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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tantangan dunia pendidikan pada era globalisasi saat ini menuntut adanya 

pembaruan yang akan menunjang kemajuan dunia pendidikan. Sekolah misalnya, sebagai 

lembaga pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan seseorang agar dapat membaca 

dan menulis saja, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjadikan manusia yang berguna 

baik bagi diri sendiri maupun orang lain.   

 Perkembangan pendidikan yang berawal dari suatu bentuk pendidikan non formal 

yang hanya mengandalkan kepada kemampuan seseorang agar dapat membaca dan 

menulis serta ketrampilan hidup, beralih kepada pendidikan yang bersifat formal, baik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Namun penyelenggaraan pendidikan yang ada di sekolah tidak semuanya sesuai 

dengan harapan yang diinginkan. Seperti diungkapkan oleh M. Idoehi Anwar (2003: 86), 

badan-badan penyelenggara sekolah dihadapkan dengan kewajiban 

mengimplementasikan strategi pokok kebijakan pendidikan nasional, yaitu peningkatan 

mutu pendidikan. Ada beberapa masalah yang mendasari adanya tuntutan tersebut.  

Pendidikan dalam masa pembangunan ini merupakan salah satu sektor yang 

berkembang pesat dan sekaligus paling disoroti oleh masyarakat, seperti dalam 

persoalan-persoalan: 



Masalah pertama : Sejauh mana fasilitas pendidikan mengalami peningkatan, 

sejauhmana produktivitas sekolah menghasilkan lulusan dan 

banyak informasi lainnya yang perlu diketahui oleh masyarakat ( 

Suryadi dalam Anwar, 2003: 86). 

Masalah kedua : Krisis pendidikan yang dihadapi saat ini berkisar pada masalah 

manajemen ( Achmadi dalam Anwar, 2003: 86). 

Masalah ketiga : Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

nasional semakin luas, untuk itu perlu peningkatan kualitas dan 

pengembangan keunggulannya sehingga tetap menjadi pilihan bagi 

sebagian besar orang tua dan peserta didik (Djojonegoro dalam 

Anwar, 2003: 86). 

Masalah keempat : Arah pendidikan yang berusaha mengembangkan potensi 

individu agar mampu berdiri sendiri. Untuk itu individu perlu 

diberi berbagai kemampuan dalam mengembangkan berbagai hal, 

seperti, konsep, prinsip, kreativitas, tanggung jawab dan 

ketrampilan (Fattah, 2003: 5). 

 Manajemen pendidikan belum terealisasi secara optimal oleh semua lembaga 

pendidikan. Pesantren misalnya, sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berakar dari 

perjuangan bangsa, diamati belum menerapkan manajemen pendidikan yang baik. 

 Pesantren pada saat dulu dan belum sebesar sekarang ini hanya berfungsi sebagai 

alat islamisasi dan sekaligus memadukan beberapa unsur pendidikan, yaitu ibadah untuk 

menanamkan iman, berkumpul untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan 

kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari (Wahyutomo, dalam Anwar, 2003: 



87). Pengembangan fungsi pendidikan pesantren mulai nampak ketika diperkenalkan 

konsep pendirian madrasah dengan manajemen pendidikan umum. 

 Manajemen pendidikan pesantren merupakan suatu permasalahan tersendiri, 

karena selama ini pesantren identik dengan pendidikan milik kiai yang tidak memerlukan 

pengembangan ke arah masa depan yang lebih maju. Sementara itu, pada kenyataannya 

dunia pendidikan pesantren menjadi salah satu lembaga alternatif dalam menetralisasi 

globalisasi, sehingga tuntutan terhadap pengembangan manajemen pendidikan pesantren 

merupakan hal yang penting.  

 Menurut Ayos Purwoaji (2003: 100), dalam pesantren yang perlu diperhatikan 

adalah segi manajerial pesantren. Pengasuh atau kyai sebagai pemegang otoritas harus 

mempunyai kemampuan manajemen yang baik. Semua kebijakan yang diambil 

merupakan hasil dari pikiran dan pertimbangan dari segi keilmuan dan keahlian, bukan 

sekedar unsur senioritas dan harus dapat mengedepankan unsur keadilan kerja bagi 

seluruh pegawai.  

 Permasalahan manajerial yang ada pada pesantren memang menjadi masalah 

tersendiri, karena selama ini masih banyak pesantren yang hanya mengandalkan sistem 

manajerial yang sangat sederhana. Hal ini dapat dilihat dari administrasi pesantren yang 

ada. Banyak pesantren dalam pengelolaan administrasi sekolah hanya mengandalkan 

catatan  seadanya, dimana data siswa hanya dimiliki oleh pimpinan pesantren. 

Pengelolaan manajerialnya pun dilakukan sebatas anak membayar uang pengganti 

penginapan atau uang makan selama belajar di pesantren kepada pimpinan pesantren. 

Padahal menurut Sukmadinata (Anwar, 2003: 90), pesantren sebagai lembaga pendidikan 

dari sudut pandang administrasi pendidikan harus mampu merefleksikan sifat-sifat 



pendidikan yang mengandung nilai dan pertimbangan nilai, serta berorientasi kepada 

perbaikan kehidupan manusia. 

