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BAB II

KERANGKA TEORETIS

A. Kerangka Teoretis

1. Pengertian Manajemen dan Ruang Lingkupnya

Manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu berasal dari kata manus, yang

berarti tangan; dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi

kata kerja managere; yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam

bahasa Inggris; dalam bentuk kata kerja to manage, dalam bentuk kata benda

management, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen.

Akhirnya, management ditransliterasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi

manajemen dengan arti pengelolaan.1

Manajemen pada dasarnya merupakan suatu ilmu dan seni mengatur

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara

efektif dan efisien untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.2 Manajemen

dalam bahasa Inggrisnya “management”. Management merupakan kata benda

yang dapat berarti pengelolaan, tata pimpinan atau ketatalaksanaan. Pada

prinsipnya pengertian manajemen mempunyai beberapa karakteristik sebagai

berikut: (1) ada tujuan yang ingin dicapai; (2) sebagai perpaduan ilmu dan seni;

(3) merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan terintegrasi

dalam memanfaatkan unsur-unsurnya; (4) ada dua orang atau lebih yang

1 Husaini Usman, Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2008), h. 4.

2 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2005), h. 2.
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bekerjasama dalam suatu organisasi; (5) didasarkan pada pembagian kerja, tugas

dan tanggung jawab; (6) mencakup beberapa fungsi; (7) merupakan alat untuk

mencapai tujuan.

Manajemen merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya yang ada

mempunyai empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan

pengawasan. Hal ini sesuai dengan pendapat Terry bahwa fungsi manajemen

mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan

pengawasan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Tugas dan

tanggung jawab pimpinan di sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan,

mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan

sekolah, yang meliputi bidang proses belajar mengajar, administrasi kantor,

administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi

keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat.

Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional, seorang pimpinan

pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh

sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah.3

Perencanaan (planning), merupakan keseluruhan proses pemikiran dan

penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan

datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalam

perencanaan ini dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas lembaga yang

3 Hendiyat Soetopo, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Jakarta: PT. Bina Aksara,
1984), h. 14.
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menyangkut apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, di mana dikerjakan,

kapan akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana hal tersebut

dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dapat meliputi penetapan

tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan

kegiatan. Seorang kyai sebagai  top manajemen di lembaga pendidikan pesantren

mempunyai tugas untuk membuat perencanaan, baik dalam bidang program

pembelajaran dan kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, keuangan maupun

perlengkapan sarana prasarana.

Pengorganisasian (organizing), menurut Terry bahwa pembagian

pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok

pekerjaan, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan di antara mereka dan

pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya. Pengorganisasian merupakan

salah satu fungsi manajemen yang perlu mendapatkan perhatian dari kepala

sekolah. Fungsi ini perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur organisasi

sekolah, uraian tugas tiap bidang, wewenang dan tanggung jawab menjadi lebih

jelas, dan penentuan sumber daya manusia dan materil yang diperlukan. Pendapat

yang sama dikemukakan oleh  Robbins bahwa kegiatan yang dilakukan dalam

pengorganisasian dapat mencakup (1) menetapkan tugas yang harus dikerjakan;

(2) siapa yang mengerjakan; (3) bagaimana tugas itu dikelompokkan; (4) siapa

melapor ke siapa; (5) di mana keputusan itu harus diambil.4

Penggerakan (actuating), adalah aktivitas untuk memberikan dorongan,

pengarahan, dan pengaruh terhadap semua anggota kelompok agar mau bekerja

4 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 15.
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secara sadar dan suka rela dalam rangka mencapai suatu tujuan yang ditetapkan

sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Masalah penggerakan ini pada

dasarnya berkaitan erat dengan unsur manusia sehingga keberhasilannya juga

ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah  dalam berhubungan dengan para

guru dan karyawannya. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan kepala sekolah

dalam berkomunikasi, daya kreasi serta inisiatif yang tinggi dan mampu

mendorong semangat dari para guru/karyawannya. Untuk dapat menggerakan

guru atau anggotanya agar mempunyai semangat dan gairah kerja yang tinggi,

maka perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut: a) Memperlakukan para

pegawai dengan sebaik-baiknya; b) Mendorong pertumbuhan dan pengembangan

bakat dan kemampuan para pegawai tanpa menekan daya kreasinya; c)

