau   

sosok santri yang memiliki kepribadian muslim yang utuh. Dalam hal 

ini pesantren terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq mencoba memadukan 

antara ilmu Sains seperti Matematika, IPA, IPS, sejarah dan teknologi 

serta ilmu keagamaan  sepertai Hadits, Bahasa Arab, Tahfidz, Siroh 

Nabawiyah.  

5. Pesantren Terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq 

Pesantren Terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan sebuah 

lembaga pendidikan keislaman yang terletak di Yogyakarta telah 

berdiri sejak tahun 2001, model pendidikannya ialah dengan 

menggunakan sistem sekolah reguler pada jam siang dan pesantren 

pada jam malam. Adapun dalam pendidikan pesantren lebih mengkaji 

pada ilmu keagamaan seperti ilmu Hadits, Alqur’an Bahasa Arab, 

Nahwu shorof dan ilmu agama islam yang lainnya. Pesantren mencoba 

mengarahkan santri untuk mampu hidup mandiri sebagai bekal dalam 

kehidupan di masyarakat. Pesantren juga menerapkan pengasuhan, 

dengan adanya seorang pembina atau Musyrif yang dalam bahasa arab 

memiliki arti pengawas atau pembimbing.  

 
7 W.J.S.Purwadarminta. Op. Cit, hlm 693.  
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Dengan pemahaman masyarakat yang semakin baik dan lebih 

mengedepankan pendidikan kagamaan atau akhlaq, maka pesantren 

menjadi lembaga yang diharapkan mampu mewujudkan keinginan 

masyarakat itu, terlebih melihat keadaan generasi saat ini memiliki 

gaya hidup kurang silami. Dengan motifasi demikian maka pesantren 

diharapkan semakin memperbaiki kualitas dan kuantitas secara 

menyeluruh dilingkungan pesantren.  

Jadi yang dimaksud dengan penelitian Manajemen Pembinaan 

Santri di Pesantren Terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah penelitian 

tentang Manajemen Pembinaan santri yang diterapkan dan akan diteliti 

secara Manajemen (planning, organizing, actuating, evaluating) 

sehingga akan dapat diketahui fungsi manajemen pembinaan santri 

yang diterapkan. 

B. Latar Belakang Masalah  

مياِنِه، اَورصنياِنِه، اَوِودهي ِة فَأَبواَهالِْفطْر لىعلَدوٍد يلُووا ِنِهكُلُّ مسج  

Artinya : “Setiap anak yang dilahirkan itu membawa fitrah, orang 

tuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi” (H.R. 

Muslim).8

Dalam usaha untuk mewujudkan generasi yang faham akan eksistensi 

sebagai khalifah untuk menyembah Allah SWT, seorang remaja haruslah 

memiliki bekal ilmu kagamaan, remaja usia sekolah menengah merupakan 

hasil dari pendidikan yang ditanamkan oleh kedua orangtuanya, 

 
8 Jalaludin Abdurrahman, Al-Jami’ As-Soghiir, (Beirut : Darul Fikri, 911 H), hlm 94.  



19 

 

pendidikan itulah yang akan membentuk kepribadian seorang remaja. 

Remaja saat ini mulai mengalami kemunduran dalam hal akhlaq yang itu  

diakibatkan dari metode dan model pendidikan yang ditanamkan sejak dini 

oleh orang tua. 

Pondok Pesantren sebagai sebuah lembaga yang memiliki kepedulian 

akan pendidikan, mencoba untuk mendidik dan membentuk remaja 

menjadi sosok yang memiliki kemandirian dan akhlaq islami, sehingga itu 

semua diawalai dari pendidikan keagamaan sejak dini, bekal itulah yang 

nantinya akan menjadi dasar dari kehidupan remaja. Dalam perkembangan 

pendidikan, muncul banyak pondok pesantren yang termanajemen dengan 

baik, dengan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan 

sumberdaya dalam organisasi agar mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Dengan manajemen yang professional maka pesantren akan berkembang 

dengan baik.  

Pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga 

pendidikan adalah program-program yang tertuang dalam kurikulum 

pengajaran yang disalurkan melalui kegiatan kurikuler dan ekstra 

kurikuler, sedangkan corak dan bentuk berpusat pada aktivitas belajar 

siswa. Belajar inilah yang perlu direncanakan, dituntun dan dievaluasi 

hasilnya, sehingga pendidikan yang diselenggarakan sekolah atau lembaga 

pendidikan mutlak akan memahami apa itu “belajar” dan akan mengetahui 

ciri-ciri khas dari pendidikan dilembaga itu, faktor-faktor yang berperan 
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dalam proses belajar ialah dengan cara mengatur proses belajar dan 

menentukan metode apa dan sarana-sarana yang diperlukan dalam proses 

belajar.  

Dalam cita-cita besar Negara Indonesia yang tertuang dalam UUD 

1945 alenia 9 yang merupakan cita-cita luhur dari para pendahulu bangsa 

ini, yang berbunyi “Mencerdaskan kehidupan bangsa” dengan 

perkembangan pendidikan, pondok Pesantren membimbing, membina dan 

membiasakan santri dengan kehidupan yang islami, ini merupakan salah 

satu cara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesantren juga 

memberikan tambahan ilmu sains, seni dan iptek yang merupakan bentuk 

keikut sertaan program perkembangan ilmu dan teknologi, harapannya 

ialah dengan itu semua akan memunculkan generasi yang khairru ummah 

atau umat terbaik. 

