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MOTTO 
ٖهِاِ  ْنِبَْعد  ِْم   ُكر ر ْيِيَْنُصر ِفََمْنَِذااَّلَّ  ْ ْلُكر ذر ْ ْنَِّيَّ َِوا  ْ ِفَََلِغَال َبِلَُكر رِهللار ُكر ْ َّْنُصر ْنِي

نرْونَِ ْؤم  ِالْمر ِفَلَْيتََوَّكَّ   َوعَََلِاهللا 

“Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkanmu, 

tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapa 

yang dapat menolongmu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah 

kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal” 

(Q.S. Ali Imron: 160)1

 
1 Penyunting: Arif Fakhrudin, Siti Irhamah, Al Hidayah (Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid 

Kode Angka), (Banten: Kalim, 2011), hlm. 72. QS. Ali Imron. Surat ke-3 ayat 160. 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Manajemen Pondok Pesantren Al-

Ishlah Paciran Lamongan (Studi Atas Fungsi Organizing Dan Controlling) Tahun 

2019-2020”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Sosial (S.Sos) Strata-1 (S-1) pada program studi Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi.Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada umat manusia 

jalan yang benar yaitu agama Islam. 

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa 

pihak. Oleh sebab itu dengan segala rasa hormat, terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakara. 

2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajaran Dekanat 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

3. Bapak Muhammad Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si., selaku ketua 

Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Bapak Achmad Muhammad M.Ag. selaku dosen penasehat akademik dan juga 

dosen pembimbing skripsi saya yang selalu memberikan dukungan, arahan, 



 
 

viii 
 

5. motivasi, semangat dengan penuh kesabaran dari awal sampai selesainya 

skripsi ini. 

6. Dosen prodi Manajemen Dakwah yang telah mengajarkan dan membimbing 

selama masa perkuliahan. 

7. Staff Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta khususnya prodi Manajemen Dakwah. 

8. K.H. Dawam Sholeh selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Ishlah Paciran 

Lamongan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pondok 

Pesantren Al-Ishlah Paciran Lamongan. 

9. Ustadzah Khusnul Mawaddah, Wilda Ayu Atika, beserta santri di Pondok 

Pesantren Al-Ishlah yang telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian 

ini. 

10. Keluarga yang telah memberikan do’a dan support, baik itu moral ataupun 

materil sehingga penelitian ini berjalan hingga selesai. 

11. Sahabat, dan teman-teman yang memberikan semangat dan dukungan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran 

dan kritik dari pembaca sangat diperlukan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis 

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca, terima 

kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 



 
 

ix 
 

Yogyakarta, 31 Agustus 2021 

Penulis 

 

Ifadatul Ma’rifah 

17102040092



 
 

x 
 

ABSTRAK 

Ifadatul Ma’rifah (17102040092). Manajemen Pondok Pesantren Al-Ishlah 

Paciran Lamongan Jawa Timur (Studi atas Fungsi Organizing dan Controlling) 

Tahun 2019-2020. Skripsi. Manajemen Dakwah. Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. 

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya tindakan tidak disiplin atas 

peraturan yang telah dibuat yang dilakukan oleh pengurus dan santri. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen Pondok Pesantren Al-

Ishlah (studi atas fungsi organizing dan controlling) tahun 2019-2020. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen Pondok Pesantren 

yang berkaitan dengan fungsi pengorganisasian (organizing) dan fungsi 

pengawasan (controlling) di Pondok Pesantren Al-Ishlah paciran Lamongan tahun 

2019-2020. 

Teori yang digunakan dalam  oganizing (pengorganisasian) adalah teori 

pengorganisasian dari Hani Handoko bahwa dalam upaya untuk mencapai tujuan 

dari sebuah organisasi secara efektif dan efesisen, terdapat tiga point penting yang 

harus dilakukan yaitu: pembagian kerja, departementalisasi (pengelompokan 

pekerjaan), dan koordinasi. Adapun dalam controlling (pengawasan), 

menggunakan sifat atau ciri pengawasan yang dikemukakan oleh Widiarti Kristina 

sebagai bentuk implementasi dari pengawasan yang dilakukan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah ustadzah, 

pengurus, dan santri Pondok Pesantren Al-Ishlah. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis menurut Miles dan 

Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi 

teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pondok pesantren 

di Pondok Pesantren Al-Ishlah tergolong cukup baik. Hal tersebut terlihat dari 

terbentuknya organisasi santri yang personelnya mampu untuk saling kerja sama 

dalam menjalankan tugas, meskipun masih terdapat kendala di dalamnya. Adapun 

pengawasan yang dilakukan oleh para ustasdzah dan pengurus, perlu adanya 

peningkatan koordinasi antar pihak untuk memerikan pengawasan yang optimal. 

 

Kata kunci: Manajemen pondok pesantren, pengorganisasian, dan pengawasan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu instansi maupun lembaga, manajemen menjadi hal terpenting 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen sebagai bentuk 

pemanfaatan sumber daya manusia untuk menjadi pelaku organisasi dengan 

melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Hal ini tentunya membuat sebuah manajemen dalam suatu organisasi sangat 

diperlukan. Setiap organisasi harus mampu memanajemeni sumber daya yang 

digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam proses manajemen 

dilakukan secara sistematis untuk mempermudah setiap pekerjaannya. 