Menanamkan semangat para pegawai agar mau terus berusaha meningkatkan

bakat dan kemampuannya; d) Menghargai setiap karya yang baik dan sempurna

yang dihasilkan para pegawai; e) Menguasahan adanya keadilan dan bersikap

bijaksana kepada setiap pegawai tanpa pilih kasih.; f) Memberikan kesempatan

yang tepat bagi pengembangan pegawainya, baik kesempatan belajar maupun

biaya yang cukup untuk tujuan tersebut; g) Memberikan motivasi untuk dapat

mengembangkan potensi yang dimiliki para pegawai melalui ide, gagasan dan

hasil karyanya.

Pengawasan (controlling), dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan

untuk mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi pendidikan dan

apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki,

kemudian apakah perlu diadakan perbaikan. Pengawasan dilakukan untuk
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mengumpulkan data tentang penyelenggaraan kerja sama antara guru, kepala

sekolah, konselor, supervisor, dan petugas madrasah lainnya dalam institusi

satuan pendidikan.

Pada dasarnya ada tiga langkah yang perlu ditempuh dalam melaksanakan

pengawasan, yaitu (1) menetapkan alat ukur atau standar, (2) mengadakan

penilaian atau evaluasi, dan (3) mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi dan

tindak lanjut. Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan itu dimaksudkan untuk

mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, menilai proses dan hasil

kegiatan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan.

evaluasi (evaluating) merupakan salah satu komponen dari sistem

pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat

untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses

pendidikan dan pembelajaran. Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan

pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu.5

Istilah "evaluasi" mempunyai pengertian banyak, antara lain didefinisikan

berdasarkan:

a) Menurut bahasa kata evaluasi berasal dari bahasa inggris evalution yang

berarti penilaian atau penaksiran.6

b) Menurut istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk

mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrument (alat)

5 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 2002), h.
111.

6 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta : Gramedia,
1996), h. 220.
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dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh

kesimpulan.7

c) Menurut Sidney P. Rollins, “Evaluation is the process of making

judgments”.8 (evaluasi merupakan proses pembuatan keputusan, dimulai

dengan pengumpulan data-data dan informasi dan akhirnya dibuat suatu

kesimpulan).

d) Sementara menurut W. S. Winkel SJ., evaluasi adalah “penentuan sampai

berapa jauh sesuatu berharga, bermutu atau bernilai.”9

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum dapat

diartikan sebagai kegiatan atau proses penentuan nilai sehingga dapat diketahui

mutu atau hasil-hasilnya.

Di samping itu, manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat, dan

profesi. Dan dikatakan oleh Luther Gulick manajemen dipandang sebagai suatu

bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa dan

bagaimana orang bekerja sama. Manajemen adalah suatu proses aspek organisasi

dan mengkaitkan aspek yang satu dengan yang lainnya, serta bagaimana cara

mengatur sehingga tercapai tujuan system. 10

Dalam hal ini manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu yang mengatur

dan mengarahkan, mengatur  untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan.

7 Chabib Thoha, Teknik Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), h.
1.

8 Sidney P. Rollins, Introdution to Secondany Education, (Cicago: Rand Menally and
Company, 1979), h. 249.

9 W. S. Winkel Sj., Psikologi Pengajaran, (Jakarta : Gramedia, 1987), Cet. II, h. 313.
10Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya,

1996), h. 1
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1. Bentuk-bentuk manajemen, adapun bentuk-bentuk manajemen dalam

mengelola pendidikan adalah:

a. Manajemen personel sekolah

Dalam hal ini manajemen yang dilakukan untuk mengatur dan

mengelola tentang segenap proses penataan personel sekolah. Dalam

arti bahwa menata tentang pegawai yang ada di sekolah untuk

mencapai tujuan pendidikan.

b. Manajemen kurikulum.

