
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Manajemen

2.1.1 Pengertian  Manajemen

Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris

management yang di kmbangkan dari kata to manage, yang  artinya

mengatur atau mengelola. Kata manage ini sendiri berasal dari

bahasa Italia Maneggio yang diadopsi dari bahasa latin managiare,

yang berasal dari kata manus yang artinya tangan. Sedangkan dalam

kamus besar bahasa Indonesia kata manajemen mempunyai

pengertian sebagai pengunaan sumber daya secara efektif untuk

mencapai sasaran (Amaliyah, 204). Manajemen adalah suatu proses

tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengoranisasian, penggerakan

dan pengawasan ya dilakukan untuk menentukan dan mencapai

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan mengguanakan

manusia/orang atau sumber daya lainnya (Purwanto, 2008).

Manajemen adalah pemisahan  antara perencanaan dan

pelaksanaan yang mengakar tugas manajemen dan pelaksanaan

individu terampil dalam pekerjaan menghasilkan produk (Rohmat,

2015). Sementara itu dalam ensiklopedi umum dikemukakan bahwa

manajemen adalah proses melakukan kegiatan dalam mencapai

tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain dan dipimpin

oleh seorang manajer melalui fungsinya. (Soewarno, 2016)

mendefinisikan manajemen sebagai pemanfaatan sumber-sumber
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yang tersedia atau potensial di dalam pencapaian tujuan Adapun

yang dimaksud dengan sumber/sarana manajemen adalah: orang

(man), uang (money), materiil (matereiil), peralatan/mesin

(machine), metode (method), waktu (time) dan prasarana lainnya

seperti tanah, gedung, bahan bahan dan sebagainya.

Jones dan Georgepun mendefinisikan bahwa manajemen

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta

pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk

mencapai tujtuan organisasi secara efektif dan efisien (Hanafi,

2016). Gulick mengemukakan bahwa manajemen merupakan ilmu,

kiat, seni dan profesi karena, karena manajemen dipandang sebagai

suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha

memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan

sebagai kiat, menurut Follen karena manajemen dilandasi oleh

keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi dan para

profesionalnya dituntun oleh suatu kode etik. Sifat khusus yang

utama dari manajemen adalah integrasi dan penerapan ilmu serta

pendekatan analisis yang dikembangkan oleh banyak disiplin ilmu

(Chairunnisa, 2016).

Berdasarkan pendapat di atas , dapat ditarik kesimpulan bahwa

manajemen merupakan suatu seni atau proses pengelolaan sumber

daya dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian

serta pengawasan dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien.



13

2.1.2 Manajemen Menurut Para Ahli

Terdapat beberapa pengertian manajemen menurut para ahli

sebagai berikut:

2.1.1.1 Melayu S.P manajemen adalah seni dan ilmu mengatur

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-

sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk menapai

suatu tujuan teertentu (Hasibuan, 2003).

2.1.1.2 Ricky W Grifin manajw\emen adalah sebuah preses

perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan sumber daya

untuk mencapai sasaran secar efektif dan efisien

(Ridhotullah, 2015).

2.1.1.3 G.R Terry Manajemen merupakan satu proses khas yang

terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, penggerakan

dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta

mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya

lainnya (Ramlah, 2016).

2.1.1.4 Harold Koontz dan Cyril O’Donnel manajemen adalah

usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang

lain. Denan demikian manajer mengadakan koordinasi atas

sejumlah aktivitas orang lain meliputi perencanaan,

pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan

pengendalian (Hanafi, 2016)
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2.1.1.5 R.W. Morell manajemen adalah kegiatan di dalam sebuah

organisasi dan penetapan tujuan organisasi serta penetapan

penggunaan alat-alat dengan tujuan mencapai tujuan yang

efektif (Kurniadin, 2012).

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa manajemen adalah sebuah usaha organisasi untuk

mencapai suatu tujuan yang khas melalui perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian  guna mencapai sasaran

yan telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan

sumber daya lainnya.

2.2 Perencanaan Boarding School

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih

tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Suatu perencanaan

adalah suatu aktivitas integrative yang berusaha memaksimumkan

efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan menurut Handoko

meliputi: 1) Pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, 2)

Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode,

sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai

tujuan (Husaini, 2013).