Pesantren mulai menerapkan ilmu manajemen dalam pengelolaannya 

sehingga mulai ada perkembangan yang cukup baik dalam pola 

pendidikan dan hasilnya. Musyrif atau pembina selalu mendampingi dan 

mengarahkan santri akan masa depannya, sehingga peran ini sangat 

penting dan fital, selain itu juga memiliki peran manajemen dalam 

mengatur struktur yang ada dipesantren, baik dalam hal program, 

mengontrol, mengevaluasi dan mengorganisasi. Dengan demikian visi dan 

misi pesanren akan mampu dijabarkan dan dilaksanakan dengan baik di 

pesantren. 
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Dengan manajemen yang baik yang diterapkan oleh pemimpin di 

pesantren maka santri akan dapat menyesuaika dan mampu 

mengembangkan potensinya dalam hal yang positif karna kebutuhan dan 

keinginan mereka termanajemen dengan baik. Dengan peran manajemen 

yang diterapkan pemimpin dan pembina asrama maka akan ada sinergi dan 

kesamaan dalam perumusan masalah serta  penyelesaian masalah yang  

dilakukan bersama-sama.  

Dari permasalahan diatas maka peneliti akan mencoba meneliti 

tentang Manajemen Pembinaan Santri di Pesantren Terpadu Abu Bakar 

Ash-Shiddiq Yogyakarta tahun ajaran 2008-2009. 

C. Rumusan Masalah  

Bagaimana Manjemen Pembinaan Santri di Pesantren Terpadu Abu 

Bakar Ash-Shiddiq Yogyakarta tahun ajaran 2008-2009? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah : untuk mengetahui 

Manajemen Pembinaan Santri di pesantren Terpadu Abu Bakar Ash-

Shiddiq Yogyakrta Tahun ajaran 2008-2009. 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Santri  
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Santri dapat mengetahui manajemen yang diterapkan di pesantren, 

santri dapat lebih meningkatkan kualitas dalam memahami ilmu 

keagamaan yang diberikan dantersusun dengan baik. 

2. Bagi Pesantren 

Pesantren dapat melihat dan mengevaluasi sejauh manakah ilmu 

manajemen dapat diterapkan di pesantren, kemudian merencanakan 

program untuk lebih memajukan kualitas santri di pesantren.  

3. Bagi Masyarakat 

Masyarakat lingkungan pesantren akan lebih melihat dan 

merasakan langsung akan kehidupan santri di pondok pesantren dan 

pengaruh keislaman bagi lingkungan masyarakat. 

F. Landasan Teori 

1. Tinjauan tentang Manajemen  

Manajemen merupakan sebuah sistem yang mengelola seluruh 

sumberdaya yang ada didalam lembaga atau organisasi, istilah manajemen 

bukan hal yang baru dalam kegiatan organisasi/lembaga, bahkan bisa 

dikatakan istilah manjemen telah membaur keseluruh sektor kehidupan 

masyarakat.  

Manajemen berasal dari kata “to mange” yang berasal dari bahasa itali 

“managgio” dari kata “managgiare” yang diambil dari bahasa latin 
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“manos” yang berarti tangan (hand), kata manage dalam kamus tersebut 

diberi arti :  

a. To direct and control (membimbing dan mengawasi). 

b. To treat with care (memperlakukan dengan seksama). 

c. To carry and business or affair (mengurusi perniagaan atau 

urusan-urusan /persoalan-persoalan) 

d. To archieve one’s purpose (mencapai tujuan tertentu)9 

Dari pengertiaan manjemen diatas dapat diartiakan bahwa manajemen 

ialah kemampuan dan keterampilan dalam mengelola, membimbing, 

mengawasi dan melakukan sesuatu dengan seksama agar dapat mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Manajemen merupakan sebuah proses yang 

sistematis untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkesinambungan 

dan teratur seperti : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

pengawasan.  

Fungsi didalam ilmu manajemen terdapat empat poin yaitu fungsi 

planning, organizing, actuating, controlling. Sedangkan penjelasan dari 

fungsi-fungsi tersebut ialah :  

1) Planning/Perencanaan 

 
9 Syamsudduha, Manajemen Pesantren (teori dan praktek), (Yogyakarta : Graha guru, 

2004), hlm 15.   
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Perencanaan ialah menetapkan suatu cara untuk bertindak 

sebelum tindakan itu dilaksanakan.10 Sedangkan pendapat lain 

mnyebutkan perencanaan ialah proses penentuan tujuan atau 

sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif 

mungkin.11

Dalam usaha untuk melakukan sebuah perencanaan 

membutuhkan beberapa pertanyaan yang akan membantu hasil 

dari perencanaan yang dilakukan yaitu : apa yang harus 

dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, bagaimana harus 

dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, dimana harus 

dikerjakan dan kapan harus dikerjakan. Pertanyaan itu akan dapat 

mengukur sejauh mana perencanaan itu dilakukan dan akan 

membantu menginfentarisir permaslahan atau kendala yang akan 

dihadapi nantinya.   

Perencanaan merupakan sebuah pengambilan keputusan, 

pendahuluan mengenai apa yang harus dikerjakan dan merupakan 

langkah-langkah sebelum kegiatan dikerjakan. Semua kegiatan 

perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini yaitu : 

pertama menetapkan judul atau serangkaian kegiatan, kedua 

 
10 Abdul Rasyid Sholeh, Manajemen Dakwah Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm 

9.  
11 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 

1996), hlm 49.  
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memutuskan keadaan saat ini, ketiga mengidentifikasi segala 

kemudahan dan hambatan, keempat mengembangkan rencana atau 

serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Segalah hal yang 

mencakup dalam perencanaan, dipertimbangkan dari segi internal 

organisasi dan eksternal organisasi dengan begitu rencana akan 

semakin baik, segala kekurangan dan kelebihan dari rencana itu 

akan terdeteksi dan akan ada pilihan dalam pemecahan 

masalahnya, dengan demikian perencanaan harus dilakukan  

dengan hati-hati dan penuh pertimbangan baik dan buruk. Dalam 

perencanaan hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut12 : 

(a). Apa yang akan dicapai berkenaan dengan penentuan 

tujuan.  

