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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Strategi  

Strategi merupakan jenis rencana untuk menentukan tindakan-tindakan di 

masa yang akan datang dengan memperhitungkan kelebihan dan kelemahan, dari 

dalam maupun dari luar, selain itu juga memperhatikan faktor-faktor lain semisal, 

ekonomi, sosial, psikologis, sosio-kultural, hukum ekologis, giografis dan 

menganalisis dengan cermat rencana pihak-pihak lain sebagai bahan 

merencanakan strategi dan mewujudkannya dalam tindakan. Sedangkan istilah 

dakwah dapat dipahami sebagai seruan, ajakan atau panggilan dalam rangka 

membangun masyarakat Islami berdasarkan ajaran Islam yang hakiki.
1
 

Malayu Hasibuan mengemukakan strategi adalah penempaan misi 

perusahaan, penetapan sasaran orgnisasai dengan mengingat kekuatan eksternal 

dan internal, perumusan kebijakan dan setrategi tertentu untuk mencapi sasaran 

dan memestikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama 

organisasai akan tercapai. Ada beberapa jenis-jenis setrategi menurut dimensinya 

antara lain sebagai berikut: 

a. Strategi yang berhubungan langsung dengan dengan program dan 

pemantauan kinerja.
2
 

                                                             
1
 Melayu Hasibuan,  Manajemen  Dasar,  Pengertian,  dan    Masalah,  (Jakarta: PT 

Bumi Aksara,2001), 102 
2
 Akdon, Strategi Management For Educational Management (Bandung-Alfabeta 2011), 
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b. Strategi dapat diklasifikasikan dalam hubunganya dengan tingkat organisasi 

seperti setrategi kantor pusat dan dan setrategi divisi. 

c. Strategi dapat diklasifikasikan  berdasarkan sumber matrial atau non matrial 

seperti berkenaan dengan gaya manajemen, pola pikir, atau falsafah tentang 

hal-hal yang merupakan sikap suatu perusahaan terhadap tanggung jawab 

sosial.  

Sebuah organisasi dalam hal ini pondok pesantren hendaknya 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
3
 

a. Strength (kekuatan) 

Yaitu harus memperhitungkan kekuatan yang dimiliki baik internal 

maupun eksternal. Dan secara bersinggungan dengan manusia, dananya, 

beberapa kegiatan yang dimiliki. 

b. Weakness (kelemahan) 

Yakni memperhitungkan kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, yang 

menyangkut aspek-aspek sebagaimana dimiliki sebagai kekuatan misalnya 

kualitas manusianya, dananya, dan sebagainya. 

c. Opportunity (peluang) 

Yakni seberapa besar peluang yang  mungkin tersedia di  luar, hingga 

peluang yang sangat kecil sekalipun dapat diterobos. 

d. Threats (ancaman) 

Yakni memperhitungkan kemungkinan adanya ancaman dari luar. 

                                                             
3
 Rafi’udin  dan  Maman  Abdul  Djaliel, Prinsip  dan  Strategi Dakwah 

.(Bandung:Pustaka Setia, 1997), 76-77. 
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Selanjutnya, sebelum menetapkan sebuah strategi terdapat berbagai 

perencanaan yang perlu disusun sedemikian rupa untuk kemajuan suatu 

organuisasi. Pembahasan terhadap proses perencanaan strategi meliputi langkah-

langkah sebagai berikut:
4
 

a. Perkiraan dan perhitungan masa depan. 

b. Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan dakwah 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

c. Penetapan tindakan-tindakan dakwah dan prioritas 

pelaksanaannya. 

d. Penetapan metode. 

e. Penetapan dan penjadwalan waktu. 

f. Penempatan lokasi (tempat). 

g. Penetapan biaya, fasilitas dan faktor-faktor yang diperlukan. 

Untuk mencapai strategi yang tepat harus memperhatikan delapan 

langkah proses perencanaan strategi yaitu:
5
 

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis 

2. Memperjelas mandat organisasi 

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi 

4. Menilai lingkungan eksternal 

5. Menilai lingkungan internal 

6. Mengidentifikasi Isu strategis yang dihadapi organisasi 

                                                             
4
 Shaleh, Abd. Rosyad, Manajemen Dakwah Islam. (Jakarta: Bulan Bintang,1986) 54-55. 

5
 Gibson, James, Organisasi; Perilaku Struktur dan Proses. ( Alih Bahasa: Nunuk 

Adiarni. Jakarta: Binarupa Aksara,1997), 55-70. 
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7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu 

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan. 