Maksud dari manajemen kurikulum adalah segala pengalaman yang

akan diberikan kepada anak didik untuk memupuk perkembangan

siswa dalam melaksanakan proses belajar-mengajar.

c. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan

Manajemen sarana dan prasarana berarti alat langsung maupun  tidak

langsung untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.11

2. Fungsi dan tujuan Manajemen

Dalam mengelola lembaga pendidikan harus memiliki  manajemen

pendidikan yang baik. Manajemen yang baik harus mempunyai fungsi-

fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi perencanaan  adalah menentukan tujuan atau kerangka tindakan

yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan

mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi, menentukan kesempatan

dan ancaman, menentukan strategi, kebijakan, taktik dan program.

11 M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 29
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b. Fungsi Pengorganisasian adalah menentukan fungsi hubungan dan

struktur. Fungsi berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi garis,

staf, sedangkan strukturnya dapat horizontal dan vertikal. Semuanya

mempelancar alokasi sumber daya dengan kombinasi yang tepat untuk

mengimplementasikan rencana.

c. Fungsi pemimpin menggambarkan bagaimana manajer mengarahkan

dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana orang lain melaksanakan

tugas yang esensial dengan menciptakan suasana yang menyenangkan

untuk bekerja sama.

d. Fungsi pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi, dan

mengukur penampilan pelaksanaan terhadap standard dan memberikan

keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai.12

e. Adapun fungsi evaluasi dari manajemen adalah Produktivitas dan

Kepuasan, meningkatkan mutu pendidikan/lulusannya,

keuntungan/profit tertinggi, pemenuhan kesempatan kerja,

membangun daerah nasional, tanggungjawab social. 13

3. Kriteria manajemen yang baik

Manajemen yang baik harus mempunyai beberapa fungsi antara lain

yang paling terkenal terhimpun dalam akronim POAC yang dikemukakan

oleh George R. Terry, yakni perencanaan (planning), pengorgnisasian

(organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling).

12 Nanang Fattah, op. Cit.,  h. 2
13 Ibid, h. 15.
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Dalam hal itu maka salah satu membentuk manajemen yang baik adalah

mempunyai perencanaan program kerja yang lebih baik

Dalam hal ini perencanaan adalah  berasal dari kata rencana (Konsep,

Rancangan).14 Sedangkan dalam buku Ngalim Purwanto, Administrasi dan

Supervisi Pendidikan menyatakan Perencanaan adalah Aktivitas

memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang bertuju pada

tercapainya maksud-maksud dan tujuan pendidikan.15 Jadi perencanaan

adalah segala kegiatan yang dapat memikirkan dan menetapkan jalan,

sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang seefektif dan

seefesien mungkin.

Dalam lembaga pendidikan yang perlu direncanakan oleh pimpinan

pesantren untuk program tahunan yang disebut dengan perencanaan jangka

pendek hendaklah mencakup bidang-bidang seperti berikut:

1. Program pengajaran, seperti kebutuhan tenaga pendidik sehubungan

dengan proses pembelajaran.

2. Perencanaan terhadap kesiswaan atau kemuridan, antara lain syarat-

syarat atau prosedur penerimaan murid baru, pengelompokan siswa

dan pembagian kelas.

3. Perencanaan kepegawaian seperti penerimaan dan penempatan guru

pegawai baru, pembagian tugas/ pekerjaan guru dan pegawai sekolah

14 Pius A. Partanto dan Trisno Yuwono, Kamus Kecil Bahasa Indonesia, (Surabaya:
Arloka, 1994),  h,  94

15 Ngalim Purwanto, op.cit, h. 16
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4. Perencanaan perlengkapan atau sarana dan prasarana pendidikan yang

meliputi perbaikan atau rehabilitas gedung, penambahan ruang kelas,

perbaikan dan pengadaan bangku murid dan sebagainya.16

Dalam hal ini perencanaan tahunan yang harus dilaksanakan bagi

pemimpin lembaga pendidikan harus mencakup ke empat hal  tersebut.

Salah satunya yang penting adalah dalam perencanaan perlengkapan

sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan harus

melibatkan para staf dan karyawan di lembaga pendidikan yang dipimpin.

Dengan ikut sertanya para pegawai pendidik, mereka akan merasakan

bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah

mereka rencanakan dan mereka sepakati bersama.