(b). Mengapa hal itu dilakukan, atau alasan dari sebuah 

kegiatan. 

(c). Bagaimana program itu dilaksanakan memuat prosedur 

kerja, sasaran dan biaya. 

(d). Siapa yang akan melaksanakan atau struktur organisasi 

yang terlibat di dalamnya  

(e). Mengadakan penilaian tentang kegiatan yang telah 

dilaksanakan.  

 
12 Husaini Usman, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana, 2004), 

hlm 54.  
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(f). Kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan dan kegiatan mengerjakan 

penyesuaian dari perubahan rencana. 

Sedangkan untuk mengacu pada tujuan yang dicapai dalam 

perencanaan ada beberapa hal yaitu :  

(a). Untuk pengawasan dan controlling yaitu untuk 

mencocokkan pelaksanaan dan perencanaan.  

(b). Untuk mengetahui kapan dan selesainya kegiatan, biaya 

dan mutu pekerjaan dan siapa yang terlibat.  

(c). Untuk mengetahui kegiatan yang sistematis dan 

meminimalkan kegiatan yang tidak produktif serta 

menghemat biaya, tenaga dan waktu. 

(d). Untuk memberikan gambaran menyeluruh  mengenai 

kegiatan pekerjaan.  

(e). Untuk mendeteksi hambatan dan kesulitan yang bakal 

terjadi dan untuk mengarahkan pada tujuan pencapaian. 

2)  Organizing/Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan orang-

orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggung jawab 

sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat 
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digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam 

rangkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.13 

Dalam pengertian yang lain pengorganisasian adalah proses 

mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan 

sumberdaya diantara anggota organisasi, sehingga mereka dapat 

mencapai sasaran organisasi.14  

Dalam bahasa sederhana pengorganisasian adalah 

menginventarisir seluruh aspek yang ada didalam lembaga atau 

organisasi, seperti perangkat-perangkat apa yang telah dimiliki 

dan segala kebutuhan yang mengutamakan prioritas dan 

organisasilah yang akan mengelola itu semua. Penempatan 

sumber daya manusia dalam menggunakan alat dan fasilitas 

organisasi serta pembagian tugas dan kerja yang jelas maka 

organisasi akan menjadi baik.  

3) Actuating/Penggerakan  

 Penggerakan ialah menggerakkan orang untuk melakukan 

pekerjaan secara efektif dan efisien, berdasarkan pada 

perencanaan dan pembagian tugas masing-masing.15 Dalam 

menggerakkan orang diperlukan sebuah tindakan, komunikasi, 

memberi motifasi, perintah, memimpin pertemuan dan meminta 
 

13 M. Manullang, Dasar-dasar Manajemen, (jakarta : Ghahalia Indonesia, 1988), hlm 82  
14 James A.F Stoner, R. Edward Freeman, B. Aniel R, Gilbert JR, Manajemen Jilid I, 

(Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1986), hlm 11.  
15 Zaini Mukhtaram, Dasar‐dasar Manajemen Dakwah, (Yogyakarta : Al‐Amin, 1996), hlm 

37.  
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laporan. Langkah yang demikian disebut dengan penggerakan 

atau actuating.  Dalam pengertian yang lain penggerakan atau 

penggiatan berarti upaya pengerahan sambil merangsang para 

anggota kelompok agar melaksanakan tugas-tugas dengan gairah 

atau semangat.16

 Dari pengertian diatas actuating adalah penggerakan yang 

dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya agar agenda yang 

disepakati dapat tercapai dengan baik, serta selalu memberikan 

motivasi dan suasana yang nyaman dalam bekerja, saling terbuka 

dengan menjalin komunikasi yang baik. Sehingga dengan begitu 

tidak akan terjadi perselisihan yang akan membuat  terpecahnya 

organisasi.  

4) Controlling/Pengawasan.  

 Pengawasan atau controlling adalah langkah untuk 

menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi dan 

mengambil tindakan-tindakan kreatif bila diperlukan untuk 

menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakan.17

 Pengawasan ini sangat penting untuk dilaksanakan karna 

akan menjadi bahan pertimbangan untuk menjadikan organisasi 

berjalan sesuai dengan alur yang disepakati, didalamnya ada 
 

16 Onong Uchana Effendi, Human Relation and Pablik Relation dalam Manajemen, 
(Bandung : Alumni, 1986), hlm 8. 

17 Wahyudi, Dasar-dasar Manajemen Penggerakan, (Jakarta : PT. Media Pustaka Utama, 
1994), hlm 10.  
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evaluasi sebagai bahan untuk melihat apakah program berjalan 

atau tidak dan akan selalu menginventarisir semua kelebihan dan 

kekurangan yang ada. Dengan demikian pemimpin hendaknya 

betul-betul faham akan kebutuhan organisasi dan kemampuan 

sumber daya organisasi untuk diberdayakan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing serta  tidak melupakan hak dan 

kewajiban didalam organisasi. 

2.  Tinjauan tentang Pembinaan santri   

a. Pengertian Pembinaan santri   

 Pembinaan dalam kamus bahasa Arab Indonesia berasal dari 

kata “bina” yang berarti membina, membimbing, mendirikan.18 

Sedangkan dalam pengertian yang lain pembinaan dapat diartikan 

dalam dua segi yaitu pengertian yang bersifat pembinaan dan yang 

bersifat pengembangan. Pembinaan artinya suatu kegiatan untuk 

mempertahankan dan menyempurnakan sesuatu yang telah ada 

sebelumnya, sedangkan pengembangan berarti suatu kegiatan yang 

mengarah kepada pembaharuan atau mengadakan sesuatu yang 

belum ada.19  

 Dari pengertian diatas pembinaan santri adalah usaha untuk 

mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan manusia 

 
18 Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta : YPPP, 1973), hlm 37.  
19 Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1992), hlm 

20. 
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dalam hal ini adalah santri untuk menjadi sosok yang memiliki 

aqidah yang lurus.  

b. Unsur-unsur Pembinaan dalam Akhlaq 

 Secara etimologis akhlaq (Bahasa Arab) adalah bentuk 

jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah 

laku atau tabiat. Tata prilaku terhadap orang lain dan 

lingkungannya, mengandung nilai akhlaq yang hakiki manakala 

tindakan atau prilaku tersebut didasarkan pada kehendak khalik 

(Tuhan). Akhlaq bukan sekedar merupakan tata aturan atau 

norma prilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, 

tetapi juga norma yang mengatur hubungan antar manusia 

dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta. 