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu 

seni  dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing), dan 

evaluasi (evaluating) tentang keputus- keputusan strategi antara fungsi-fungsi  

yang memungkinkan  sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan  masa depan.
6
 

Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  strategi atau cara pimpinan 

pesantren dalam mengembangkan sumberdaya santri didalamnya. 

2. Konsep Pimpinan Dalam Islam 

Kepemimpinan dalam konsep Al-Qur’an disebutkan dengan istilah 

Imamah, pemimpin dengan istilah imam. Al-Qur’an mengkaitkan kepemimpinan 

dengan hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak 

boleh melakukan kezaliman, dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala 

tingkat kezaliman: kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan, kezaliman dalam 

mengambil keputusan dan aplikasinya.
7
 

Pemimpin dalam pandangan Al-Qur’an sebenarnya adalah pilihan Allah 

swt, bukan pilihan dan kesepakatan manusia sebagaimana yang dipahami dan 

dijadikan pijakan oleh umumnya umat Islam. Pilihan manusia membuka pintu 

yang lebar untuk memasuki kesalahan dan kezaliman. Selain itu, kesepakatan 

manusia tidak menutup kemungkinan bersepakat pada perbuatan dosa, 

                                                             
6 Akdon, Strategi Manajemen For Educational Managemen (Manajemen Strategik Untuk 

Manajemen Pendidikan),5. 
7 Hepi Andi Bastoni, Sejarah Para Khalifah, (Bogor: Pustaka Al-kautsar, 2009), 10. 
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kemaksiatan dan kezaliman. Hal ini telah banyak terbukti dalam sepanjang sejarah 

manusia. 

Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan ini perlu dipahami dan dihayati oleh 

setiap umat Islam di negeri yang mayoritas warganya beragama Islam ini, 

meskipun Indonesia bukanlah negara Islam. Allah SWT telah memberi tahu 

kepada manusia, tentang pentingnya kepemimpinan dalam Islam, sebagaimana 

dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah 

kepemimpinan. Surat An-Nisa : 59 ini menjelaskan : 

                         

                         

        

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah SWT dan 

ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT 

(Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 

baik akibatnya.” (QS An-Nisa: 59). 

 

 (QS An-Nisa: 59) Ayat ini menunjukan ketaatan kepada ulil amri 

(pemimpin) harus dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya.
8
 

3. Mengembangkan Sumberdaya Santri 

Berbicara tentang pengembangan sumber daya santri pertama-tama ada 

dua hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, pengembangan SD santri pada 

dasarnya dapat meliputi aspek kuantitas dan aspek kualitas. Aspek kuantitas 

                                                             
8 Muhammad Abdul Jawwad, Kaifa Tamtaliku Quluuba Muwazdzhafiika, (terj), 

Abdurrahman Jufri, Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah, (Solo: Pustaka Iltizam, 2009), 10. 
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menyangkut jumlah SDM yang tersedia atau dibutuhkan. Sedangkan aspek 

kualitas menyangkut aspek fisik dan non fisik yang berhubungan dengan 

kemampuan bekerja, berpikir, dan ketrampilan.
9
 Dalam uraian kerangka teoritik 

ini, istilah pengembangan SDM hanya mengacu kepada pengembangan 

kualitas. 

Kedua, beberapa penulis membedakan antara konsep pengembangan 

dan pelatihan; namun ada pula yang tidak membedakan, seperti Basir Barthos 

misalnya, ia menggunakan istilah pelatihan dalam makna yang luas dan 

mencakup pula konsep pengembangan.
10

 Dalam penelitian in dipakai istilah 

pengembangan, tanpa mempersoalkan perdebadan konseptual dengan istilah 

pelatihan. 