Perencanaan merupakan pemilihan sasaran organisasi atau

penentuan organisasi yang kemudian dijabarkan kedalam bentuk

kerjasama dan pembagian tugas (Almasari, 2016). Perencanaan dibidang

pendidikan dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah dan prinsip-
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prinsip perencanaan yang benar dan tepat (Yasaratodo, 2008). Perencanaan

juga tindakan memilih dan menetapkan segala program dan sumber daya

yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya di masa

depan secara optimal (Hadijaya, 2012).

Oleh karena itu, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang

berorientasi pada tujuan. Karena, dari perencanaan tersusunlah rencana-

rencana yang  memungkinkan organisasi bisa memperoleh dan

mengikat sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai

tujuan-tujuan. Selain itu, para anggota organisasi memungkinkan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten  dengan berbagai tujuan

dan prosedur terpilih, kemajuan juga dapat terus diukur dan dimonitor,

sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak

memuaskan (Nurhalimah, 2019).

Perencanaan adalah proses kegiatan yang rasional dan sistemik

dalam menetapkan keputusan,  kegiatan atau langkah-langkah yang akan

dilaksanakan di kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara

efektif dan efisien (Mulyono, 2008). Makna perencanaan yang

digambarkan di atas mengandung arti; pertama, manajer/pimpinan

memikirkan dengan matang terlebih dahul u sasaran (tujuan) dan tindakan

berdasarkan pada beberapa metode, rencana, atau logika dan bukan

berdasarkan perasaan. Kedua, rencana mengarahkan tujuan organisasi dan

menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Ketiga, di samping itu,

rencana merupakan pedoman untuk organisasi dalam memperoleh dan

menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
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Menurut jangkauan waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi

perencanaan jangka pendek (satu minggu, satu bulan dan satu tahun),

perencanaan jangka menengah yaitu perencanaan yang dibuat untuk

jangka waktu tiga sampai tujuh tahun, dan perencanaan waktu jangka

panjang dibuat untuk jangka waktu delapan sampai dua puluh lima

tahun. Pembagian waktu ini bersifat kira-kira, dan tiap ahli dapat saja

menerima batasan yang berbeda- beda atau berlebihan, penggalan waktu

ini dibuat merupakan ancar-ancar atau contoh yang dapat saja dilakukan.

Perencanaan dilaksanakan atas kesepakatan bersama Bughart dan Trull

mengemukakan: “educational planning must be pasrtisipatory planning

that provides socially intergreted educational experience” (Sagala,

2013).

Oleh karena  itu perencanaan harus  melibatkan banyak orang

yang harus menghasilkan program-program yang berpusat pada murid,

menjadi jalan istimewa yang terus berkembang, luwes dan mampu

menyesuaikan diri terhadap kebutuhan, dapat dipertanggungjawabkan dan

menjadi penjelas dari tahap-tahap yang dikehendaki dengan melibatkan

sumber daya sekolah dalam pembuatan keputusan untuk mencapai tujuan

(Halimah, 2019). Dalam perencanaan harus ditentukan delapan aspek,

yaitu program kerja, tujuan dan manfaat program, biaya program, waktu,

penanggung jawab, pelaksana, mitra dan sasaran (tentu berdasarkan

kesepakatan tim kerja yan meliputi unsur piminan sebuah lembaga

(Musfah, 2015).
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Demikian sebuah perencanaan yang ideal, dan memang harus

disusun secara sistematis dan berdsarkan pada fakta dan data secara

konkrit untuk memastikan apa yang direncanakan betul-betul dapat

mengena sasaran lembaga. Sehingga kebutuhan perbaikan lembaga dan

pengembangannya dapat diakomodir secara jelas oleh para pelaku dalam

bentuk rencana yang komprehenship berdasaran kebutuhan lembaga.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan ialah suatu tindakan awal

yang dilakukan dalam kegiatan manajemen yang akan dilaksanakan untuk

mencapai tujuan yang diharapkan.

2.3 Pengorganisasian Boarding School

Pengorganisasian (Organizing) merupakan suatu proses

menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan

menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Dalam prosesnya

dilakukan sebuah pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, secara

terperinci berdasarkan bagian dan bidang masing-masing sehingga

terintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis, koperatif,

harmonis dan seirama dalam menapai tujuan  yang telah disepakati

(Musfah, (2015).