 Secara terminologis devinisi tentang akhlaq, akhlaq adalah 

nilai-nilai atau sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang 

dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai 

perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih 

melakukan atau meninggalkan. 

 akhlaq adalah sebagai suatu keadaan yang melekat pada 

jiwa manusia daripadanya lahir perbuatan-perbuatan yang 

mudah tanpa melalu proses pemikiran, pertimbangan atau 

penelitian. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan baik dan 

terpuji menurut pandangan islam disebut akhlaq yang baik 
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(akhlakul mahmudah)  sedangkan akhlaq yang buruk (akhlak 

mazmumah).  

C. Ruang Lingkup Akhlaq 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Akhlaq 

  Aliran konvegerensi mengisaratkan bahwa terbentuknya 

akhlaq dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yaitu faktor bawaan yang ada pada diri anak, 

sedangkan faktor eksternal yaitu pendidikan dan pembinaan 

yang dibuat secara khusus atau melalui interaksi dengan 

lingkungan sosial. 

a. Faktor internal  

1). Insting biologis seperti kebutuhan makan, minum, 

dan kebutuhan seks, dan hal ini akan mempengaruhi 

prilakunya. 

2). Kebutuhan Psikologis, seperti rasa aman, nyaman, 

rasa cinta dan kebutuahan untuk dihargai. 

3). Kebutuahan pemikiran, yaitu kumpulan informasi 

yang membentuk cara berfikir seseorang. 

b. Faktor eksternal 
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1). Lingkungan keluarga, peran serta keluarga dalam hal 

ini untuk pembentukan akhlaq sebagai penanaman sejak 

dini untuk anak-anaknya. 

 2). Lingkungan pendidikan, lingkungan yang dimaksud 

gkungan sekolah, sekolah selalu mengajarkan norma-

norma yang berlaku dalam masyarakatselain juga 

mengajarkan pada kecerdasan fikiran. 

3). Lingkungan masyarakat, lingkungan ini merupakan 

tindak lanjut dari pendidikan di keluarga dan sekolah, 

sehingga bagaimanapun nantinya anak akan 

bermasyarakat dan bergaul sebagai mahluk sosial. 

2. Aspek-aspek pembentukan Akhlaq 

  Dalam memberikan pembinaan tentang akhlaq ada 

tiga hal yang harus diberikan orangtua kepada anaknya agar 

dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran 

islam secara menyeluruh, ketiga aspek tersebut ialah : 

A. Pendidikan Aqidah  

   Pendidikan aqidah adalah beberapa perkara yang 

wajib diyakini kebenarannya oleh hati kemudian 

dilafadzkan dengan lisan dan dilaksanakan dalam 
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perbuatan. Sedangkan tanggung jawab orang tua 

terhadap pendidikan aqidah anak meliputi :  

a).  Membina anak untuk beriman hanya kepada Allah  

b). Menanamkan perasaan taqwa kepada  Allah 

c). Menanamkan perasaan ingat Allah dalam kondisi 

apapun 

B. Pendidikan Ibadah, Ibadah artinya penghambaan diri 

kepada Allah berupa ketaatan, kepatuhan dan penyerahan 

diri kepada Allah. 

C. Pendidikan Akhlaq, Akhlaq adalah sikap yang melekat 

pada diri seseorang secara spontan dan diwujudkan 

dalam tingkah laku atau perbuatan.  

3. Subyek Pembinaan Akhlaq 

Subyek pembinaan dalam hal ini ialah pelaksanaan 

pembinaan baik perorangan, organisasi maupun badan-

badan yang lainnya. Subyek atau pelaksanaan dapat beruapa 

petugas yang khusus ditunjuk, petugas sambilan, petugas 

honorer maupun ulama setempat yang sewaktu-waktu 

diminta untuk memberikan pembinaan.20  

 
20 Depag, Tuntunan Praktis Penerangan Agama Islam, (Jakarta : CV. Multi Yasa, 1979), 

hlm 112. 
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Sedangkan dalam pendapat lain menyebutkan pembina 

atau pembimbing pada dasarnya adalah sebagai pelindung 

yang bersikap lebih mementingkan orang lain daripada 

dirinya sendiri. Maka subyek itu senantiasa untuk 

memfungsikan dirinya sendiri sebagai penolong, pembantu 

dan pengabdi untuk mengembalikan terbina menjadi orang 

yang berguna.21  

4. Obyek Pembinaan Akhlaq  

Obyek pembinaan ialah orang yang dituju dalam 

pembinaan dan sasaran tersebut ialah santri di seluruh 

pesantren, sasaran ini nantinya akan mendapatkan 

pembinaan selama berada di pesntren yang seluruh program 

dilakasanakan dalam rangka pembekalan dan pembentukan 

karakter yang mandiri dan berakhlaq mulia. 

