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KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Manajemen Pesantren 

1. Pengertian Manajemen Kelebihan pesantren terletak pada kemampuanya menciptakan sebuah sikap hidup universal yang merata yang diikuti oleh semua santri, sehingga lebih mandiri dan tidak bergantung pada siapa dan lembaga masyarakat apapun. Perkembangan dan kelebihan pesantren erat kaitannya dengan sistem manajemen yang dikembangkan. Manajemen merupakan suatu konsep yang mengkaji keterkaitan dimensi perilaku, komponen sistem dalam kaitannya dengan perubahan dan pengembangan organisasi. Pengertian manajemen dari kata bahasa Inggris managemen dengan asal kata to 

manage yang secara umum berarti mengelola. Karenanya dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan unsur yang sangat berpengaruh dan menunjang keberhasilan suatu pondok pesantren dalam kegiatan yang telah disepakati bersama.  Banyak rumusan yang diberikan oleh para ahli dalam mendefinisikan manajemen diantaranya: a. Mahmuddin merumuskan bahwa manajemen adalah merupakan suatu proses yang berjalan terus pada suatu arah perbaikan dengan melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan.1                                                  1 Mahmuddin, Manajemen Dakwah Dasar, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), Cet, I, h. 14 



14  b. Dalam buku karangan George R. Terry dan Laslie W. Rue mendefinisikan manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.2 c. Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk melalui kegiatan-kegiatan orang lain.3 Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian manajemen maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang melibatkan semua sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh seorang manager demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan, organisasi harus menjalankan fungsi- fungsi manajemen yang terdiri dari: a. Fungsi Perencanan, yaitu proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternartif-alternatif yang ada. b. Fungsi pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menetapkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-                                                 2 George R. Terry dan Laslie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), Cet, IX, h. 1. 3 Sondang P. Siagian, M.P.A, Filsafat Administrasi Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), Cet, III, h. 5.2 



15  alat yang diperlukan, menetapkkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. c. Penggerakan merupakan tugas dari manajer untuk menggerakkan seluruh sumberdaya organisasi sesuai dengan fungsinya.4 d. Fungsi pengawasan merupakan tindakan penilain terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh anggota organisasi, apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana.5  
2. Pengertian Pondok Pesantren Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua saat ini jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah muncul di Indonesia dan sejak lama sudah dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang indogenius. (berkarakter khas). Lembaga pendidikan islam ini mulai dikenal setelah masuknya Islam ke Indonesia pada abad VII, akan tetapi keberadaan dan perkembangannya baru populer sekitar abad XVI. Sejak saat itu telah banyak dijumpai lembaga yang bernama pesantren yang mengajarkan berbagai kitab Islam klasik dalam bidang fiqh, aqidah, taswuf dan menjadi pusat penyiaran Islam.6 Menurut Zamakhsyari tentang pondok pesantren adalah sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan tradisional dimana para siswanya                                                  4 Wilson Bangun,Intisari Manajemen, (Bandung: PT Refika Aditama,2011), Cet, II, h. 6. 5 Ibid, h. 6 6Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai, (Jakarta: LP3ES, 2011), h. 34 



16  tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan seseorang atau lebih guru yang dikenal dengan “kyai”. Asrama untuk para siswa tersebut barada dalam lingkungan komplek pesantren yang lain. Komplek pesantren ini biasanya dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi keluar dan masuknya santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.7 Menurut Abd. Qadir Jailani, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan penyiaran agama islam, tempat pelaksanaan kewajiban belajar dan mengajar dan pusat pengembangan jama’ah (masyarakat) yang diselenggarakan dalam kesatuan tempat pemukiman dengan masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaannya. Sedangkan menurut Mastuhu, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.8 Dari beberapa pengertian diatas mengenai pondok pesantren maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisonal  Islam yang memberikan pendidikan secara menyeluruh tentang keislaman yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan sehari-hari.                                                    7Amiruddin Nahwari, Pembaharuan Pendidikan Pesantren, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 77 8Nur Jamal, “Transformasi Pendidikan Pesantren dalam Pembentukan Kepribadian Santri”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, Nomor 2, Agustus 2015, h. 67 