Wexley dan Yulk, seperti dikutip oleh A.A. Anwar Prabu 

Mangkunegara, mendefinisikan pengembangan SDM sebagai “usaha-usaha 

berencana, yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, 

pengetahuan, dan sikap pegawai atau anggota organisasi”. Sedangkan 

Sedarmayanti mengartikan pengembangan SDM (secara mikro) sebagai“suatu 

perencanaan pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan pegawai untuk 

mencapai suatu hasil yang optimal”. 

Dari dua definisi pengembangan SDM yang dikemukakan di atas bahwa 

dipahami bahwa pengembangan SDM adalah usaha-usaha berencana yang 

diselenggarakan oleh suatu organisasi atau lembaga untuk meningkatkan 

penguasaan skill, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai agar organisasi atau 

                                                             
9 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas, (Bandung: Mandar Maju, 

2001), 26-27. 
10 Basir Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 89-110.
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lembaga mencapai hasil yang optimal dalam mewujudkan cita-cita dan 

tujuannya.
11

 

Dari pengertian dan batasan – batasan yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa dilihat dari aspek kualitas SDM santri meliputi aspek 

kesehatan (secara fisik) dan pendidikan (secara non-fisik). Walaupun begitu, 

karena obyek penelitian ini membahas tentang pondok pesantren, maka peneliti 

akan membatasi pemaparan hanya pada persoalan pendidikan. 

Dalam konteks pengembangan sumberdaya santri pendidikan merupakan 

upaya untuk mengembangkan sumberdaya terutama untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual dan kepribadian santri  bahkan dapat juga meningkatkan 

keterampilan (skill) tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan produktifitas.
20

 

Produktifitas disatu pihak dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan 

penduduk. Sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia (human resources), 

pada dasarnya pada pendidikan bertujuan untuk mengembangkan aspek – aspek 

kemanusiaan peserta didik secara utuh, meliputi: aspek kedalaman spiritual, 

aspek perilaku, aspek ilmu pengetahuan dan intelektual, dan aspek keterampilan. 

Selain itu juga dalam dunia pendidikan dikenal adanya kegiatan yang cukup 

elementer yaitu salah satunya kegiatan ekstrakurikuler.
12

 

Berbagai kegiatan pengembangan sumber daya santri yang ada, penulis 

menyimpulkan bahwa bentuk – bentuk pengembangan sumber daya santri dibagi 

menjadi tiga strategi untuk mengembangkannya, diantaranya adalah : 

                                                             
11

 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas, 28. 

12
 Departemen Agama RI, Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta: tnp, 2005), 2 – 3. 
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a. Mengembangkan Aspek Kepribadian (Akhlak dan Keilmuan) 
 

Pada dasarnya pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang berimnan dan bertaqwa kepada tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Abu Ali 

Ahmad ibn Miskawaih (330 – 421 H/941 – 1030 M) memberikan dasar 

penjelasan tentang pendidikan akhlak untuk membangun kepribadian manusia. 

Ibnu Miskawaih mengawali dengan jiwa, jiwa dalam pemahamannya bukanlah 

tubuh atau bagian dari tubuh. Keutamaan jiwa seseorang diukur dari adanya 

kecendrungan kepada kebaikan. Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu manusia 

mempunyai perilaku khas yang tidak dimiliki oleh mahluk lain. 
13

 

Ada empat kebajikan pokok manusia. Pertama, kearifan atau keilmuan. 

Merupakan keutamaan dari jiwa berfikir dan mengetahui. Pengetahuan 

menumbuhkan pemahaman tentang mana yang harus dilakukan dan tidak boleh 

dilakukan. Sikap kearifan diantaranya terbangun dari adanya kepandaian, ingat, 

berfikir, kejernihan fikiran, dan ketajaman atau kekuatan otak. Kedua, sederhana.  

Beberapa karakter yang relevan dengan konteks kerja di perusahaan dapat 

dikembangkan melalui sikap al-Hayya, yaitu pola prilaku yang menampilkan 

sikap menahan dari melakukan prilaku yang bertentangan dengan norma.
14

 

Sedarmayanti mengatakan Pribadi manusia masih akan dapat berubah, 

dengan demikian berarti bahwa pribadi manusia mudah atau dapat dipengaruhi 

oleh sesuatu. Apabila demikian, perlu adanya usaha untuk mendidik pribadi, 

                                                             
13

 Cecep Darmawan, kiat Sukses Manajemen Rasulullah, Manajemen Sumber Daya 

Insani Berbasis Nilai – Nilai Ilahiyah, (ttp: Khazanah Intelektual, 2006), 169. 
14