Sebagaimana pondok pesantren yang merupakan lembaga atau yayasan 

pendidikan yang mengajarkan ilmu agama kepada santri. Pendidikan agama 

yang mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam Islam dan melekatkan 

kepada jiwa setiap santri yang berada dibawah naungan kiai. Pondok pesantren 

paling tidak mempunyai tiga peran utama yaitu sebagai lembaga pendidikan 

Islam, lembaga dakwah dan sebagai lembaga pengembangan masyarakat.1 

Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di pondok 

pesantren, pondok pesantren memberdayakan dan melibatkan semua elemen 

didalamnya untuk bertanggung jawab. Sebagaimana kiai dibantu oleh 

 
1 HE Badri, Pergeseran Literature Pesantren Salafiyah, (Jakarta: Puslit Bang Lektur 

Keagamaan, 2007), hlm. 3. 



2 
 

ustadz/ustadzah serta melibatkan santri melalui wadah organisasi dan 

kepengurusan santri.  Pelibatan santri juga dimaksudkan untuk memberikan 

pengalaman organisasi sekaligus untuk memudahkan kiai dan ustadz/ustadzah 

dalam  proses pengorganisasian dan  pengawasan santri. Pelibatan  

ustadz/ustadzah dan santri  dalam membantu kiai biasanya tidak terbatas hanya 

pada bidang pendidikan saja, melainkan juga pada bidang keuangan, 

kesehatan, kesenian, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, mereka diharuskan 

untuk mampu membuat perencanaan, pengorganisasian, proses pelaksanaan 

dan pengawasan di setiap kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan dari 

pondok pesantren.2 

Pengorganisasi dan pengawasan santri menjadi dua fungsi yang cukup 

penting dalam manajemen pondok pesantren secara keseluruhan. Manajemen 

pondok pesantren dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pondok 

pesantren, yaitu dengan mendampingi dan memberikan arahan pada proses 

berjalannya organisasi pada pondok pesantren. 

Manajemen pondok pesantren menurut Rodliyah adalah suatu proses 

kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian yang dilakukan di suatu lembaga pendidikan dan pengajaran 

Islam yang pada umumnya pendidikan dan pengajarannya diberikan secara non 

 
2 Hj. St. Rodliyah, “Manajemen Pondok Pesantren Berbasis Pendidikan Karakter”, Jurnal 

Cendekia, Vol. 12, No. 2, 2014. (Jember: STAIN Jember, 2014), hlm. 301. 
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klasikal dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.3 Adapun 

manajemen sendiri menurut George R. Terry dalam buku karya Rosady Ruslan 

adalah proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk 

menentukan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.4 

Pondok Pesantren Al-Ishlah Paciran Lamongan, pondok yang didirikan 

oleh K.H. M. Dawam Saleh pada tahun 1986 yang sampai pada saat ini 

memiliki santri dengan jumlah 1899 orang.5 Jumlah ini cukup besar sehingga 

memerlukan suatu sistem pengawasan yang baik, khususnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam praktiknya, Kiai Dawam dibantu oleh ustadz/ustadzah dan 

juga Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Al-Ishlah (OPPI) yang 

beranggotakan santri tingkat akhir. Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Al-

Ishlah (OPPI) dibentuk untuk membantu fungsi pengawasan Pondok Pesantren 

terhadap kegiatan para santri, khususnya dalam masalah penegakan 

kedisiplinan peraturan-peraturan Pondok Pesantren Al-Ishlah. Sebagaimana 

tertulis pada Anggaran Dasar Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Al-Ishlah 

(AD OPPI) Pasal 4 ayat 3. Selain itu berdasarkan Anggaran Rumah Tangga 

Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Al-Ishlah (ART OPPI) Pasal 5 ayat 1, 

 
3 Hj. St. Rodliyah, Ibid. 

4 Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi, Konsep dan Aplikasi, 

(Jakarta: Raja Grafindo Rosada, 1998), hlm. 3. 

5 Hasil wawancara dengan Khusnul Mawaddah via Whatsapp (WA), staff pengasuhan, pada 

hari Jum’at, tanggal 26 Maret 2021, pukul 22:06 WIB. 
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bahwasanya setiap santri Pondok Pesantren Al-Ishlah memiliki kewajiban 

untuk menaati semua peraturan dan sunnah yang berlaku di Pondok Pesantren 

Al-Ishlah. Namun, dalam kenyataannya kedisiplinan dan penegakan aturan-

aturan di Pondok Pesantren Al-Ishlah terdapat minimnya kesadaran para santri 

untuk berdisiplin dan menjalankan peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan tindakan indisipliner yang 

dilakukan baik oleh santri secara umum maupun Organisasi Pelajar Pondok 

Pesantren Al-Ishlah (OPPI). Sebagaimana pada data pelanggaran santri 

berikut:6 

Gambar 1.1 

Diagram pelanggaran santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Tahun 2019-2020 

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada santri di Pondok Pesantren Al-

Ishlah Paciran Lamongan mengenai pengorganisasian dan pengawasan 

terhadap santri, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

 
6 Hasil wawancara dengan Nanda Mirotul via Whatsapp (WA), Ketua OPPI tahun 2019-2020, 

pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, pukul 05:33 WIB. 
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“Manajemen Pondok Pesantren Al-Ishlah Paciran Lamongan Jawa Timur 