5. Materi Pembinaan Santri  

Materi yang diberikan kepada para santri di pesantren 

merupakan program yang telah direncanakan dan tersusun 

dengan rapi, seluruhnya disampaiakan kepada santri sebagai 

bekal ilmu agama kepada santri. Adapun materi yang 

diberiakan ada dua macam yaitu : 

 
21 Muhammad Arifin, Pedoman dan Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, 

(Jakarta  : PT. Golden Terayon Press, 1998), hlm 31.  
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  Ilmu Agama meliputi tentang ilmu keislaman 

seperti, Ilmu Tauhid, Ilmu Al-Qur’an, Ilmu Hadits, Ilmu 

Bahasa Arab, Ilmu Nahwu dan Shorof, Ilmu Tarikh dan 

ilmu keislaman yang lainnya. Sedangkan ilmu yang bersifat 

sains adalah Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, 

Bahasa Asing, Ilmu Teknologi Informasi.  

6. Metode Pembinaan  

  Metode pembinaan adalah hal yang sangat urgen 

dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai oleh 

pesantren. Metode bersal dari bahasa yunani yaitu 

Metodhos merupakan gabungan dari kata Metha : melalui, 

mengikuti, sesudah dan hodos : jalan, arah, cara. Jadi 

metode adalah sarana yang dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.22

  Metode merupakan hal yang amat penting dalam 

pelaksanaan sebuah pembinaan, dengan metode yang sesuai 

maka materi dan segala yang disampikan kepada santri akan 

mudah dimengerti dan difahami untuk kemudian 

dilaksanakan. Dalam pelaksanaan penyampaian materi 

dapat dilakukan dengan menggunakan : metode ceramah, 

metode Tanya jawab, metode diskusi, metode dokumentasi. 

 
22 Arifin, Op, Cit, hlm 43. 
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  Sedangkan cara-cara atau metode yang digunakan 

oleh pembina dalam menyampaikan materi diantaranya : 

A. Metode Group Guidance (bimbingan secara 

berkelompok)  

 yaitu cara pengungkapan jiwa/batin serta 

pembinaannya melalui kegiatan kelompok, seperti 

ceramah, diskusi atau dinamika kelompok. 

B. Metode Penyuluhan  

 Metode penyuluhan ialah  pemberian bantuan secara 

individual dan secara langsung berkomunikasi yang 

dilakukan dengan wawancara dan dilakukan dengan 

Directive counselling, konselor lebih berperan 

mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya, Non 

directive counselling, yaitu berpusat hanya pada klien 

dan konselor hanya menampung pembicaraan, Elective 

counselling, yaitu campuran dari kedua teknik diatas.23

7. Dasar-dasar Pembinaan Akhlaq 

Bagi seorang muslim dalam melakukan segala tindakan 

hendaknya dilandasi dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, 

demikian juga dengan pembinaan santri di pesantren, 

 
23 Djumhur dan Muhammad Surya, Bimbingan Penyuluhan di  Sekolah, (Bandung : Ilmu, 

1975), hlm 110.  
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dengan pembinaan yang mandiri dan termanajemen dengan 

baik akan bisa memunculkan santri yang mandiri dan 

berakhlaq islami, sebagai landasan dalam pembinaan itu 

ialah :  

a. Alqur’an Surat At-Taubah : 71 

 والْمؤِمنونَ والْمؤِمنٰٰت بعضهم أَوِليۤاُءبعٍض يأْمرونَ بِالْمعروٍف وينهونَ

 ويِطيعونَ اَهللا ورسولَهةَويؤتونَ الزَكَٰو ةَ عِن الْمنكَِرويِقيمونَ الصَلَٰو

 ﴾71زحِكيم ﴿نَ اَهللا عِزيإِولَِئك سيرحمهم اَهللا  أُ

 

Artinya :  “Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan 

perempuan, sebagian  mereka (adalah) menjadi penolang 

bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) 

yang ma’ruf dan mencegah dari munkar. Mendirikan 

sholat, menunaian zakat dan meraka taat kepada Allah dan 

Rosul-Nya. Meraka itu akan diberi rahmat oleh Allah. 

Sesungguhnya Allah  Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.   

b. Surat Ali Imran ayat : 104 

يوِف ورعونَ ِبالْمرأميِرويونَ إِِلَى الْخعدةيّأُم كُمنم كُنلْتو مه أُولَئِۤككَِرونِن اْلُمنَ عوهن

﴾104اْملُفِْلحونَ ﴿  
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Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan 

umat yang menyeru kepada kebijakan, menyeru yang 

ma’ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-

orang yang beruntung.”       

b. Sabda Rosulullah SAW. 

الَدين : عن اَِبي رقَيةَ تِميِم بِن اَوٍس الَداِري رِضي اُهللا عنه اَنَّ النِبي صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم قَالَ

ِللَِّه وِلِكتاِبِه وِلرسوِلِه وِلأَِئمِةالْمسِلِمين:قُلْنا ِلمن ؟ قَالَ. الَنِصيحةْ  

ِتِهمامعرواه مسلم﴾. و ﴿  

Artinya : “Dari abu Ruqoyyah Tamim bin Aus Ad-dari 

R.A. Bahwa Nabi SAW bersabda “agama itu adalah 

nasihat lalu kami bertanya : bagi siapakah wahai 

Rasulallah? Beliau menjawab bagi Allah, bagi kitabnya, 

bagi Rasulnya, bagi para pemimpin umat Islam dan bagi 

umat Islam pada umumnya”. (H.R. Muslim)  

8. Tujuan pembinaan  

  Dalam rumusan dan tujuan pembinaan agama di 

Indonesia dalam ketetapan MPR RI tahun 1994 sebagai 

berikut “ Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap 

tuhan yang maha Esa makin dikembangkan sehingga 

terbinanya kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap 
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Tuhan yang maha Esa, kualitas kerukunan Tuhan yang  