Pengorganisasian adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan

dan tugas-tugas serta mengkoordinasikannya untuk  mencapai tujuan

organisasi. Winardi mendefinisikan pengorganisasian sebagai tindakan

mengusahakan hubungan- hubungan kelakuan yag efektif antara orang-

orang, hingga mereka dapat berkerja sama secara efisien dengan demikian

dapat memperoleh tujuan dan sasaran tertentu (Karyana, 2011).
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Pengorganisasian dapat diartikan sebagai proses pembentukan

mekanisme kerja berdasarkan pada tugasnya pada suatu urutan tertentu

secara terintegrasi dalam wewenang dan tanggung jawabnya masing-

masing untuk mencapai sasaran spesifik yang telah ditentukan dalam

perencanaan (Aedi, 2016). Manullang berpendapat bahwa

pengorganisasian adalah pengelompokan aktivitas yang akan dilakukan

atau pendistribusian tugas dan fungsi kepada setiap individu yang ada

dalam organisasi (Torang, 2014).

Dengan organizing dimaksudkan pengelompokan kegiatan

yang diperlukan yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan

fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. Disamping itu

pengorganisasian juga dimaksudkan untuk menentukan dan menetapkan

kedudukan serta sifat hubungan antar masing-masing unit. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah

seluruh aktivitas manajemen yang diimplementasikan dalam

bentuk pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setiap

orang dalam organisasi.

Fungsi pengorganisasian meliputi kegiatan-kegiatan membentuk/

mengadakan struktut organisasi baru untuk menghasilkan produk baru dan

menetapkan garis hubungan kerja antarstruktur yang ada dengan struktur

baru, merumuskan komunikasi dan hubungan-hungan, meniptakan

deskripsi kedudukan dan menyusun kualifikasi tiap kedudukan yang

menunjuk apakah rencana dapat dilaksanakan oleh organisasi yang ada
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atau diperlukan orang lain yang memiliki keterampilan khusus (Hamalik,

2012)

Mengorganisasikan berarti 1) Menentukan sumber daya dan kegiatan

yang dibutuhkan  untuk mencapai tujuan organisasi. 2) Meranang dan

mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu

membawa organisasi pada suatu tujuan. 3) Menugaskan seseorang atau

kelompok orang dalan   suatu tanggungjawab tugas dan fungsi tertetu. 4)

Mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan

keleluasaan melaksanakan tugas (Mulyati, 2011).

Lembaga pendidikan yang menerapkan boarding school pada

lembaga pendidikan berbasis islam seperti pondok pesantren, tentu

membutuhkan suatu pengorganisasian yang efektif. Pedelegasian tugas dan

wewenang individu atau kelompok personalia secara jelas dan mudah

dipahami, sangat berpengaruh pada efektivitas layanan pendidikan formal

yang dikelola pondok. Pengorganisasian yang diterapkan tentunya akan

melibatkan personalia pondok, personalia sekolah, pengasuh santri, dan

termasuk juga para santri itu sendiri (Arifah, 2019).

2.4 Pelaksanaan Boarding School

Actuating berasal dari kata kerja “to actuate” adalah “to put

into action; incite, motivate, influence”. Jadi, dapat dikatakan bahwa

actuating berhubungan dengan aktivitas mempengaruhi orang-orang agar

mereka suka melaksanakan usaha-usaha kearah pencapaian sasaran-

sasaran tertentu. Actuating (Penggerakan) adalah seluruh proses pemberian

motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa. Sehingga mereka
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mampu bekerja dengan  ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi

dengan efisien dan ekonomis (Yaqin, 2015).

Arti sebenarnya dari actuating adalah "tindakan" karena sesuatu

tidak akan terjadi tanpa melalui tindakan. Apabila seseorang atau

pemimpin hanya "no action but talk only”, maka tidak ada sesuatu yang

dapat dihasilkan. Aktivitas menjalankan fungsi actuating

(penggerakan) adalah menjadi tugasnya manajer tingkat menengah,

karena keahlian yang dituntut untuk ini adalah perpaduan antara

keterampilan manajerial dengan keterampilan teknis. Actuacting atau

fungsi penggerakan pelaksanaan meliputi, directing, commanding,

motivating, staffing, coordinating, actuacting (Irenius, 2013).