Kemudian dalam perencanaan jangka menengah adalah kurun waktu

5-10 tahun dan perencanaan jangka panjang meliputi cakupan kurun waktu

10 tahun keatas.17

4. Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana adalah alat yang secara langsung digunakan dalam mencapai

tujuan yang diinginkan. Dalam lembaga pendidikan sarana yang secara

langsung digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya

ruang buku, perpustakaan, dan laboratorium.18

Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembukuan Media

Pendidikan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, yang dimaksud

dengan ”sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam

16 Ibid, h. 108
17 Nanang Fatah, op.cit., h. 55
18 M. Daryanto, op. cit., h, 51
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proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak

agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur,

efektif dan efesien”.19 Arti sarana seringkali disamakan dengan kata

fasilitas, padahal fasilitas lebih luas dari sarana. Fasilitas diartikan sebagai

segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan

sesuatu usaha. Usaha ini dapat berupa benda-benda maupun uang. Jadi

dalam hal ini fasilitas dapat disamakan dengan sarana. jadi manajemen

sarana dan prasarana adalah segenap proses penataan yang bersangkutan

dengan pengadaan, pendayagunaan dan pengelolaan sarana pendidikan

agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif.

Sarana pendidikan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar

mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan

media pembelajaran. Sarana pendidikan juga dapat juga diartikan sebagai

fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan

atau pembelajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju

sekolah, fasilitas tersebut dapat juga dimanfaatkan secara langsung untuk

proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pembelajaran

biologi, dan halaman sekolah dapat dimanfaatkan untuk olahraga.20

19 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan (Yogyakarta: Aditya
Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2008), h. 273

20 E. Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara,
2011), h. 87
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Secara etimologi  prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai

tujuan. Dalam pendidikan misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah,

lapangan olah raga, dan uang.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan

menjaga sarana prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi

secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan

pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan,

penyimpanan inventarisasi, dan penghapusan serta penataan.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan

sekolah yang bersih, rapi, dan indah sehingga menciptakan kondisi yang

menyenangkan baik bagi guru maupun siswa untuk berada di sekolah. Di samping

itu, juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai

secara kuantitatif, kualitatif, dan  relevan dengan kebutuhan serta dapat

dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan

pembelajaran, baik oleh guru maupun peserta didik.21

Manajemen sarana prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan

pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana prasarana yang digunakan

agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Kegiatan manajemen sarana prasarana meliputi: (1) perencanaan kebutuhan; (2)

pengadaan; (3) penyimpanan; (4) penginventarisasian; (5) pemeliharaan; dan (6)

penghapusan sarana prasarana pendidikan.22

5. Permendiknas tentang Standar Sarana dan Prasarana

21 Ibid, h. 88
22 Rohiat, Manajemen Sekolah-Teori Dasar dan Praktik, (Bandung: PT. Refika Aditama,

2010), h. 26.
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Adapun Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang

berkaitan dengan Standar Sarana dan Prasarana, ialah:

a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun

2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun

2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan

(SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa

(SLB).23

6. Jenis-jenis Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasaran pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis dan

sifatnya.24

a. Ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar. Sarana

pendidikan yang berfungsi langsung dalam proses pembelajaran,

seperti alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Prasarana

pendidikan berfungsi tidak langsung, seperti gedung, tanaman,

halaman.

23 Ary H. Gunawan, Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro, (Jakarta:
Rineka Cipta, 1996), h. 114.

24 Ibid, h. 115.
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b. Ditinjau dari jenisnya yaitu: pertama, fasilitas fisik, yakni segala

sesuatu yang berwujud benda mati yang mempunyai peran untuk

memudahkan dan melancarkan suatu usaha, seperti kendaraan,

komputer, mesintulis, dan sebagainya; kedua, fasilitas non fisik,

segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan, seperti

manusia, jasa, uang.

c. Ditinjau dari sifat barangnya yaitu: (1) barang tak bergerak

dikelompokkan menjadi barang habis pakai, seperti kapur tulis, tinta,

kertas, penghapus dan sebagainya; barang tak habis pakai, seperti

komputer, mesin tulis, kendaraan dan sebagainya. (2) barang tidak

bergerak yaitu barang yang tidak berpindah-pindah letaknya atau tidak

bisa dipindahkan, seperti gedung, sumur dan sebagainya.