Maha Esa dalam usaha memperkokoh persatuan dan 

kesatuan bangsa serta meningkatkan amal untuk bersama-

sama membangun masyarakat.” 24

  Sedangkan kalau di tinjau dari segi agama islam 

tujuan dari pembinaan adalah untuk membina mental atau 

moral seseorang kearah yang sesuai dengan ajaran agama 

islam. Artinya setelah pembinaan tersebut terjadi dengan 

sendirinya akan menjadikan agama sebagai pedoman 

tingkah laku, sikap dan gerak-gerik dalam hidupnya. 25

C. Tinjauan Tentang Santri  

 Santri berasal dari perkataan “santri” setidaknya ada dua 

pendapat Santri berasal dari kata “santri” dari bahasa sansekerta 

yang berarti adalah orang yang melek huruf dan kata santri berasal 

dari bahasa jawa “cantrik” yang berarti seseorang yang mengikuti 

seorang guru kemanapun pergi atau menetap dengan tujuan dapat 

belajar darinya suatu ilmu pengetahuan.26 Sedangkan secara umum 

berarti orang yang belajar agama islam dan mendalami agama 

islam disebuah pesantren, yaitu tempat belajar bagi para sntri.27 

 
24 Ketetapan MPR RI, Garis-Garis Besar Haluan Negara, hlm 107.  
25 Zakiyah Daraja, Pendidikan Agama dalam Pendidikan Mental, (Jakarta : Bulan 

Bintang, 1982), hlm 68.  
26 Nur Cholis Majid, Bilik-bilik Pesantren, (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm 19  
27 Nur Cholis Majid, Op. Cit, hlm 783. 
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Sedangkan dalam perkembangannya santri di bagi menjadi dua 

yaitu:  

a. Santri Mukim  

 Santri atau murid yang berasal dari tempat yang jauh 

ataupun dekat dan menetap di pesantren, sehingga dengan 

mukimnya atau tinggalnya santri yang awal, kemudian 

kelompok ini akan memikul tanggung jawab kepada santri yang 

ada setelah mereka dengan memberikan pengawasan dan 

pembiasaan dalam pesantren. 

b. Santri Kalong  

 Santri yang berasal dari desa sekelilingnya atau daerah  

yang dekat dengan pesantren, yang hanya datang dipesantren 

ketika ada sebuah kajian kitab atau majelis ilmu, kemudian 

setelah majelis itu selesai maka mereka akan pulang dan tidak 

tinggal di pesantren.  

D. Tinjauan tentang Pesantren Terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq 

  Pesantren adalah lembaga pendidikan islam yang berfugnsi 

sebagai benteng pertahanan umat islam. Pusat dakwah dan 

pengembangan masyarakat muslim di Indonesia.28 Pesantren 

sebagai lembaga yang membimbing dan mengarahkan santri untuk 

 
28 Tim Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Islam, ( Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 

2002), hlm 99.  
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menjadi sosok yang mandiri dan berilmu sangat membutuhkan 

beberapa elemen dasar yang merupakan suatu kesatuan yang tak 

terpisahkan satu sama lainnya yaitu : Kiayi, Pengasuh/Pembina, 

Pondok, Masjid, Kitab-kitab dan Santri. 

 Pondok Pesantren Terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan 

lembaga yang bergerak pada bidang pendidikan yang menerapkan 

pendidikan regular pada siang hari dan pesantren pada malam hari. 

Keberadaannya pun sudah mulai dikenal masyarakat, beberapa 

santri yang belajar di pesantren itu berasal dari daerah di seluruh 

Indonesia seperti : Kalimantan, Papua, Bali, Lampung dan banyak 

dari beberapa kota di pulau jawa. Pesantren ini bermula dari sebuah 

keinginan untuk mendirikan sekolah dan seiring dengan 

perkembangan maka terbentuklah sebuah pesntren yaitu Pesantren 

Terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq. 

G.  Tinjauan Pustaka 

  Dalam telaah pustaka ini penulis menegaskan bahwa judul skripsi 

ini : Manajemen Pembinaan Santri di Pondok Pesantren Terpadu Abu 

Bakar Ash-Shiddiq Yogyakarta, akan menelaah manajemen pambinaan 

santri yang telah diterapkan di pesantren. Beberapa penelitian yang pernah 

dilakukan, namun bukan pada program pesantren melainkan pada program 

sekolah regular SMP IT Abu Bakar Yogyakarta adalah :  
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  Penelitian oleh Dwi Rahmawatiningsih  yang berjudul 

“Pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual dikelas II 

SLTP IT Abu Bakar Yogyakarta”, penelitian ini berfokus pada 

pembelajaran matematika  

  Penelitian dari Muhammad Noor Hidayat “Hubungan antara 

Persepsi pendidikan Agama islam di keluarga dengan prilaku akhlaq pada 

siswa SLTP IT Abu Bakar Yogyakarta. Terfokus pada pendidikan agama 

dikeluarga dan prilaku akhlaq. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Maksudin tentang “Pendidikan 

sistem nialai boarding School Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta”, 

terfokus pada sistem pendidikan nilai 

  Penelitian terakhir yang dilakukan  oleh Tipuk Sugihartati “tingkat 

Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada siswa siswi SMP IT Abu 

Bakar Yogyakarta”. Membahas tentang pengetahuan siswa akan 

reproduksi.  

  Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, pada penelitian ini 

akan lebih terfokus pada program pesantren yang berjudul : Manajemen 

Pembianan Santri di Pesantren Terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq 

Yogyakarta”.  Penelitian ini akan terfokus pada manajemen pembianan 

yang telah dilaksanakan di pesantren tersebut.    

H. Metode Penelitian  
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1. Jenis penelitian  

 Jenis penelitian ini dengan mengguanakan metode kualitatif 

sedangkan alasannya ialah karena permasalahan belum jelas, holistic, 

komplek, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada 

sosial tersebut di jarring dengan metode kuantitatif , dengan instrument 

seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti 

bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan 

pola, hipotesis dan teori . kemudian mengguanakan pendekatan 

deskriptif yang diguankan sebagai prosedur penelitian yang 

menghsilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan dari individu atau 

kelompok serta prilaku yang dapat diamati.  