 Ibid, 170 – 171 



18 
 

membentuk pribadi, dan membentuk watak atau mendidik watak. Dengan usaha 

tersebut berarti berusaha untuk memperbaiki kehidupan yang nampak kurang 

baik, untuk diupayakan menjadi baik. Usaha yang dimaksud adalah adanya 

bimbingan, bimbingan memiliki misi atau membantu siswa/santri tanpa 

terkecuali untuk mengembangkan potensinya secara optimal dalam proses 

perkembanganya sehingga dia dapat mengenal dirinya dan memperoleh 

kebahagiaan.
15

 Dalam membentuk kepribadian manusia itu tumbuh atas dua 

kekuatan, yaitu:
16

 

a. kekuatan dari dalam atau kemampuan dasar. Yang termasuk faktor dalam 

atau pembawaan adalah segala sesuatu yang telah dibawa sejak lahir, baik 

yang bersifat kejiwaan maupun yang bersifat ketubuhan. Kejiwaaan dapat 

berupa wujud fikiran, perasaan, kemauan, fantasi, ingatan, dan sebagainya, 

yang dibawa sejak lahir ikut menentukan kepribadiaan seseorang. 

b. Faktor dari luar, faktor lingkungan atau faktor ajar. Yang termasuk faktor 

lingkungan adalah segala sesuatu yang hidup atau mati, semuanya ikut 

membentuk pribadi seseorang yang berada di dalam lingkungan tersebut. 

Dengan demikian sikap kepribadian dengan lingkungannya menjadi saling. 

b. Mengembangkan Aspek Spiritual 

Dimensi spiritual untuk melakukan pemujaan dan pengkudusan serta 

dorongan untuk bersembahyang merupakan keniscayaan pasti dari manusia atau 

sering kita sebut dengan iman. Banyak cara untuk memahami konsep keimanan, 

                                                             
15 Mastuki dkk, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta: Diva Pustaka, 2005), 124. 
16

Sedarmayanti, Pengembangan Kepribadian Pegawai, 14 – 15. 
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salah satunya melihat dari sisi manajemen kecerdasan manusia atau yang disebut 

kecerdasan spiritual (spiritual quotient). Orang yang mempunyai spiritual dan 

keimanannya baik, maka orang tersebut senantiasa mengingat Allah SWT 

(berdzikir). Dzikir berarti suatu bentuk kesadaran yang dimiliki seorang mahluk 

akan hubungan yang menyatukan seluruh kehidupannya dengan sang Pencipta.
17

 

Amalan dzikir dibagi menjadi dua. Pertama, dzikir yang dilaksanakan 

dan difahami orang muslim pada umumnya (dzikir dianggap sebagai ibadah 

sunnah dilaksanakan, seperti setelah sholat). Kedua, amalan dzikir yang 

dilaksanakan oleh umat islam yang yang tergabung dalam kelompok tharekat 

atau sufi. Ada banyak cara yang dilakukan untuk berdzikir, ada yang membaca 

Al – Qur‟an, berdzikir dengan menyebut nama Allah SWT (asma ul husna), dan 

sebagian lagi ada yang menggunakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 

Sebagai mana yang di Firmankan Allah SWT dalam Surat Al – Ahzab ayat 56, 

sebagai berikut: 

                         

      

56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 

Nabi[1229]. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan 

ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. 

c. Mengembangkan Aspek Ekstrakurikuler 

 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan diluar kelas 

                                                             
17 Subandi, Psikologi Dzikir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),  33. 
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dan diluar jam pelajaran (kurikulum) untuk menumbuh kembangkan potensi 

sumber daya manusia yang di miliki peserta didik baik terkait dengan aplikasi 

ilmu pengetahuan yang didapatkannya maupun dalam pengertian khusus untuk 

membimbing peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada 

dalam dirinya melalui kegiatan kegiatan yang wajib maupun pilihan.
18

 

Bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler juga harus dikembangkan dengan 

mempertimbangkan tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik serta 

tuntutan - tuntutan lokal di mana madrasah atau sekolah berada. Sehingga 

melalui kegiatan yang diikuti nya, peserta didik mampu untuk mencerdaskan 

masalah-masalah yang berkembang didalam lingkungannya, dengan tetap tidak 

melupakan masalah- masalah global yang tentu saja harus di ketahui oleh peserta 

didik. 