17  
3. Manajemen Pesantren Manajemen pendidikan pesantren hakikatnya adalah suatu proses penataan dan pengelolaan lembaga pendidikan pesantren yang melibatkan sumber daya manusia dan non manusia dalam menggerakkan mencapai tujuan pendidikan pesantren secra efektif dan efisien. Lima fungsi dasar manajerial, yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi merupakan upaya terstruktur yang mesti ada dalam rangka pembenahan dan pengembangan tubuh pesantren. Malik Fajar mengatakan bahwa:  “jika ingin menatap masa depan pendidikan Islam di Indonesia yang mampu memainkan peran strategis bagi kemajuan umat dan bangsa, perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan hal yang mendasar, yaitu: kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah-langkah operasional, penguatan di bidang sistem kelembagaan, perbaikan atau pembaharuan pengelolaannya atau manajemennya”. 9  Manajemen pendidikan Islam itu sendiri adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim dan menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan pesantren adalah suatu proses penataan dan pengelolaan lembaga pendidikan pesantren yang melibatkan sumber daya manusia dan non manusia dalam menggerakkan mencapai tujuan pendidikan pesantren secara efektif dan efisien.” Jadi, manajemen pesantren merupakan bagian dari pendidikan Islam sehingga dapat dikatakan manajemen pesantren sejalan dengan manajemen pendidikan Islam.                                                   9 Nurmadiansyah, M. Thoriq, “Manajemen Pendidikan Pesantren: Suatu Upaya Memajukan 
Tradisi.”, Jurnal MD 2.1 (2016) 



18  Pada mulanya, pesantren tidak lebih dari tempat para santri mengkaji ilmu-ilmu agama yang tersebar di rumah Kyai, mushallah atau masjid. Tetapi seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman pesantren mengalami perubahan dengan berbagi bentuk. Kendati demikian, masih ada beberapa pesantren yang tetap mempertahankan bentuknya secara tradisional dalam menyelenggarakan pendidikannya. Sejak tahun 1970-an, penyelenggaraan pendidikan pesantren di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk yaitu: a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan maupun yang juga memiliki sekolah umum.  b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengjarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional. c. Pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk Madrasah Diniyah. d. Pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian.10 Dari empat bentuk pesantren tersebut di atas, bentuk pertama dan kedua dapat dijadikan sebagai alternatif untuk dikembangkan menjadi institusi pendidikan Islam yang dapat melakukan inovasi-inovasi yang relevan dengan tantangan era globalisasi tanpa melupakan jati diri pesantren itu sendiri. Dengan kata lain, penyelenggaraan                                                  10 M. Sultan Masyhud dan Moh. Khusnuridlo, Manajemen Pondok Pesanten (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), h. 6. 



19  pesantren bukan hanya diarahkan untuk mengembangkan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum saja, tetapi juga perlu dikembangkan menjadi institusi yang mengembangkan potensi peserta didiknya terhadap penguasaan teknologi dan informasi.  Kebanyakan dari pesantren menerapkan pola manajemen yang berorientasi pada penanaman jiwa ketulusan, keikhlasan, dan kesukarelaan. Konsep tersebut menjiwai hampir semua aktifitas di pesantren. Hanya saja konsep tersebut pada masa lalu banyak memiliki kelemahan, utamanya disebabkan karena tidak mengimbangi kemampuan dan profesionalisme yang memadai. Meski tidak dapat dipungkiri, konsep tersebut dapat menjadi modal dasar utama dalam kehidupan dan eksistensi pesantren. Seiring dengan perkembangan saat ini, modal dasar utama tersebut masih sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi pesantren. Namun demikian, konsep pengembangan manajemen pesantren harus lebih akomodif terhadap perubahan yang serba cepat dalam era global saat ini.11 Masa depan pesantren sangat ditentukan oleh faktor manajerialnya. Pesantren kecil akan berkembang secara signifikan manakala dikelola secara professional,  dengan pengelolaan yang sama, pesantren sudah besar akan bertambah lebih besar lagi. Sebaliknya, pesantren yang telah maju akan mengalami kemunduran manakala manajemennya tidak terurus dengan baik. Sementara itu, jika mengabaikan manajemen, pesantren yang kecil akan gulung tikar dalam menghadapi tantangan                                                  11 Zailani Abdullah, Agama Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 124 