 Manajemen pendidikan pesantren sebenarnya lebih komplek daripada manajemen 

pendidikan pada sekolah umum, karena sistem pengelolaan pada pesantren lebih lengkap, 

hal ini dapat dilihat pada program pembelajaran yang dilakukan oleh pesantren dari pagi 

sampai malam hari. Pembelajaran inilah yang menjadi ciri khas pesantren dibanding 

sekolah umum lainnya yang lebih mengedepankan pembelajaran dalam kelas, sedang 

pendidikan pesantren mengarah kepada seluruh tingkahlaku dan prilaku anak didik, baik 

itu berada dalam lingkup kelas maupun di luar kelas. Tentunya semua itu juga menuntut 

sistem administrasi pesantren lebih profesional. Seperti diungkapkan oleh Moch. Idhokhi 

Anwar (2003: 86), sekolah-sekolah yang menggunakan pola boarding school seperti 

pesantren dapat dikatakan sebagai sekolah yang telah melakukan revitalisasi sekaligus 

mengkombinasikan dua atau lebih ciri khas lembaga pendidikan. 

  Untuk itu dari sekian banyak persoalan yang dihadapi pesantren,  administrasi 

sekolah merupakan salah satu perangkat yang dapat dipakai sebagai tolak ukur 

manajemen pendidikan pesantren, dengan pelaksanaan administrasi pesantren yang tertib 

dan teratur maka kualitas manajemen pendidikan pesantren dapat dilihat. 

Pendidikan pesantren yang begitu komplek terdiri dari beberapa komponen 

penting, yaitu model kepemimpinan pesantren, kurikulum dam model pembelajarannya, 

homogenitas peserta didik dan sistem rekrutmennya, sarana dan prasarana serta 

pelaksanaan administrasi yang ada di pesantren.  

Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2003: 25), secara garis besar persoalan yang 

selalu dihadapi oleh pesantren adalah  persoalan kurikulum pendidikan yang mencakup 



literatur, model pengajaran dan pengembangannya, serta sarana prasarana yang dimiliki 

oleh pesantren tersebut. Oleh karena itu pesantren dituntut melakukam terobosan-

terobosan cepat seperti membuat kurikulum terpadu dan sistematik, tersedianya sarana 

dan fasilitas pengajaran yang lengkap, memberikan wahana pengembangan diri bagi 

santri baik intelektual maupun spiritual. 

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan pesantren untuk menjadi pesantren 

masa depan (Purwoaji, 2003: 99-100), yaitu: 

1. Pesantren tidak menolak perkembangan paradigma, sains dan teknologi moderen, 

selama tidak meninggalkan nila-nilai Islam.  

2. Adanya sebuah kurikulum yang seimbang, yang dapat menggabungkan antara 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 

3. Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan pesantren. 

Bagian administrasi pendidikan yang selalu hangat dibicarakan  dalam pendidikan 

pesantren adalah kurikulum dan sarana prasarana yang identik dengan kondisi seadanya, 

tetapi perkembangan ilmu pengetahuan, seins dan teknologi menghendaki pergeseran 

paradiqma pendidikan pesantren, tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi 

ciri khusus pesantren. Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Kabupaten Semarang, 

merupakan salah satu pesantren yang dimulai dengan sistem pengelolaan administrasi 

yang sederhana dalam rangka penyelenggaraan program-program pendidikan. 

Pesantren Islam Alirsyad didirikan oleh Umar Abdat pada tahun 1986, yang pada 

waktu itu menjabat sebagai ketua cabang Alirsyad Alislamiyah untuk daerah semarang, 

barlokasi di desa Butuh, Tengaran, Kabupaten Semarang. 



 Upaya-upaya pengembangan yang dilakukan internal pesantren selalu dilakukan 

dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan 

pengembangan kurikulum dan program pembinaan santri, sementara itu, sejauh yang 

peneliti ketahui, belum pernah diadakan penelitian dan studi kasus terhadap sistem 

administrasi yang digunakan sebagai evaluasi dan pengembangan pada program 

berikutnya. 

 Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana manajemen pendidikan Pesantren 

Islam Alirsyad yang ditinjau dari sistem administrasi pendidikan, terutama jika dilihat 

dari sistem administrasi kurikulum dan sistem administrasi kesantrian, yang akan 

dijadikan fokus oleh peneliti dalam penelitin ini. 

   

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diajukan penulis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemahaman pesantren terhadap urgensi manajemen pendidikan 

pesentren ?  

2. Bagaimana upaya pesantren dalam meningkatkan manajemen pendidikan dari 

sudut administrasi pendidikan yang berupa sistem administrasi kurikulum ? 

3. Bagaimana upaya pesantren dalam meningkatkan manajemen pendidikan dari 

sudut administrasi pendidikan yang berupa sistem administrasi peserta didik ?  

  

C. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 



1. Mendiskripsikan tentang pemahaman pesantren terhadap urgensi 

manajemen pendidikan pesantren.  

2. Mendiskripsikan tentang upaya pesantren dalam meningkatkan 

manajemen pendidikan dari sudut administrasi pendidikan yang berupa 

sistem administrasi kurikulum. 

3. Mendiskripsikan tentang upaya pesantren dalam meningkatkan 

manajemen pendidikan dari sudut administrasi pendidikan yang berupa 

sistem administrasi peserta didik. 

   

D.  Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa : 

1. Manfaat teoritis 

a. Pengembangan ilmu pengetahuan mengenai teori pendidikan yang terkait 

dengan manajemen pendidikan, khususnya administrasi kurikulum dan 

administrasi kesiswaan yang ada di pesantren. 

b. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan apresiasi terhadap manajemen pendidikan Pesantren Islam 

Alirsyad. 

b. Memberikan manfaat terhadap pengelola Pesantren Islam Alirsyad dalam 

meningkatkan kualitas manajemen kurikulum dan kesiswaan dilihat dari 

ilmu administrasi pendidikan yang diterapkan. 



c. Memberikan manfaat bagi pengelola, pengurus, ustadz  Pesantren Islam 

Alirsyad dan lembaga pendidikan lain dalam pengembangan manajemen 

kurikulum dan kesiswaan 
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