Actuating dimaksudkan agar sumber daya manusia dalam oranisasi

mau dan suka melakukan dan menyelesaikan pekerjaan untuk mencapai

tujuan organisasi. Oleh karena itu, actuating jua diorientasikan agar setiap

individu dalam organisasi bersedia melaksanakan dan menyelesaikan tuas

mereka masing-masing.

2.5 Pengawasan Boarding School

Pengawasan (Controlling) adalah penemuan dan penerapan cara dan

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai

dengan yang telah ditetapkan (Handodo,2012). Pengawasan adalah

fungsi yang berhubungan Controlling menurut Terry: “controlling is as

the process of determining what’s being accomplished, evaluating it, and if

necessary applying corrective measures so that performance takes place

according to plans”. Tujuan penilaian dan koreksi, dimaksudkan agar
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proses pekerjaan yang ditemukan menyimpang dapat diperbaiki (Syamsir,

2013).

Prinsip-prinsip pengawasan yang perlu diperhatikan menurut

Massie adalah (1) tertuju kepada strategis sebagai kunci sasaran yang

menentukan keberhasilan, (2) pengawasan harus menjadi umpan balik

sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan, (3) harus fleksibel dan

reponsif terhadap perubahan- perubahan kondisi lingkungan, (4) cocok

dengan oganisasi pendidkan, misalnya organisasi sebagai sistem terbuka,

(5) merupakan kontrol diri sendiri, (6) bersifat langsung yaitu pelaksanaan

kontrol di tempat pekerja, dan (7) memperhatikan hakikat manusia dalam

mengonrol para personel pendidikan (Sagala, 2013).

Terry menetapkan empat langkah yang harus dilakukan dalam

proses pengawasan, yaitu: 1) menetapkan standar atau dasar pengawasan,

2) mengukur kinerja, 3) bandingkan kinerja dengan standar kinerjan dan

tetapkan perbandinan/perbedaannya, dan 4) koreksi penyimpangan yang

terjadi sebagai langkah perbaikan. (Syamsir, 2014). Pengawasan

mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan

dilaksanakan sesuai rencana. Pengawasan dapat dilakukan secara vertikal

maupun horizontal atasan dapat melakukan pengontrolan terhadap kinerja

bawahannya, demikian pula bawahan dapat melakukan upaya kritik pada

atasannya. cara demikian diistilahkan pengawasan melekat. Pengawasan

melekat lebih menitikberatkan pada kesadaran dan keikhlasan dalam

bekerja (Maujud, 2018).
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2.6 Evalusi Boarding School

Evaluasi sangat dibutuhkan   dalam   berbagai kegiatan

kehidupan manusia  sehari-hari, karena  disadari atau  tidak, sebenarnya

evaluasi sudah sering dilakukan, baik untuk diri sendiri maupun

kegiatan sosial lainnya. Hal ini dapat dilihat mulai dari berpakaian,

setelah berpakaian ia berdiri dihadapan kaca apakah penampilannya wajar

atau belum.

Dalam ekonomi Islam evaluasi merupakan salah satu komponen

dari sistem yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai

alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam

proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Dengan demikian

evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan

incidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara

terencana, sistematik, dan berdasarkan atas tujuan yang jelas (Siregar,

2011).

2.7 Boarding School

2.2.1 Pengertian Boarding School

Boarding school terdiri dari dua kata yaitu boarding dan

school. Boarding berarti asrama dan school berarti sekolah. Model

boarding school ini, bukan sesuatu yang baru pada sistem

pendidikan di Indonesia, karena telah lama hadir lembaga-

lembaga pendidikan dengan konsep boarding school. Terdapat

beberapa pandangan ahli mengenai boarding school, diantaranya:

Boarding school merupakan istilah Bahasa Inggris yang
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berarti sekolah berasrama. Para murid mengikuti pendidikan

regular dari pagi hingga siang di sekolah kemudian dilanjutkan

dengan pendidikan agama atau pendidikan nilai-nilai khusus di

malam hari (Maknun, 2010). Boarding school adalah sistem

pendidikan dimana siswa tinggal dalam suatu asrama dan menetap

di sana dalam kurun waktu tertentu (Soleh, 2013). Pendapat dari

Hendriyanti, boarding school diartikan sebagai sekolah yang

menyediakan asrama untuk tempat tinggal sekaligus tempat

mendidik siswa siswi selama kurun waktu tertentu. Adapun

menurut Rizkiani, boarding school yaitu lembaga pendidikan yang

mengkombinasikan  tempat tinggal para siswa di institusi sekolah

yang jauh dari rumah dan keluarga mereka dengan diajarkan

agama serta pembelajaran beberapa mata pelajaran (Riskiani,

2013).