(Studi Atas Fungsi Organizing Dan Controlling) Tahun 2019-2020” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat sebuah rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut: 

“Bagaimana Manajemen Pondok Pesantren Al-Ishlah Paciran Lamongan (Studi 

atas Fungsi Organizing dan Controlling) pada tahun 2019-2020 ?” 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Manajemen Pondok Pesantren yang berkaitan dengan fungsi 

pengorganisasian (Organizing) dan fungsi pengawasan (Contolling) di 

Pondok Pesantren Al-Ishlah Paciran Lamongan pada tahun 2019-2020. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang dicapai dari hasil penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan secara teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

tambahan dari segi keilmuan, khususnya dalam manajemen pondok 

pesantren yang berfokus pada dua elemen, yaitu fungsi organizing dan 

fungsi controlling. 
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b. Kegunaan secara praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pencarian terkait literatur-literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini, penulis menemukan beberapa karya yang berupa skripsi, 

maupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini yaitu : 

Jurnal yang ditulis oleh Rejono dengan judul Motivasi Belajar Santri 

pada Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendangagung Paciran Lamongan Jawa 

Timur (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendangagung Paciran 

Lamongan Jawa Timur). Adapun hasil penelitian yang dilakukan adalah: (1) 

motivasi belajar santri di pondok pesantren Al-Ishlah memiliki hubungan erat 

dengan implementasi kurikulum di lembaga tersebut; (2) implementasi 

kurikulum di Pondok Pesantren Al-Ishlah di dukung dengan adanya tenaga 

pengajar yang profesional baik dari administrasi mengajar, maupun dalam 

praktek pelayanan terhadap siswa di kelas; (3) pengaruh implementasi 

kurikulum terhadap motivasi belajar santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah 

sangat positif, baik pada awal proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), pada 

inti pengajaran, dan akhir pengajaran. 7 

 
7 Rejono, “Motivasi Belajar Santri pada Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendangagung Paciran 

Lamongan Jawa Timur (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendangagung Paciran 

Lamongan Jawa Timur), Jurnal Psikologi Pendidikan Islam, Vol. 4, No.1 Januari 2016. 

(Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm. 1 
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Skripsi yang ditulis oleh Muwaffaq Muslim Hussein dengan judul 

Manajemen Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien Yogyakarta 

(Studi Kasus Fungsi Organizing dan Controlling) Tahun 2015-2016. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwasanya pengorganisasian yang sudah 

diterapkan di pondok pesantren pada penentuan rentang kendali masih belum 

memiliki standar yang jelas dan bagan struktur organisasinya masih terdapat 

kesalahan. Selain itu dalam upaya pengawasan sumberdaya pondok pesantren, 

laporan yang didapatkan pengasuh kurang obyektif sehingga berakibat pada 

kurangnya tindakan represif untuk menindak lanjuti penyimpangan yang 

dilakukan oleh santri dan ustadz. 8 

Skripsi yang ditulis oleh Fahri Azhar dengan judul Implementasi 

Fungsi Pengorganisasian dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja pada Lembaga 

Miftahul Ulum di Bandar Lampung. Hasil penilitian ini menunjukkan 

bahwasanya implementasi fungsi pengorganisasian dalam meningkatkan 

kualitas kinerja pada lembaga Miftahul Ulum tidak berjalan cukup baik dan 

tidak berjalan sebagaimana fungsi pengorganisasian, hal yang seperti ini yang 

memungkinkan tidak adanya peningkatan peningkatan kualitas kinerja pada 

lembaga Miftahul Ulum terjadinya ketidak sesuaian dalam pembagian tugas 

yang mana terjadi pada semua lini seksi-seksi, sudah terjadwalnya kegiatan 

 
8 Muwaffaq Muslim Hussein “Manajemen Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-

ien Yogyakarta (Studi Kasus Fungsi Organizing dan Controlling) Tahun 2015-2016” dalam skripsi 

fakultas dakwah dan komunikasi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2016). 
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surat tugas dan tanggung jawab tapi dalam pelaksanaannya tidak terkordinasi 

sesuai dengan apa yang telah ditentukan pimpinan.9 

Jurnal yang ditulis oleh Elfridawati Mai Dhuhani dengan judul 

Manajemen Pondok Pesantren: Studi Pengelolaan Santri Muallaf di Pondok 

Pesantren Al Anshar Ambon. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakuakan 

menunjukkan bahwasanya (1) Manajemen pondok pesantren; pengelolaan 

santri muallaf di pondok pesantren al Anshar berjalan dengan baik dengan 

planning (perencanaan) berlangsung secara terjadwal untuk proses 

pembelajarannya dengan menseleksi santri dari awal tentang pemahaman 

agamanya, organizing (pengorganisasian) untuk pengelolaan santri muallaf 

sudah ditangani langsung dari bidang dakwah untuk pembinaan muallaf, hanya 

di lapangan santri yang masuk hampir sama pengetahuannya masih dimulai 

dari dasar, baik santri muallaf maupun santri non muallaf. Actuating 

(pelaksanaan) pengelolaan santri muallaf dilakukan terjadwal dalam proses 

pembelajaarannya dan contrilling (pengontrolan) selain dibawah pengasuh 

pondok pesantren tapi masih dikontrol penuh oleh pimpinan pondok pesantren 

dengan selalu meninjau cabang dari pondok pesantren. (2) faktor pendukung 

a) sekolahnya gratis bagi para santri muallaf, b) santri muallaf yang 

bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Adapun faktor penghambatnya 

yaitu a) kekurangan tenaga pengajar ustad dan ustadzah untuk menjadi 

 
9 Fahri Azhar “Implementasi Fungsi Pengorganisasian dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja 

pada Lembaga Miftahul Ulum di Bandar Lampung”dalam skripsi fakultas dakwah dan komunikasi, 