Adapun bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah atau 

Sekolah Umum sangatlah banyak, salah satunya yaitu:
19

 

a) Tilawah dan Tahsin al-Qur’an. Secara bahasa, tilawah berarti “membaca”, 

dan tahsin berarti “memperindah”, “memperbaiki” atau “memperelok”. 

Kegiatan tilawah dan tahsin disini adalah kegiatan atau program baca al-

Qur’an dengan menekankan kepada metode baca yang benar dan kefasihan 

bacaan, serta keindahan bacaan. Kegiatan tilawah dan tahsin al- Qur’an selain 

membutuhkan penguasaan ilmu tajwid, kegiatan ini juga memiliki nilai 

estetik. Sehingga tidak seluruh peserta didik bisa mengikutinya. Termasuk 

juga dalam hal ini adalah suri-tilawah atau seni melantunkan terjemahan ayat-

                                                             
18

 Departemen Agama RI, Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler,  9. 
19

 Soekidjo Notoatmodjo, “Pengembangan Sumber Daya”, 12 – 13. 
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ayat al-Qur‟an. 

b) Apresiasi Seni dan Kebudayaan. Apresiasi Seni dan Kebudayaan yang di 

maksud adalah kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka 

melestarikan, memperkenalkan, dan menghayati tradisi, budaya dan kesenian. 

Kegiatan ini sangat penting, karena seni, tradisi, dan budaya islam 

mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam pembentukan watak dan 

mentalitas umat serta pembangunan masyarakat. 

c) Kegiatan Olahraga. Kegiatan yang mengarah kepada olah fisik (jasmani), olah 

fikir, ataupun olah ketangkasan. Kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk olah 

raga selain untuk pelatihan media kesehatan melalui olah tubuh, juga 

merupakan sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, bakat, 

dan minat yang dimilikinya, sehingga menjadi manusia yang sehat dan 

berprestasi baik secara individual maupun kolektif.  

4. Konsep Mengembangkan Sumberdaya Santri 

Bedasarkan pengertian pengembangan SDM yang dikemukakan di atas 

jelaslah bahwa kata kunci pengembangan SDM ialah “usaha berencana”, yaitu 

usaha berencana untuk meningkatkan penguasaan skill, pengetahuan, dan 

sikap-sikap santri; sedangkan orientasinya adalah kemajuan organisasi atau 

lembaga. Pengembangan SDM dalam arti usaha berencana peningkatan kualitas 

santri yang berorientasi kemajuan tersebut jelas memperoleh landasannya yang 

pasti dalam ajaran normatif al-Qur’an. Dalam surah al-Hasyr (59): 18,  

menegaskan sebagai berikut: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok”.
20

 

 

5. Prinsip-Prinsip dalam Mengembangkan Sumberdaya Santri 

Mengutip pendapat McGehee, A.A. Anwar Prabu Mangku Negara 

mengemukakan lima prinsip pengembangan SDM, sebagai berikut: 

a. Materi harus diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapan. 

b. Tahapan-tahapan harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. 

c. Penatar harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang 

berhubungan dengan serangkaian materi pengembangan. 

d. Adanya penguat (reinforcement) guna membangkitkan respon yang positif 

dari para peserta. 

e. Menggunakan konsep pembentukan perilaku.
21

 

Dalam konteks pondok pesantren, Nur Syam menegaskan bahwa 

pengembangan SDM harus mengacu dan berdasar pada prinsip keikhlasan, 

kemandirian, kebebasan, kesejahteraan, dan ukhuwah. Keikhlasan berarti 

bahwa setiap perubahan yang dilakukan harus mengacu pada prinsip ikhlas 

beramal. Kemandirian berarti bahwa setiap perubahan harus datang dari diri 

sendiri. Kebebasan berarti bahwa setiap keinginan untuk berubah harus 

                                                             
20

 Departeman Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Mekar, 2000), 919. 
21

Anwar Prabu Mangkunegara, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, (Bandung: Refika Aditama, 2006),  54-55. 
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berdasar atas ruang pikiran dan tindakan yang bebas, tetapi bertanggung jawab. 