Istilah boarding school dalam kamus Bahasa Inggris –

Indonesia adalah sekolah berasrama. Dalam hal ini pengertian

boarding school memiliki hampir kesamaan dengan pesantren

yang diartikan juga sebagai tempat tinggal santri, untuk

mendalami agama islam dengan sungguh-sungguh (Suhardi,

2013). Boarding school atau sekolah berasrama. Para murid

mengikuti pendidikan reguler dari pagi hingga siang di sekolah

kemudian dilanjutkan dengan pendidikan agama atau pendidikan

nilai-nilai khusus di malam hari. Selama 24 jam anak didik berada

di bawah pendidikan dan pengawasan para guru pembimbing.
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Boarding school adalah lembaga pendidikan di mana para siswa

tidak hanya belajar tetapi juga bertempat tinggal dan hidup

menyatu dengan di lembaga tersebut. Boarding School

mengkombinasikan tempat di rumah, dipindah ke institusi sekolah,

di mana di sekolah tersebut disediakan berbagai fasilitas tempat

tinggal; ruang tidur, ruang tamu, ruang belajar dan tempat olah

raga, perpustakaan, kesenian (Cahyadi, 2017)

Boarding school adalah sekolah yang memiliki asrama, di

mana para siswa hidup; belajar secara total  di lingkungan sekolah.

Karena itu segala jenis kebutuhan hidup dan kebutuhan belajar

disediakan oleh sekolah.(Maksudin, 2006:). Adapun kelebihannya

yaitu: kelas lebih kecil, semua siswa dapat berpartisipasi dalam

program belajar, mutu akademik dan skill menjadi prioritas

boarding school, dapat memanfaatkan secara optimal sumber-

sumber belajar, dan dapat berkomunikasi langsung dengan

pembimbing. Tren boarding school bukan sesuatu yang baru

dalam konteks pendidikan di Indonesia, karena sudah lama

lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia menghadirkan konsep

boarding school dengan nama “Pondok Pesantren”.

Boarding school terdiri dari kata “boarding” yang berarti

papan atau tempat tinggal dan kata “school” yang berarti sekolah.

Boarding school dapat diartikan sebagai “sekolah dasar atau

menengah dengan asrama” (Shadily, 1976). Boarding school dapat

dimaknai sebagai sekolah dengan sistem asrama (pondok



25

pesantren), atau sekolah yang menyediakan fasilitas tempat tinggal

bagi siswa-siswinya (Purnama, 2010)

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa sistem boarding school merupakan suatu

sistem pembelajaran dimana siswa atau peserta didik mengikuti

proses pembelajaran dan tinggal di asrama serta dalam

pengawasan pihak sekolah.

2.2.2 Karakteristik Boarding School

Karakteristik sistem pendidikan boarding school,

diantaranya: 1) Dari segi sosial, sistem boarding school

mengisolasi anak didik dari lingkungan sosial yang heterogen

yang cenderung buruk. Di lingkungan sekolah dan asrama

dikonstruksi suatu lingkungan sosial yang relatif homogen yakni

teman sebaya dan para guru pembimbing. Homogen dalam tujuan

yakni menuntut ilmu sebagai sarana mengejar cita-cita. 2) Dari

segi ekonomi, boarding school memberikan layanan yang

paripurna sehingga menuntut biaya yang cukup tinggi. Oleh

karena itu anak didik akan benar-benar terlayani dengan baik

melalui berbagai layanan dan fasilitas. 3) Dari segi semangat

religiusitas, boarding school menjanjikan pendidikan yang

seimbang antara kebutuhan jasmani dan ruhani ntelektual dan

spiritual. Diharapkan akan lahir peserta didik yang tangguh secara

keduniaan dengan ilmu dan teknologi, serta siap secara iman dan

amal saleh (Fathonah, 2018).
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Pelayanan pendidikan dan bimbingan dengan sistem