20  multidimensi.12 Oleh  karena itu, dibutuhkan solusi-solusi yang lebih komprehensif dan menyebar ke berbagai komponen pesantren yang selama ini menjadi titik balik kelemahan pesantren. Kemudian diikuti langkah-langkah praktis agar segera dapat dilaksanakan oleh semua pihak terkait langsung dengan pesantren. Solusi beserta langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Menerapkan manajemen secara profesional. Hal ini dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menguasai ilmu dan praktik tentang pengelolaan pesantren. 2) Menerapkan fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan. 3) Mampu menunjukkan skill yang dibutuhkan pesantren. 4) Memiliki pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang memadai tentang pengelolaan. 5) Memiliki kewajiban moral untuk memajukan pesantren 6) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan pesantren. b. Menerapkan kepemimpinan yang kolektif. Strategi ini dapat diwujudkan melalui langkah-langkah: 1) Mendirikan yayasan 2) Mengadakan pembagian wewenang secara jelas 3) Memberikan tanggung jawab kepada masing-masing pegawai 4) Menjalankan roda organisasi bersama-sama sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak secara kolektif. 5) Menanggung resiko secara bersama-sama.13                                                  12 Mujamil Qamar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2008), Cet II,  h. 63  13 Ibid , h. 69 



21  c. Menerapkan manajemen terstruktur. Startegi ini dapat dilalui dengan langkah-langkah berikut: 1) Menyusun struktur organisasi secara lengkap. 2) Menyusun deskripsi pekerjaan (job description). 3) Menjelaskan hubungan kewenangan antar pegawai dan pimpinan. 4) Menanamkan komitmen terhadap tugas masing-masing pegawai. 5) Menjaga kode etik kewenagan masing-masing pegawai. d. Mengadakan pembaruan secara berkesinambungan. Strategi ini dapat diaplikasikan melalui langkah-langkah berikut: 1) Mengadakan pembaruan dan penambahan institusi. 2) Mengadakan pembaruan sistem pendidikan. 3)  Mengadakan pembaruan sistem kepemimpinan. 4) Mengadakan pembaruan sistem pembelajaran. 5) Mengadakan pembaruan strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran. 6) Memperkuat SDM para ustadz, perpustakaan, dan laboratorium.14  e. Mengembangkan sentra-sentra perekonomian. Strategi ini dapat diaplikasikan melalui langkah-langkah berikut: 1) Mendirikan toko-toko yang menyediakan kebutuhan santri. 2) Mengelola konsumsi santri. 3) Mendirikan koperasi. 4) Mendirikan pusat-pusat pelayanan publik yang berorientasi. Penyelenggaraan pondok pesantren dapat diungkap bahwa ada 3 faktor yang berperan yaitu: pertama, manajemen sebagai factor upaya. Kedua, organisasi sebagai factor sarana. Dan ketiga, administrasi sebagai karsa. Dalam rangka menciptakan manajemen yang baik dalam menyelenggarakan pondok pesantren, maka fungsi-fungsi yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pesantren adalah perencanaan, penempatan personil, financial (keuangan), supervisi, dan evaluasi. Pesantren harus                                                  14 Ibid, h. 76 



22  mewujudkan manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen santri, manajemen keuangan, manajemen perpustakaan, manajemen informasi dan komunikasi, manajemen struktur, manajemen tehnik, hingga manajemen konflik. Fungsi-fungsi manajemen dapat berjalan dengan normal. Muncullah perencanaan terhadap semua aspek baik pengembangan kelembagaan, kurikulum, dan sebagaimya, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan.15  
B. Tipologi Pondok Pesantren Pesantren seperti yang telah kita ketahui sebelumnya merupakan institusi yang mengajarkan serta mewariskan kebudayaan serta tradisi-tradisi Islam, maka secara tidak langsung dalam perkembangannya pesantren akan mengalami perubahan-perubahan didalamnya, adapun tipologi pesantren yaitu:  

a. Pesantren Salafi Kata salaf berasal dari bahasa Arab Salaf.Artinya yang dahulu atau klasik. Pesantren yang tetap mempertahankan pelajaran dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum.Model pengajarannyapun sebagaimana yang lazim diterapkan dalam pesantren salaf yaitu dengan metode Sorongan, Weton, dan Bandongan.16 
b. Pesantren Khalafi (modern). Pesantren model ini menerapkan sistem pengajaran klasikal (madrasi), memberikan ilmu umum dan ilmu agama serta juga memberikan pendidikan                                                  15 Mujamil Qamar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, (Jakarta: Erlangga, 2008), Cet II,  h. 50-51 16Masjkur Anhari, Integrasi Sekolah Ke dalam Sistem Pendidikan Pesantren (Surabaya: Diantama, 2007), h. 26-27 