Sedangkan kesejahteraan berarti bahwa setiap perubahan harus menggunakan 

sarana dan tujuan untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Keempat 

prinsip tersebut pada akhirnya bermuara pada terciptanya Ukhuwah Islamiyah, 

Ukhuwah Wathaniya, dan Ukhuwah Basyariyah.
22

 

Satu hal yang juga perlu digarisbawahi dalam kaitan dengan prinsip-

prinsip pengembangan ini ialah bahwa kegiatan pengembangan harus pula 

mempertimbangkan segi keutuhan manusia. Keutuhan manusia mencakup 

komponen kepribadian (meliputi cipta, rasa dan karsa atau kognitif, afektif dan 

psikomotorik), komponen keberadaan atau eksistensial (meliputi unsur tubuh, 

jiwa dan roh), komponen kehidupan (menyangkut kehidupan empirikal, dan 

kehidupan eskatologikal serta unsur waktu sebagai kontinum), dan komponen  

Pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat yang sangat 

diharapkan bisa mempersiapkan sejumlah konsep pengembangan antara lain 

dalam bidang sumber daya manusia, ekonomi dan teknologi, baik untuk 

peningkatan kualitas pondok pesantren itu sendiri maupun untuk peningkatan 

kualitas kehidupan masyarakat. Pengembangan- pengembangan  pondok   

pesantren  juga  diharapkan  bisa   menjadikan santri memiliki kemampuan 

menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
23
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 Nur Syam, “Indikator dan Pengukuran Pengembangan SDM di Pesantren”, dalam 
A. Halim dkk., Manajemen Pesantren, 62-63.
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 Abdullah, Irwan, Agama, Pendidikan Islam dan Tanggung Jawab Sosial Pesantren, 

(Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), 79. 
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6. Tahap-Tahap dalam Mengembangkan SDM Pesantren  

Program pengembangan SDM, menurut Ambar Teguh Suliatiyani dan 

Rosidah, memiliki tiga tahap kegiatan, yaitu: 

a. Penilaian kebutuhan pengembangan, yang tujuannya untuk mengumpulkan 

informasi guna menentukan dibutuhkan atau tidaknya program 

pengembangan. 

b. Pengembangan program kerja, yang mempunyai tujuan untuk merancang 

lingkungan pengembangan dan metode-metode yang dibutuhkan guna 

mencapai tujuan pengembangan. 

c. Evaluasi program pengembangan, yang mempunyai tujuan untuk menguji 

dan menilai tentang sejauh mana program-program pengembangan yang 

telah dijalani mampu secara efektif mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Gambaran yang lebih rinci tentang tahap-tahap pengembangan SDM 

dikemukakan oleh A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. Menurutnya, tahap-

tahap pengembangan SDM meliputi:
24

 

a. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. 

b. Menetapkan tujuan dan sasaran pengembangan. 

c. Menciptakan kriteria keberhasilan dengan alat ukurnya. 

d. Menetapkan metode pengembangan. 

e. Mengadakan percobaan (try out) dan revisi. 

f. Mengimplementasikan dan mengevaluasi. 

                                                             
24 Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, 

Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003hlm. 

178. 
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 Menurut  Wahjosumidjo Mengembangkan organisasi merupakan sebuah 

pendekatan situasional  atau  kontingensi,  guna  memperbaiki  efektivitas sesuatu 

organisasi, termasuk dalam pondok pesantren. Pengembangan lembaga 

pendidikan pesantren menjadi suatu proses yang berkelanjutan – direncanakan, 

dan yang bersifat sistematik, kemudian dipusatkan pada persoalan perubahan – 

yang bertujuan agar lembaga tersebut menjadi lebih efektif, dan tentunya 

pengembangan itu dengan tanpa menghilangkan ciri khasnya. 

Termasuk di dalam pengembangan organisasi adalah berbagai jenis 

perilaku manajerial seperti coaching, pelatihan, mentoring, dan konsultasi tentang 

karir yang dirancang untuk meningkatkan  ketrampilan seseorang dan 

memudahkan penyesuaian terhadap pekerjaannya serta pengembangan karirnya. 