(Lampung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2017). 
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pengasuh, b) bervariasinya tingkat pemahaman santri muallaf dalam 

menangkap ilmu agama. Sehingga secara keseluruhan manajemen pondok 

pesantren dan pengelolaan santri muallaf masih perlu terus ditingkatkan. 10 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terlihat 

adanya perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada 

subjek penelitian yaitu ustadz/ustadzah, Organisasi Pelajar Pondok Pesantren 

Al-Ishlah (OPPI), dan santri. Untuk objek penelitian terhadap 

pengorganisasian dan pengawasan yang lebih terfokuskan kepada santri, dan 

Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Al-Ishlah (OPPI) di pondok pesantren Al-

Ishlah Paciran Lamongan. 

E. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Manajemen 

Manajemen menurut Mamduh manajemen merupakan proses 

perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan 

untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumberdaya 

organisasi.11 

 
10 Elfridawati Mai Dhuhani, “Manajemen Pondok Pesantren: Studi Pengelolaan Santri 

Muallaf di Pondok Pesantren Al Anshar Ambon”, Jurnal Fikratuna, Vol. 9, No. 1, 2018. (Maluku: 

IAIN Ambon, 2018), hlm. 54. 

11 Mamduh M. Hanafi, Manajemen, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN: 2003), hlm. 6. 
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Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara 

efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.12 

Menurut Terry dan Rue dalam buku karya Atus dan Sundari, 

manajemen adalah suatu proses atas kerangka kerja yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-

tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah 

suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” (pengelolaan), 

sedangkan pelaksananya disebut manajer atau pengelola.13 

Menurut Ricky W. Griffin dalam buku karya Lilis Sulastrim,  

manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran 

(goals) secara efektif dan efesien.14 

Berdasarkan pengertian tersebut bisa ditarik kesimpulan 

bahwasanya manajemen adalah suatu proses kerjasama dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui proses 

 
12 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2005), hlm. 2. 

13 Sundari, Atus, Manajemen Berbasis Sekolah di Era Otonomi Pendidikan, (Lampung: 

Unversitas Lampung, 2011), hlm. 17. 

14 Lilis Sulastrim, Manajemen, Sebuah Pengantar, (Bandung: La Goods Publishing, 2014), 

hlm. 9. 
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perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara 

efektif dan efesien. 

2. Tinjauan tentang Pondok Pesantren 

Menurut Nurhayati, Pesantren merupakan tempat belajar ilmu-

ilmu islam dan menyebarkannya pada masyarakat luas. Oleh karena itu, 

tujuan pondok pesantren pada awal berdirinya dititik beratkan untuk 

menyiapkan generasi yang mengerti dasar agama yang akan 

menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat.15 

Pesantren menurut K.H. Imam Zarkasyi yang ditulis dalam buku 

karya Siswanto Masruri dan dikutip dalam buku karya Rhaien Subakrun 

adalah lembaga pendidikan islam dengan sistem asrama atau pondok, 

dimana kiai sebagi figur sentral, masjid sebagai pusat kegiatan yang 

menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang 

diikuti santri sebagai kegiatan utama. Dengan demikian kiai, santri, 

masjid, pondok atau asrama adalah unsur-unsur terpenting di dalam 

pondok pesantren.16 

Dalam buku karya K.H. M. Dawam Saleh, Sebuah pondok 

pesantren bisa dikatakan telah sempurna apabila memiliki lima unsur. Jika 

salah satu saja di antara kelima unsur tersebut tidak ada, maka pondok 

 
15 Nurhayati Djamas, Evaluasi Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Pondok 

Pesantren Salafi, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2005), hlm. 3. 

16 A. Rhaien Subakrun, K.H. M. Dawam Saleh (Anak Sopir yang Mendirikan Pesantren), 

(Yogyakarta: Bahari Press, 2013), hlm. 83. 



12 
 

pesantren bukanlah pondo pesantren yang sesungguhnya. Adapun lima 

unsur tersebut terdiri dari: Kiai, santri, masjid, asrama santri atau 

pemodokan, dan juga sistem pendidikan dan pengajaran.17 

3. Tinjauan tentang Pengorganisasian (Organizing) 

a. Pengertian Pengorganisasian 

Menurut Yusuf Udaya, Organizing adalah penetapan struktur 

peran-peran melalui tujuan-tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya 

pengelompokan aktivitas-aktivitas kepada yang melaksanakannya, 

pengordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informan baik 

horizontal maupun vertikal dan struktur organisasi.18 

Menurut M. Manullang dalam buku Malayu Hasibuan, 

organisasi dalam arti dinamis (pengorganisasian) adalah suatu proses 

penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, 

pembatasan tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang 

penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga 

memungkinkan orang-orang yang dapat bekerja bersama-sama secara 

efektif mungkin untuk pencapaian tujuan.19 

 
17 K.H. M. Dawam Saleh, Jalan ke Pesantren, (Jakarta Timur: as@-prima, 2014), hlm. 17. 

18 Yusuf Udaya, Pengantar Ilmu Manajemen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 

63. 