2. Subyek dan Obyek Penelitian  

 Subyek dalam penelitian ini adalah sumber utama berkaitan 

tentang apa yang akan diteliti sehingga subyeknya ialah Pesantren 

Terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq, sedangkan obyeknya ialah masalah 

yang diteliti yaitu manajemen pembinan santri di Pesantren Terpadu 

Abu Bakar Ash-Shiddiq, dengan demikian data yang akan diperoleh 

nantinya akan valid dan dapat dipertangung jawabkan.  

3. Metode pengumpulan data  

Metode pengumpulan data yang akan diperguanakn adalah :  

a. Metode Wawancara 
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 Yaitu komunikasi langsung dengan sumber (obyek) langsung, 

dengan metode ini hal-hal yang bersifat lebih mendalam akan 

didapat dan lebih akurat dalam penelitiannya. Interview adalah 

metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan dengan cara yang sistematis berdasarkan dengan 

metode penelitian. Sutrisno Hadi mengungkapkan bahwa anggapan 

yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunkan metode 

interview dan juga kuesioner adalah : pertama, bahwa subyek atau 

responden adalah orang yang paling tau tentang  organisasi. Kedua 

bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah 

benar dan dapat dipecaya. Ketiga, bahwa interpretasi subyek 

tentang pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama 

dengan apa yang akan dimaksudkan oleh peneliti.  

b. Metode Observasi 

 Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang diguankan dalam 

sumber data penelitain, dalam observasi ini peneliti akan 

menggunakan metode partisipan. Observasi artinya peneliti terlibat 

langsung dengan kegiatan orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan dalam sumber penelitian sambil melakukan 

pengamatan. Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh 

sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Denga observasi 

partisipan ini maka data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, 
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tajam dan sampai mengetahui sampai pada tingkat makna dari 

setiap prilaku yang nampak. 

c. Metode Dokumentasi  

 Metode dokumentasi adalah sebuah metode untuk memperoleh 

data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada pada obyek 

penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada antara 

lain : buku-buku, catatan, peraturan-peraturan dan yang lain 

sebagainya . Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang 

lebih bersifat tertulis yang mencakup pada seluruh permasalahan 

penelitian.  

4. Teknik pemeriksaan keabsahan data 

 Penelitian lapangan merupakan bentuk penelitian langsung 

pada obyek sehingga akan benar-benar teruji kebenaran data, dalam 

teknik penelitian  ini memerlukan sebuah evaluasi untuk memeriksa 

kembali data yang diperoleh sehingga akan benar-benar valid. 

 Sebuah hasil penelitian dikatakan valid jika mampu mengukur 

apa yang diinginkan dan dapat mengungkap dari variable yang diteliti 

secara tepat. Dengan penelitian ini akan menggunakan metode 

Trianggulasi yang bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh 

convergent (meluas) tidak konsisten/kontradiksi, oleh karna itu dengan 



46 

 

menggunakan teknik trianggulasi dalam pengumpulan data, data yang 

diperoleh akan lebih konsisten tuntas dan pasti.  

I. Sistematika pembahasan  

BAB I. Yaitu berisi pendahuluan, pnegasan judul, latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

landasan teoritik dan metode penelitian  

BAB II. Yaitu akan membahas gambaran umum dari pondok pesantren 

terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq meliputi : letak geografis, sejarah 

berdirinya pondok pesantren, visi dan misi pondok pesantren, struktur 

organisasi, kondisi ustadz/dzah, sarana dan prasarana, sumberdana 

BAB III. Yaitu akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang 

meliputi : proses pelaksanaan program Manajemen pembinaan santri, 

hasil pelaksanaan program yang diberikan kepada santri dan 

manajemen  pembinaan santri di tinjau dari perencanaan, organizing, 

aktuating, evaluating, pembinaan santri yang bersifat perkembangan 

kedewasaan dan  kemandirian.   

BAB IV. Yaitu berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil 

penelitian, saran-saran dan kata penutup. 
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 Kemudian dari santri yaitu Aditya mengatakan,  

”Yang saya tau mas apa itu evaluasi, menurut saya ya Ust selalu 
mengevaluasi kami dari akhlaqnya, sikap, ibadah itu yang saya fahami 
mas”.65

 Melihat dari arti yagn sesungguhnya bahwa manajemen ialah ilmu 

yang mempelajari bagaimana mencapai suatu tujuan, apa-apa fungsi yang 

harus dilakukan dengan menggunakan alat, tenaga orang, ide dan sasaran 

secara lebih efisien.66 Dari pendapat yang diambil setelah dikaji masing 

masing poin tentang manajemen Planning, organizing, actuatin dan 

evaluating telah dapat dilaksanakan meski kadang ada yang belum 

maksimal, dan dari hasil diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa, pelaksanaan pembinaan santri dalam akhlaq di pesantren Terpadu 

Abu Bakar Ash-Shiddiq telah berjalan dengan baik dan dapat di 

aktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikianlah hasil dari 

program pembinanan santri dalam hal Akhlaq yang telah dilaksanakan di 

Pondok Pesantren Terpadu Abu Bakar Ash-Shiddiq. 