23  keterampilan.Karakteristik pesantren model ini adalah penekanan pada penguasaan bahasa asing (Arab dan Inggris), kurikulumnya mengadopsi kurikulum modern, dan penekanan pada rasionalitas, orientasi masa depan, persaingan hidup dan teknologi.17 
c. Pesantren Komprehensif (semi salaf-semi modern). Karakteristik pesantren model ini adalah pada pengajian kitab salaf (taqrib, jurumiyah, ta’limul muta’alim, dll) ada kurikulum modern (seperti bahasa Inggris, fisika, matematika, manajemen dll), mempunyai independensi dalam menentukan arah dan kebijakan, ada ruang kreatifitas yang terbuka lebar untuk para santri (seperti berorganisasi, membuat bulletin, majalah, mengadakan seminar, diskusi, bedah buku dll).18 

C. Macam-Macam Pola Manajemen Pesantren  Kedudukan kyai adalah kedudukan ganda yaitu sebagai pengasuh sekaigus pemilik pesantren. Kekuasaan mutlak itu pada gilirannya menyubur variasi pesantren. Berbagai bentuk dan corak pesantren merupakan akibat dari kebijakan kyai yang berbeda-beda dan tidak pernah diseragamkan.19 Ditambah pesantren terpolariskan ketika menghadapi zaman, ada pesantren yang bersikap lunak dan ada yang keras. Ada pesantren yang terbuka, dan ada yang tertutup.20 Sehingga membuat pola manajemen pesantren kenyataan dilapangan juga bermacam-macam bentuknya.                                                  17Ghazali Bahri, Pesantren Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: CV Prasasti, 2003) h. 14 18Ibid, h. 14 19 Ibid, h. 31-32 20 Ibid, h. 77  



24  1. Manajemen Pesantren Tradisional Dalam manajemen pesantren tradisonal kyai menjadikan pesantren seolah-olah ekslusif, terasing dari kehidupan luar dan didukung kehidupannya yang unik. Umumnya beberapa pesantren tradisional berada di daerah peripheral yang jauh dari budaya urban. Dibeberapa pesantren kyai mengharamkan mata pelajaran umum, tidak ada yang berani menyangkal apalagi sampai menggoyahkan keputusan itu.21 Kondisi ini yang menyebabkan orang luar tidak boleh dan merasa tidak memiliki hak untuk mengajukan usulan-usulan konstruktif-strategik dalam upaya pengembangan pesantren.  Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan secara individu atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Perjenjangan tidak didasarkan padda satuan waktu, tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari. Dengan selesainya satu kitab tertentu santri dapat naik jenjang dengan mempelajari kitab yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Alamsyah Ratu Prawiranegara juga mengemukakan beberapa pola umum yang khas terdapat dalam pendidikan Islam tradisional diantaranya sebagai berikut: (a) independen; (b) kepemimpinan tunggal; (c) kebersamaan yang merefleksikan kerukunan; (d) kegotong-royongan; (e) motivasi yang terarah dan pada umumnya mengarah pada peningkatan hidup beragam. 2. Manajemen Pesantren Modern Pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan pendidikan formal baik madrasah maupun sekolah. Pembelajaran pondok pesantren dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu, seperti semester, catur wulan. Dalam pondok pesantren modern kedudukan para kyai adalah sebagai                                                  21 Ibid, h. 35-36 



25  koordinat pelaksana proses belajar-mengajar dan sebagai pengajar langsung di kelas. 3. Manajemen pesantren Komprehensif Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena merupakan system pendidikan dan pengajaran gabungan antara tradisional dan yang modern. Pondok pesantren ini sebagaimana pondok pesantren modern, hanya saja lembaga pendidikannya lebih lengkap. Terutama dalam bidang keterampilan dan benar-benar memperhatikan kualitasnya tetapi tidak menggeser cirri khusus kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan zaman.22  Dalam hal pengembangan pesantren perlu kiranya pemerintah lebih dalam lagi ikut memperbaiki manajemen baik itu dengan melakukan training kepada pihak pengelola pesantren, membuat standar kurikulum, dan menambah kecakapan life 

skill. Sehingga ada standarisasi minimal terhadap pesantren yang kebelakangannya membuat pesantren tidak dipandang sebelah mata.     
D. Elemen-Elemen Pondok Pesantren Pondok pesantren memiliki lima dasar dari tradisi yang sekaligus menjadi ciri khas pondok pesantren, adapun lima dasar dari tradisi pondok pesantren tersebut, yaitu:  a. Kyai  Kyai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pondok pesantren.Wahid mengatakan bahwa seorang kyai dengan para pembantunya merupakan Hierarki kekuasaan satu-satunya yang secara eksplisit diakui dalam lingkungan pesantren. Ditegakkan di atas kewibawaan moral sang kyai                                                  22 Hayati, Nur Rohmah, “Manajemen Pesantren dalam Menghadapi Dunia Global”, Tarbawi 

: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 1.02 (2017): 97-106.  