19 Malayu, Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), hlm. 119-120. 
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Menurut David Holt dalam buku Winardi, “...Organizing... the 

function of gathering resources, allocating resources, and structuring 

tasks to fulfill organizational plans”.20 Artinya, pengorganisasian 

merupakan sebuah fungsi untuk mengumpulkan sumber daya, 

mengalokasikan sumber daya, dan penataan tugas atau menstruktur 

untuk memenuhi rencana organisasi. 

b. Proses pengorganisasian 

Menurut Hani Handoko, dalam proses penyusunan organisasi 

terdapat beberapa aspek penting untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun beberapa aspek yang 

dimaksud sebagai berikut:21 

1) Pembagian Kerja 

Tiang utama pada pengorganisasian adalah pembagian 

kerja. Pembagian kerja merupakan pemerincian tugas pekerjaan 

agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk 

dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.22 

Setiap organisasi memiliki tujuan dimana setiap individu 

tidak mampu untuk mencapai tujuan tersebut sendiri. Dengan 

 
20 J. Winardi, Teori Organisasi & Pengorganisasian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 20. 

21 Hani Handoko, Manajemen, (Yogyatarta: BPFE-Yogyakarta, 2015), hlm. 167. 

22 Ibid  



14 
 

begitu adanya kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih 

yang saling bekerja sama secara kooperatif dan saling koordinasi 

untuk mencapai hasil yang lebih dari pada hasil yang dilakukan 

perseorangan.23 

Pembagian kerja memungkinkan para anggota organisasi 

untuk menjadi lebih terampil dan mampu karena tugas-tugas 

terspesialisasi. Dengan membagi-bagi tugas-tugas kompleks 

menjadi pekerjaan yang tersepesialisasi, maka suatu organisasi 

dapat memanfaatkan sumber daya manusianya secara efesien.24 

2) Departementalisasi 

Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-

kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang 

sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama.25 

Pembagian kerja dan pengelompokan pekerjaan haruslah 

mengarah ke tercapainya struktur-struktur departemen dan 

satuan-satuan kerja. Efesiensi suatu pekerjaan tergantung pada 

keberhasilan perilaku dari setiap individu dalam organisasi. 

 
23 Ibid 

24 Winardi, Teori Organisasi, hlm. 28. 

25 Handoko, Manajemen, hlm. 167. 
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Departementalisasi juga merupakan proses penentuan 

cara bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada dikelompokkan.26 

Departementalisasi terdiri 2 macam, yaitu: 

a) Departementalisasi fungsional 

Departementalisasi fungsional merupakan 

pengelompokan fungsi-fungsi yang sama atau 

kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk membentuk 

suatu satuan organisasi. Semua individu yang 

melaksanakan fungsi yang sama dikelompokkan 

menjadi satu. Organisasi fungsional merupakan 

bentuk yang paling umum dan bentuk dasar 

departementalisasi.27 

b) Departementalisasi divisional 

Departementalisasi divional merupakan 

organisasi divisional dimana mampu untuk mengikuti 

pembagian divisi-divisi atas dasar produk, wilayah 

(geografis), langganan, dan proses atau peralatan.28 

 

 

 
26 Ibid, hlm. 176. 

27 Ibid, hlm. 177. 

28 Ibid, hlm. 178. 
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3) Koordinasi 

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan 

kegiatan pada suatu satuan yang terpisah (departemen atau 

bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuku mencapai 

tujuan organisasi secara efisien.29 Tanpa adanya koordinasi, tiap 

individu maupun kelompok akan kehilangan pegangan dalam 

organisasi. Mereka akan berjalan atas kepentingan pribadi, dan 

menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

c. Manfaat pengorganisasian 

Pengorganisasian secara efektif dapat menghasilkan 

manfaat/keuntungan sebagai berikut:30 

1) Kejelasan tentang ekspektasi-ekspektasi kinerja individual dan 

tugas-tugas yang terspesialisasi. 

2) Pembagian kerja, yang menghindari timbulnya duplikasi, konflik, 

dan penyalahgunaan sumber-sumber daya, baik sumber daya 

material maupun sumber daya manusia. 

3) Terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang logis, yang dapat 

dilaksanakan dengan baik oleh individu-individu atau sebagai 

kelompok-kelompok. 

 
29 Ibid, hlm. 193. 

30 Winardi, Teori Organisasi, hlm. 21. 
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4) Saluran-saluran komunikasi yang mapan, yang membantu 

pengambilan keputusan dan pengawasan. 

5) Mekanisme-mekanisme yang mengoordinasi, memungkinkan 

tercapainya harmoni antara para anggota organisasi, yang terlibat 

dalam aneka macam kegiatan. 