 

 

 

 

 
65 Hasil Wawancara dengan Aditya selaku Santri di Pondok Pesantren Terpadu Abu 

Bakar Ash-Shiddiq, Tanggal 17-Mei-2009, Pukul 19.40. WIB. 
66 Sofyan Syafri Harahap, Op.Cit. hlm 28. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Setelah penulis mendeskripsikan tentang bagaiman peran 

Manajemen Pembinaan Santri di Pondok Pesantren Terpadu Abu Bakar 

Ash-Shiddiq Yogyakarta dan menganalisanya maka sebagai akhir dari 

pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembinaan santri pada Program Tahfidzul Qur’an  

 Dalam pelaksanaannya, program Tahfidzul Qur’an dalam rangka 

pembinaan santri di pondok pesantren terpadu abu bakar ash-shiddiq 

yang di padukan dengan sistem manajemen planning, organizing, 

actuating dan evaluating telah berjalan hal ini dikuatkan dengan 

adanya waktu pelaksanaan Tahfidzul Qur’an setiap Ba’da sholat 

maghrib, isya’dan sholat subuh yang alokasi waktunya 40 menit, 

kemudian duga dengan adanya pelaksanaan perencanaan dengan 

adanya raker, pengorganisasian dengan adanya penempatan SDM, 

pelaksanaan program Tahfidzul Qur’an dan dengan adanya evaluasi 

yang diwujudkan dengan rapat setiap pekan pada hari selasa jam 

20.00 – 22.00. 

2. Pembinaan Santri pada Program Muhadatsah  

 Pelaksanaan program Muhadatsah sebagai bentuk pembinaan 

santri di pondok pesantren terpadu Abu Bakar As-Shiddiq telah 

memadukan ilmu manajemen dalam pengelolaannya sehingga 
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program dapat terarah dan dapat di manajemen dengan baik. Fungsi 

manajemen yaitu planning, organizing, actuating dan evaluating 

dapat terlaksana hal ini dapat dilihat dengan adanya jadwal setiap hari 

selasa dan kamis setelah ba’da sholat subuh. Dari segi manajemen 

perencanaan telah berjalan dengan adanya rapat perumusan 

program/raker, pengorganisasian dengan pemberian amanah Ustadz 

pada bidang yang sesuai, pelaksanaan program dengan adanya jadwal 

pelaksanaan, evaluasi dengan adanya rapat setiap pekan. 

3.  Pembinaan santri pada Program Adabun Nabawi 

 Pembinaan santri pada program Adabun Nabawi dilihat dari 

fungsi manajemen yang diterapkan baik planning, organizing, 

actuating dan evaluating telah terlaksana hal ini diwujudkan dengan 

adanya perencanaan yang dilakukan setiap semester baru/raker, 

penempatan sumberdaya untuk memegang amanah, pelaksanaan 

program dengan adanya jadwal setiap selasa dan jum’at pada jam 

20.00 – 21.00, evaluasi yang dilaksanakan juga berjalan dengan 

adanya rapat yang diadakan setiap pekan dan membahas secara 

menyeluruh setiap program pembinaan santri. 

4. Pembinaan Santri pada Program Pembinaan Akhlaq 

 Pembinaan santri dalam hal akhlaq yang dilaksanakan oleh para 

Ustsdz dan Ustadzah yang lebih terfokus pada akhlaq kepada Allah 

yang dapat dilihat dari intensitas  beribadah kepada Allah, akhlaq 

kepada sesama yang dapat dilihat dari saling menghargai dan 
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memahami serta memiliki kebiasaan baik terhadap sesama teman dan 

kemudian akhlaq kepada lingkungan sekitar dan hal ini dapat dilihat 

dari sopan santun santri ketika berada dilingkungan masyarakat 

sekitar. Semua pembiasaan dan penanaman akhlaq diberikan langsung 

oleh pembina secara keilmuan atau materi dan secara otodidak dalam 

pelaksanaan dan aktualisasi dilingkungan.    

 
B. Saran-saran 

 Berdasarkan pada kesimpulan yang telah di ungkapakan diatas dan 

untuk lebih menyempurnakan sistem Manajemen Pembinaan santri di 

Pesantren Terpadu Abu Bakar As-Shiddiq peneliti mengajukan saran 

sebagai berikut : 

1. Struktur Pondok Pesantren hendaknya melibatkan Santri dalam 

beberapa rapat yang sekiranya penting untuk dilibatkan sehingga akan 

ada usulan atau pendapat dari santri, dan akan memberikan masukan 

berupa hal-hal yang berkembang dilingkungan santri yang kadang 

tidak terkomunikasikan dengan baik oleh pihak pondok pesantren. 

2. Para Santri hendaknya mengikuti seluruh program pendidikan atau 

tarbiyah secara rutin yaitu dengan tepat waktu ketika mengikuti 

program pembinaan di pesantren dan selalu hadir agar pembinaan yang 

dilaksanakan tidak mengalami keterputusan materi dengan ketidak 

hadiran santri dalam pembinaan yang dilaksanakan di pesantren.  

3. Para Ustadz/Ustadzah hendaknya menjalin hubungan yang akrab 

dengan lingkungan masyarakata sekitar pondok dengan mengadakan 
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kegiatan pengajian akbar setiap bulan yang menghadirkan seluruh 

masyarakat, secara otomatis itu akan semakin menjalin ukhuwah 

islamiah dengan masyarakat sekitar pesantren.  

 
C. Penutup  

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT. Yang 

selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan dan keterbatasan 

yang ada pada penulis. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan kejanggalan. Oleh karna itu penulis menerima kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan 

ini. 

Harapan penulis semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi para 

pembaca pada umumnya dan bagi pemerhati pendidikan manajemen 

khususnya bagi Manajemen Pembinaan Santri di Pesantren Terpadu Abu 

Bakar Ash-Shiddiq Umbulharjo Yogyakarta.  

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihk-pihak yang 

telah membantu dalam segala bentuk demi kelancaran skripsi ini. ucapan 

terima kasih terutama saya haturkan kepada bapak dan ibu tercinta, istriku 

tercinta, kakak-kakakku tercinta serta adik-adikku tercinta serta bapak 

pembimbing yang selalu memberikan saran dan kritiknya. Saya ucapkan 

jazakumullah khairon jaza. 
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