boarding school yang diupayakan selama 24 jam, akan diperoleh

penjadwalan pembelajaran yang lebih leluasa dan menyeluruh,

segala aktifitas siswa akan senantiasa terbimbing, kedekatan

antara guru dengan siswa selalu terjaga, masalah kesiswaan akan

selalu diketahui dan segera terselesaikan, prinsip keteladanan guru

akan senantiasa diterapkan karena murid mengetahui setiap

aktifitas guru selama 24 jam. Pembinaan mental siswa secara

khusus mudah dilaksanakan, ucapan, perilaku dan sikap siswa

akan senantiasa terpantau, tradisi positif para siswa dapat

terseleksi secara wajar, terciptanya nilai-nilai kebersamaan dalam

komunitas siswa, komitmen komunitas siswa terhadap tradisi yang

positif dapat tumbuh secara leluasa, para siswa dan guru-gurunya

dapat saling berwasiat mengenai kesabaran, kebenaran, kasih

sayang, dan penanaman nilai-nilai kejujuran, toleransi,

tanggungjawab, kepatuhan dan kemandirian dapat terus-menerus

diamati dan dipantau oleh para guru / pembimbing (Tahya, 2009).

2.7 Penelitian Relevan

Adapun beberapa penelitian yang relevan  dengan penelitian yang

akan dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

2.3.1 Siti Fathonah, Manajemen Boarding School Dalam Peningkatan

Prestasi Siswa di MA Muhammadiyah Klaten, dalam

penelitiannya mendeskripsikan tentang bagaimana manajemen

boarding school di MA Muhammadiyah Klaten  melalui fungsi-
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fungsi manajemen. Tahapan tersebut dimulai dari menyusun

program-program andalan yang akan dilaksanakan dan terjadwal,

dilaksanakan secara menyeluruh, serta mengevalusinya bersama

kepala madrasah dengan kepala pondok pesantren.

Mendeskripsikan berbagai hambatan yang dialami dalam

manajemen boarding school dari asrama putra dan putri yang

saling berjauhan serta fasilitas-fasilitas yang kurang memadai.

Yang kemudian menjelaskan solusi-solusi yang ditempuh dari

hambatan (Fathonah, 2018).

2.3.2 Aji Muslim, Manajemen Pembelajaran Boarding School Dalam

Meningkatkan Mutu Sekolah di MTs Negeri Surakarta. Dalam

penelitiannya menjelaskan bahwa kesuksesan pembelajaran sangat

tergantung pada pengeolaan pembelajaran, mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi.

Dalam perencanaan, merumuskan dan menetapkan tujuan program

pembelajaran, menetapkan kurikulum dan materi pembelajaran.

Pengorganisasian pembelajaran dilakukan pengelolaan guru

dengan membentuk khusus koordinator program tartil dan tahfidz

sendiri. Pelaksanaan pembelajaran kegiatan guru sebagai manajer

di kelas. Pengevaluasian pembelajaran dilakukan dengan

menggunakan tes setoran harian, hafalan hingga ujian (Muslim,

2017)

2.3.3 Nurul Felani, Manajemen Boarding School Dalam Meningkatkan

Prestasi Belajar Siswa di MAN 2 Wates Kulonprogo Yogyakarta.
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Dalam penelitian ini mendeskripsikan sistem manajemen boarding

school terkait tentang komponen-komponen sekolah yang

mengatur berbagai kegiatan, peraturan fasilitas, sarana dan

prasarana yang dapat membantu memotivasi siswa boarding

school untuk dapat meningkatkan prestasi mereka baik prestasi

akademik maupun non akademik (Felani, 2018).

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, ada

aspek-aspek tertentu  yang memiliki kesamaan dengan peneliti

yaitu terletak pada bidang kajiannya yang membahas tentang

manajemen boarding school. Namun persamaan tersebut tidak

menyangkut substansi yang diteliti karena terdapat perbedaan pada

fokus peneliti tentang manajemen boarding school  dengan

penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga memiliki perbedaan

waktu dan tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya. Fokus

penelitian sebelumnya lebih cenderung kepada proses

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi mutu

pendidikan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada empat

fungsi manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan serta hambatan dan solusi dari

hambatan dalam boarding school. Sehingga penelitian ini

bukanlah pengulangan dari apa yan telah diteliti oleh peneliti

sebelumnya dan penelitian ini penting dilakukan untuk menelusuri

bagaimana manajemen boarding school di Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari.