6) Upaya-upaya yang difokuskan yang berkaitan dengan sasaran-

sasaran secara logis dan efesien. 

7) Struktur-struktur otoritas tepat yang memungkinkan kelancaran 

perencanaan dan pengawasan pada seluruh organisasi yang 

bersangkutan. 

4. Tinjauan tentang Pengawasan (Controlling) 

a. Pengertian pengawasan 

Menurut Saefullah, Controlling atau pengawasan dan 

pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupaya 

mengadakan penilaian, mengadakan koreksi terhadap segala hal yang 

telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan ke jalan yang 

benar sesuai dengan tujuan. Pengawasan yaitu meneliti dan 

mengawasi agar semua tugas dilakukan dengan baik dan sesuai 

dengan peraturan yang ada atau sesuai dengan deskripsi kerja masing-

masing personal.31 

 
31 KH. U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 

38. 
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Sedangkan menurut Sarinah, Controlling atau pengawasan 

adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan 

mengadakan koreksi jika terjadi.32 

b. Fungsi pengawasan 

Sebagai salah satu pengendalian manajemen yang bebas dalam 

menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif, maka fungsi 

pengawasan adalah:33 

1) Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup 

memadai dan dilaksanakan secara efektif. 

2) untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah 

menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan 

tepat. 

3) Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan 

dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. 

4) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara 

efesien. 

5) Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif 

yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 
32 Sarinah, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm. 195 

33 Ibid, hlm. 117 
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c. Sasaran pengawasan 

Sasaran dari pengawasan adalah efesiensi. Efesiensi adalah 

perbandingan terbaik antara output dengan input. Artinya, hasil harus 

lebih besar dari pada sumber, alat, biaya, dan tenaga yang diperlukan. 

Selain itu ada pula sasaran lain, seperti:34 

1) Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah 

ditentukan sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam 

rencana. 

2) Bahwa struktur dan hierarki organisasi sesuai dengan pola yang 

telah digariskan dalam rencana.  

3) Bahwa penempatan orang-orang sesuai dengan bakat, keahlian, 

pendidikan, dan pengalamannya, dan bahwa pengembangan 

keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, continue 

dan sistematis. 

4) Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan sehemat-hematnya. 

5) Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-

garis kebijakan yang ditetapkan dalam rencana. 

6) Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang obyektif 

rasional, tidak atas dasar suka tidak suka (like and dislike). 

 
34 Widiarti Kristiana, ”Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen pada PT Kurnia Bintang 

Sentosa (KBS) Bekasi (Syudi Kasus di PT Kunia Bintang Sentosa, Bekasi)”, Jurnal Administrasi 

Kantor, Vol. III, No. 1, Edisi Februari 2015. hlm. 419. 
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7) Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam 

menggunakan kedudukan, kekuasaan, dan kewenangan dalam 

berbagai hal. Misalnya barang-barang dan terutama keuangan. 

d. Sifat-sifat atau ciri-ciri pengawasan35 

1) Pengawasan harus bersifat “fact finding” atau menerumukan 

fakta-fakta mengenai bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam 

organisasi, yang dikaitkan pula dengan biaya, tenaga kerja, sistem 

dan prosedur kerja, struktur organisasi, faktor-faktor psikologis, 

dsb. 

2) Pengawasan harus bersifat preventif, artinya dijalankan untuk 

mencegah timbulnya penyimpangan atau penyelewengan dari 

rencana yang telah ditetapkan.  

3) Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, artinya terhadap 

kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. 

4) Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efesiensi 

bukan tujuan. 

5) Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya 

tujuan; 

6) Pelaksanaan pengawasan harus efesien, jangan malah 

menghambat peningkatan efesiensi. 

 
35 Ibid, hlm. 420. 
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7) Pengawasan tidak untuk mencari siapa yang salah jika terjadi 

ketidak beresan, tetapi untuk menemukan apa yang tidak benar 

dan bagaimana seharusnya. 

8) Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana 

meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas sesuai 

ketentuan. 

F. Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

a. Subjek penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh 

keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang 

atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.36 Subjek 

penelitian juga bisa dikatakan sebagai individu, benda, atau organisme 

yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data penelitian.37 Subjek dari penelitian ini adalah 

ustadz/ustadzah, Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Al-Ishlah 

(OPPI), dan juga santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Paciran 

Lamongan. 

 
36 Tantang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

1995), hlm. 92-93. 

37 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 91. 
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b. Objek penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah manajemen atas fungsi 

controlling dan fungsi organizing di Pondok Pesantren Al-Ishlah 

Paciran Lamongan. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif menurut Auerbach dan Silverstein yang dikutip 

dalam buku Sugiyono adalah penelitian yang melakukan analisis 

interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan 

makna dari suatu fenomena.38 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan format kualitatif deskriptif untuk menggambarkan 

mengenai “Majemen Pondok Pesantren Al-Ishlah Paciran Lamongan 

Jawa Timur (Studi atas Fungsi Organizing dan Controlling) pada tahun 

2019-2020”. Adapun data yang dikumpulkan berupa hasil interview, 

gambar dan dokumen. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui 

pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang 

diwawancarai atau juga dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan 

 
38 Sugiyono,  Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 3. 
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untuk mendapat data dengan bertanya langsung secara bertatap muka 

dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.39 

Pada metode ini, peneliti mengadakan komunikasi secara tidak 

langsung atau online melalui Whatsapp sesuai waktu yang telah 

disepakati dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak 

narasumber yang bersangkutan. Wawancara ini dilakukan dengan 

teknik wawancara semi terstruktur untuk memperoleh informasi yang 

terbuka dan mendalam. Pengumpulan data dengan menggunakan 

metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

proses pengawasan dalam kehidupan sehari-hari santri dan proses 

pengorganisasian di Pondok Pesantren Al-Ishlah. 