26  sebagai penyelamat para santrinya dari kemungkinan melangkah ke arah kesesatan, kekuasaan ini memiliki perwatakan absolut.23 b. Pondok atau Asrama Pondok atau asrama bagi santri merupakan ciri khas tradisi pondok pesantren yang membedakan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di Negara-Negara lain. c. Masjid  Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dengan pondok pesantren. Menurut Laiden yang dikutip Dhafier selalu mengfungsikan masjid sebagai tempat pertemuan, pusat pendidikan, efektifitas administrasi dan kultural. Hal ini berlangsung selama 13 abad.24 d. Santri  Menurut tradisi pondok pesantren terdapat dua istilah santri, yaitu 
pertama, santri mukim, adalah murid-murid yang berasal daridaerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. Kedua, santri kalong, adalah murid-murid yang berasal dari desa-desa disekeliling pondok pesantren, yang biasanya tidak menetap dalam pesantren untuk mendapat pengajarannya di pesantren, dan mereka bolak-balik dari rumahnya.25                                                   23Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi , (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 63 24M. Bahri Gazali, Pesantren Berwawasan Lingkungan, (Jakarta: CV. Prasasti: 2008), h. 19 25https://www.azid45.web.id/2018/05/pengertian-elemen-dan-jenis-pondok.html?m=1di akses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 23:59 



27  e. Pengajaran Kitab Islam Klasik Kitab-kitab Islam klasik menurut Azra biasanya dikenal dengan istilah kitab kuning yang terpengaruh oleh warna kertas.26 Istilah kitab merupakan istilah khusus yang digunakan untuk menyebut karya tulis berbahasa arab untuk membedakan dengan buku. Namun selain itu istilah kitab kuning juga dikenal dengan istilah kitab “kitab gundul” hal ini karena pada umumnya kitab ini tidak diberi harakat/syakal dan ada pula yang menyebut dengan “kitab kuno” karena rentang waktu sejarah yang sangat jauh sejak disusun/diterbitkan sampai sekarang.27  
E. Inovasi Pengelolaan Pesantren di Era globalisasi 1. Pengembangan dan penguasaan Kitab Kuning/Salaf Beberapa komponen penting yang perlu dikembangkan dalam pengelolaan pendidikan dan pengajaran di pesantren sebagai upaya peningkatan mutu agar pesantren tidak tertinggal oleh derasnya perkembangan zaman dan globalisasi. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjamur di pesantren membuat perubahan orientasi dan persepsi pesantren. Pandangan pesantren dalam merespon globalisasi dan ikut bersaing dalam percaturan perkembangan pengetahuan selayaknya tidak melupakan orientasi utama yang sejak lama sudah membumi di                                                  26Azyumardi Azra, “Pendidikan Islam:Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru”, (Jakarta: Kalimah, 2001) h. 111 27Djunaitul Munawaroh, Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren, dalam Abuddin Nata “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia”, (Jakarta: Grasindo, 2001), Cet I,  h. 167 



28  dunia pesantren, disamping mendidik akhlak dan mendalami pengetahuan keagamaan, pesantren memiliki tugas mentradisikan kajian kitab kuning untuk memperkaya khazana keislaman. Walaupun hal itu bukan prioritas utama pesantren, namun itu menjadi ciri khas pesantren.28 2. Program Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar Program pengembangan ilmu-ilmu dasar maksudnya adalah pengembanagan kemampuan santri terhadap beberapa mata pelajaran pokok yang dianggap menjadi basik bagi seorang santri untuk mempermudah dan mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang lain. Motivasi dan dorongan dari internal ajaran Islam itu sendiri sebenarnya sudah cukup kuat untuk membuat para santri pada era ini harus lebih semangat untuk menimba dan mengeksplorasi ilmu seoptimal mungkin, bukan hanya sebatas pada ilmu-ilmu agama saja melainkan juga berlaku untuk ilmu pengetahuan umum. 3. Pengembangan Kemampuan Bahasa Asing Bahasa Arab dan Inggris adalah mahkota, bahasa menjadi hiasan yang mengharumkan, masyarakat mengenal penguasaan bahasa asing khususnya Arab dan Inggris oleh para santrinya dengan baik, sehingga tidak sedikit orang tua yang memondokkan putra-putrinya ke pesantren karena tertarik (diantaranya) dengan bahasa Arab dan Inggrisnya. Pesantren adalah pioner dalam pengajaran bahasa Arab                                                  28Ahmad Damanhuri, Endin Mujahidin, Didin Hafidhuddin, “Inovasi Pengelolaan Pesantren 
dalam Menghadapi Persaingan di Era Globalisasi”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol, 2, No. 1, April 2013,  2252-5793  