Wahjosumidjo mengemukakan bahwa proses pengembangan organisasi dapat 

digambarkan melalui enam tahap, yaitu: 

a. Terciptanya organisasi baru (creating a new organization) 

b. Hidup sebagai suatu sistem yang dapat berkembang (surviving as a viable 

system) 

c. Memperoleh stabilitas (gaining stability); 

d. Memperoleh reputasi dan mengembangkan kebanggaan (gaining reputation 

and developing puide) 

e. Memperoleh keunikan dan kemampuan adaptasi (achieving 

uniqueness and adaptability) 

f. Membantu masyarakat (contributing to society). 
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Enam tahap proses pengembangan organisasi tersebut dapat 

diimplementasikan pada pondok pesantren. Melalui enam tahap perkembangan 

tersebut, pondok pesantren dapat berkembang secara optimal. 

B. Kajian Terdahulu  

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-

penelitian lain yang berbentuk skripsi dan ada relevansinya dengan judul di atas. 

Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama namun berbeda dengan penelitian 

ini yaitu penelitian yang berjudul :  

Pertama, Karya Amru, Program Aksi Pengembangan SDM Di Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Asy’ariyyah Desa Kalibeber Mojotengah. Tahun 

2005. Dalam penelitian ingin menemukan bahwa kegiatan pengembangan SDM di 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an al-Asy’ariyyah menempuh dua jalur, yaitu 

jalur kesehatan dan jalur pendidikan. Pengembangan SDM melalui jalur kesehatan 

diwujudkan dengan mendirikan poliklinik pondok, yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesehatan santri. Yang menjadi titik permasalahannya jalur 

pendidikan dan kesehatan yang masih belum bersinergi dengan baik. Sedangkan 

pengembangan ilmu SDM harus dibarengi dengan keilmuan tentang kesehatan.
25 

Kedua, Karya Yaya Farida Haris “Pengembangan Sumber Daya Santri di 

Pondok Pesantren Putri Al-Fatimiyyah Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, , 

Tahun 2006”. Penelitian ini difokuskan pada pelatihan kader dakwah. 

permasalahannya bagaimana pesantren bisa mengembangkan kader-kader dakwah 

                                                             
25 Johan Amru, “Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an al-Asy’ariyyah Desa Kalibeber 

Mojotengah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”, Jurnal Skripsi Fakultas Dakwah UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
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yang belum memberikan dampak positif kepada masyarakat. Dalam penelitiannya 

juga Yaya Farida Haris menemukan bahwa pengambangan Sumber daya santri 

melalui pelatihan kader dakwah di pondok pesantren Putri al-fatimiyyah Bahrul 

Ulum merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas SDM santri maupun 

kualitas SDM masyarakat di lingkungan pondok.
26

 

Berbeda dengan penelitian diatas bahwa penilitian ini membahas tentang 

strategi pimpinan pesantren dalam mengembangkan sumberdaya santri. Yang 

menjadi letak permasalahannya adalah pada strategi pimpinan bagaimana bisa 

mengembangkan SDM santri agar lebih maju dan berkualitas. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang 

teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab 

pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan 

dari satu atau beberapa teori atau dari beberapa penryataan-pernyataan logis. Di 

dalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah di 

identifikasikan dalam kerangka teoretis yang relevan dan mampu mengungkap, 

menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah 

penelitian. Untuk mengetahui Strategi Dakwah dalam Mengembangkan 

Sumberdaya Manusia di Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin Kecamatan 
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 Yaya Farida Haris, “Penganbangan Sumber Daya Santri Melalui Lembaga 
Pelatihan Kader Dakwah (LPKD) di Pondok Pesantren Putri al-Fatimiyyah Bahrul Ulum 
Tambakberas Jombang”, Jurnal Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
2006.
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Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. maka kerangka pikir yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Strategi Pimpinan dalam 

Mengembangkan 

Sumberdaya Santri 

Strategi 

Pengembangan 

Aspek Spiritual 

 

Strategi 

Pengembangan 

Ekstrakurikuler 

 

Sumberdaya Santri 

Berkualitas 

Strategi Pengembangan 

Aspek Kepribadian 

(Akhlak Dan Keilmuan) 
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