b. Observasi 

Menurut Sukandarrumidi, observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan suatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.40 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi non-

partisipatif, yaitu dimana peneliti tidak secara langsung mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh santri ataupun Organisasi 

Pelajar Pondok Pesantren Al-Ishlah (OPPI). Sedangkan, obeservasi 

dilapangan dilakukan dengan sangat terbatas, terkhusus pada bab 2. 

 
39 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian,  (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 75. 

40 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 69. 
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Sedangkan pada pengumpulan data berikutnya lebih banyak dilakukan 

dengan metode lainnya. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berupa 

catatan peristiwa yang sudah berlalu atau dokumen. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.41 Dalam hal ini peneliti megumpulkan gambar, dan 

dokumen yang tersimpan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 

di Pondok Pesantren Al-Ishlah Paciran Lamongan Jawa Timur, seperti 

dokumen data santri, sejarah pondok pesantren, dokumen hasil rapat 

kerja, sebagai bahan pendukung dan pelengkap dari data yang 

didapatkan dengan metode lainnya. 

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menysun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.42 

 
41 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 124. 

42 Ibid, hlm. 131. 
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Model analisis dalam penelitian ini mengikuti konsep analisis data 

model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono 

mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interakatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.43 Aktivitas 

dalam analisis data yaitu ada beberapa, seperti: 

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan 

observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan 

ketiganya. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-

bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti 

melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/objek yang 

diteliti, semua yang didengar direkam. Dengan tujuan untuk memperoleh 

data yang banyak dan bervasiasi.44  

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.45 Data 

yang didapatkan dari lapangan cukup banyak dan tidak memungkinkan 

untuk di olah semuanya, maka dari itu data yang didapatkan harus di pilah 

 
43Ibid,  hlm. 133. 

44 Ibid, hlm. 134. 

45 Sugiyono, Metode Penelitian R&d, hlm. 247. 
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untuk mendapatkan hal-hal pokok yang diperlukan, dan mencari tema 

yang harusnya didapatkan. 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada bidang fungsi 

manajemen yang lebih tepatnya pada fungsi organizing, dan controlling. 

Ketika proses wawancara berlangusng, jawaban yang diberikan 

narasumber tak selalu sesuai dengan jawaban yang di inginkan karena 

jawaban yang terlalu panjang ataupun singkat dan data yang diberikan 

tidak sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti. Karena hal tersebutlah maka 

peneliti harus mampu untuk memilah data yang didapatkan, dalam artian 

data disini memisahkan data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Menurut Miles dan Huberman, the most requent form of display 

data for qualitative research data in the past has been narrative text.46 

Artinya, Bentuk tampilan data yang paling dibutuhkan untuk data 

penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat menguraikan dan 

menjelaskan. Dengan adanya penyajian data akan memudahkan ketika 

memahami situasi yang terjadi sehingga mampu merencanakan hal yang 

akan dikerjakan nantinya berdasarkan situasi yang terjadi. 

 
46 Ibid, hlm. 249. 
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Sajian data merupakan suatu deskripsi atau narasi mengenai 

informasi yang lengkap dan disusun berdasarkan pokok-pokok yang 

didapatkan dalam reduksi data dan disajikan menggunakan bahasa peneliti 

yang efektif agar mudah untuk dipahami. Selain itu, agar mudah dipahami 

peneliti menambahkan gambar, tabel, grafik, ataupun bentuk lainnya.  

4. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)/ verification 

Penarikan kesimpulan menurut Raco adalah suatu langkah dari 

penelitian untuk menangkap makna serangkaian sajian data yang 

dituangkan dalam bentuk kalimat yang ringkas, singkat dan padat, 

sehingga pembaca menjadi mudah untuk mengkap benang merah dari 

uraian panjang sebuah laporan.47 

Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam hal ini, penarikan kesimpulan 

dalam penelitian ini perlu adanya verifikasi secara berkala selama 

penelitian ini berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan 

keabsahan data yang diberikan atau kebenaran dan kesesuaian data 

sehingga validitasnya terjamin, selain itu juga verifikasi data dilakukan 

agar tetap berada pada obyek yang menjadi fokus dari penelitian ini serta 

permasalahan yang terjadi. 

 
47 Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan, (Jakarta: PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 176. 
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H. Teknik Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dilakukan untuk menguji kebenaran data yang 

diperoleh dari hasil penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

terdapat beberapa, seperti: uji credibility, uji transferbility, uji dependability, 

dan uji confirmability.48 Dalam uji keabsahan data di penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data 

hasil penelitian dengan teknik triangulasi.  

Menurut Sugiyono, triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu.49 Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. 