29  dan Inggris secara aktif dan efektif di lingkungan pesantren di Indonesia yang kemudian diikuti oleh banyak lembaga pendidikan. 4. Pengembangan Pesantren Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Penggunaan perangkat TIK di pesantren adalah ide untuk mengembangkan sebuah lembaga pesantren dimana para santri tidak saja dapat menimba ilmu agama, melainkan juga ilmu-ilmu lain untuk mendukung keahlian dan keterampilan mereka. Dengan demikian, akan tercipta santri-santri prima yang memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, atau sebaliknya para santri teknologi yang memiliki pemahaman yang baik mengenal agama islam. Pemanfaatan TIK pada pembelajaran memberikan banyak keuntungan, baik bagi santri, ustadz, maupun pengelola pesantren. Pemanfaatan TIK dapat meningkatan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran dan pengelolaan pesantren. 5. Peningkatan Kontribusi Pesantren terhadap Pengembangan Masyarakat. Dimensi fungsional pondok pesantren tidak bisa lepas dari hakikat dasarnya bahwa pondok pesantren tumbuh berawal dari masyarakat sebagai lembaga informal desa dalam bentuk yang sangat sederhana.Oleh karena itu perkembangan masyrakat sekitarnya tentang pemahaman keagamaan (Islam) lebih jauh mengarah kepada nilai-niali normative, edukatif, progresif.29                                                   29Ahmad Damanhuri, Endin Mujahidin, Didin Hafidhuddin, “Inovasi Pengelolaan Pesantren 
dalam Menghadapi Persaingan di Era Globalisasi”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol, 2, No. 1, April 2013,  2252-5793 
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F. Penelitian Relevan 1. Penelitian dilakukan oleh Siti Nurmela (2017) dengan judul “Manajemen Pondok Pesantren Salafiyah dalam Meningkatkan Kualitas Santri: Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Muawanah Kabupaten Bandung”. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam peningkatan kualitas santri aspek yang paling di utamakan adalah peningkatan akhlak, yang merupakan hal terpenting yang harus ditanamkan pada santri zaman degradasi moral. Pondok pesantren salafiyah memiliki nilai lebih dalam meningkatkan kualitas moral, dan karakter santri, yang saat ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman.  2. Penelitian dilkukan oleh Maktum Djauhari (2004) dengan judul “Upaya pondok pesantren An-Nuqayyah Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep dalam mengembangkan kulaitas sumber daya manusia”. Dalam penelitiannya, peneliti menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam upaya mengembangkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan mengembangkan keilmuan hal ini sangat pnting karena ini bertujuan untuk memberikan bekal ilmu kepada diri sendiri sehingga yang diutamakan adalah pada ilmu keislaman. 3. Penelitian dilakukan oleh Ainul Mufidah (2002) dengan judul “Optimalisasi Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di pesantren Nurul Jadid. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam 



31  meningkatkan sumber daya manusia melalui optimalisasi LPBA diharapkan akan melahirkan kader-kader pembangunan yang memiliki kualitas tinggi baik dalam aspek profesionalitas personalitas maupun produktifitasnya, akan tetapi masih perlu dioptimalkan lagi dalam manajemen organisasi, proses belajar mengajar, tenaga pendidik, fasilitas dan yang lainnya agar output yang dihasilkan benar berkualitas.  Adapun ditinjau dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini terdapat persamaan yaitu dalam hal upaya pesantren dalam mengembangkan atau meningkatkan sumber daya manusia (santri). Sedangkan perbedaannya adalah pada manajemen yang akan di terapkan dan langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas santri.  
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