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber Data 

 

 

 

 

 

 

 

 
48 Sugiyono, Metode Penelitian R&D, hlm. 185. 

49 Ibid, hlm. 273. 
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Gambar 1.3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok 

pembahasan yang terdiri dari pendahuan, isi, dan penutup, yang masing masing 

memilliki bab dan sub-bab. Namun sebelum memasuki bab-bab yang ada, 

terdapat halaman seperti: halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

persetujuan, halaman surat pernyataan keaslian, halaman persembahan, 

halaman motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar 

gambar. 

Pada bab I yang berisi pendahuluan terdiri dari: latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan keguanaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, analisis data, dan sistematika pembahasan. 

Pada bab II berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Al-Ishlah 

yang memuat letak geografis Pondok Pesantren, sejarah berdirinya Pondok 

Pesantren, visi, misi, tujuan, dan ciri khas Pondok Pesantren, struktur 

organisasi di Pondok Pesantren, program kegiatan, data santri di Pondok 

Pesantren, serta sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Al-Ishlah. 

Wawancara 

Dokumen 

Observasi 
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Pada bab III berisi tentang hasil dari penelitian, pada bagian ini akan 

dipaparkan menegenai pengorganisasian dan pengawasan pada Pondok 

Pesantren Al-Ishlah yang didapatkan dari hasil penelitian. 

Pada bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari dari pertanyaan yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah, dan juga saran yang diberikan khusus 

yang bersifat membangun untuk lembaga terkait dan secara umum untuk 

lembaga lainnya. 



 

 
 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwasanya manajemen Pondok Pesantren Al-Ishlah Paciran Lamongan 

khususnya pada pengorganisasian di Pondok Pesantren Al-Ishlah tergolong 

dengan cukup, namun ada bebrapa hal yang perlu diperbaiki. Adapun pada 

proses pengawasan di Pondok Pesantren Al-Ishlah dinilai kurang optimal. 

Proses pengorganisasian yang digunakan meliputi: pembagian kerja, 

pengelompokan kerja, dan koordinasi. Dimana, (1) pembagian kerja yang 

dimaksud adalah penjabaran semua pekerjaan yang dilakukan selama menjabat 

di Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Al-Ishlah (OPPI). (2) Pengelompokan 

kerja yang dimaksud adalah pengelompokan pekerjaan yang telah dibuat 

menjadi beberapa kelompok yang sejenis untuk mempermudah dalam 

pengerjaannya. (3) Koordinasi, koordinasi dalam melakukan pekerjaan, baik 

itu dilakukan oleh sesama anggota Organisasi Pondok Pelajar Al-Ishlah 

(OPPI), maupun antara Organisasi Pondok Pelajar Al-Ishlah (OPPI) dengan 

ustadz/ustadzah. 

Hasil dari serangkaian pengorganisasian tersebut adalah terbentuknya 

suatu kelompok yang saling berkolaborasi untuk menjalankan setiap pekerjaan 

yang telah dibuat. Namun, terdapat berbagai kendala dalam menjalankan tugas-
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tugas tersebut sehingga menjadi penghalang dalam jalannya pekerjaan untuk 

mencapai tujuan dari Pondok Pesantren. 

Sementara itu untuk memastikan berjalannya kegiatan sesuai dengan 

yang telah di rancangkan sedemikian rupa, ustadz/ustadzah dan Organisasi 

Pelajar Pondok Pesantren Al-Ishlah (OPPI) melakukan pengawasan 

berdasarkan sifat dan ciri pengawasan. Namun dari delapan ciri dan fungsi 

pengawasan yang dilakukan, teridentifikasi adanya kurangnya kerja sama antar 

bagian dalam mengawasi santri di kehidupan sehari-hari dan juga kurangnya 

kesadaran ustadzah untuk menindak tegas santri yang melanggar. 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil yang diperoleh, selanjurnya peneliti akan 

memberikan saran sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya. Adapun saran 

yang dapat disampaikan adalah: 

1. Bagi Pondok Pesantren Al-Ishlah 

a. Disarankan untuk menetapkan tolak ukur resmi sebagai acuan dalam 

proses menyeleksi santri yang akan menjadi anggota Organisasi Pelajar 

Pondok Pesantren Al-Ishlah (OPPI) dalam penempatan di setiap 

divisi/bagian. 

b. Disarankan untuk memberikan edukasi mengenai kepemimpinan dan 

tanggung jawab kepada santri, khususnya yang akan menjadi bagian 

dari Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Al-Ishlah (OPPI). 
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c. Disarankan dalam penempatan ustadzah lebih disebarkan lagi, minimal 

di setiap komplek ada satu kamar khusus untuk ustadzah guna 

memberikan pengawasan yang lebih optimal. 

d. Disarankan untuk ustadzah agar lebih merangkul santri, dengan 

mendatangi kamar-kamar lebih sering dan tidak hanya berkunjung pada 

hari yang telah dijadwalkan saja. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi pihak yang yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

topik ini secara mendalam, maka peneliti menyarankan untuk: 

a. Memperbanyak informan dalam mengumpulkan data, sehingga 

informasi yang diperoleh lebih banyak, valid, dan lebih rinci. 

b. Menambahkan teori indikator untuk menjabarkan data ynag diperoleh. 
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