7. Ruang Lingkup Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan

pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana prasarana yang digunakan

agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Kegiatan manajemen sarana prasarana meliputi: (1) perencanaan kebutuhan; (2)

pengadaan; (3) penyimpanan; (4) penginventarisasian; (5) pemeliharaan; dan (6)

penghapusan sarana prasarana pendidikan.25

Secara kronologis-operasional manajemen sarana dan prasarana pendidikan

meliputi:26

a. Perencanaan Pengadaan Barang

25 Rohiat, op. Cit., h. 26.
26 Ary H. Gunawan, op. Cit., h. 116.
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b. Prakualifikasi Rekanan

c. Pengadaan barang

d. Penyimpanan, Inventarisasi, Penyaluran

e. Pemeliharaan, Rehabilitasi

f. Penghapusan dan Penyingkiran

g. Pengendalian

Dalam keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut harus merupakan satu

kesatuan yang harmonis dan dalam sistematika kerjanya harus dihindarkan dari

timbulnya kesimpangsiuran dan tumpang tindih dalam wewenang, tanggung

jawab, dan pengawasan guna menghindari timbulnya pemborosan biaya, tenaga,

dan waktu.

a. Perencanaan Pengadaan Barang

Suatu kegiatan administrasi yang baik dan tidak gegabah harus diawali

dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi

menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan

yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya

dana dan tingkat kepentingannya. Usaha pengadaan sarana dan prasarana

pendidikan yang dilakukan bersama akan memungkinkan pelaksanaannya

akan lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi kualitas

maupun kuantitasnya setelah mempertimbangkan secara matang mengenai

jumlah dana yang tersedia.27

27 Hadari Nawawi, DKK, Administrasi Pendidikan, op. cit, h.  121
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Menurut Jame, J. Jone (1969) bahwa perencanaan pengadaan sarana

dan prasarana pendidikan diawali dengan menganalisis jenis pengalaman

yang diberikan sekolah. Jone mendeskripsikan Langkah-langkah

perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yaitu:

a. Menganalisis kebutuhan pendidikan suatu masyarakat dan menetapkan

program untuk masa akan datang sebagai dasar untuk mengevaluasi

keberadaan fasilitas dan membuat model perencanaan perlengkapan

yang akan datang.

b. Melakukan survey ke unit sekolah untuk menyusun waktu perencanaan

yang ditentukan

c. Memilih kebutuhan utama berdasarkan hasil survey

d. Melengkapi perlengkapan gedung dan meletakkan dan siap

dipergunakan.

e. Melakukan pengawasan langsung terhadap pengaturan perlengkapan

sekolah.

f. Pemeliharaan ruang belajar yang sudah mulai rusak

g. Merumuskan tujuan pendidikan yang hendak dicapai.28

Salah satu usaha meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran adalah

tersedianya sarana yang memadai. Langkah pertama dalam penyediaan sarana

pendidikan adalah mengadakan perencanaan kebutuhan sarana pendidikan. Hal-

hal yang perlu diperhatiankan adalah sebagai berikut:

28 Ibrahim bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah dan Teori dan Aplikasi, (Jakarta:
PT Bumikarsa, 2004), h.  28
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a. Perencanaan sarana pendidikan harus dipandang sebagai bagian

integral dari usaha peningkatan kualitas proses pembelajaran.

b. Mengikuti pedoman jenis, sifat, kualitas dan kuantitas sarana.

c. Mengadakan sarana pendidikan yang sesuai dengan plafon anggaran

dan memperhatikan skala prioritas.

d. Merencanakan sarana pendidikan sesuai dengan kurikulum yang

disusun.

e. Merencanakan kebutuhan sarana pendidikan dengan memperhatikan

perkembangan teknologi.

Langkah-langkah dalama perencanaan sarana pendidikan adalah sebagai

berikut:

a. Menganalisis kebutuhan sarana pendidikan yang disesuaikan dengan

kurikulum yang telah disusun sebelumnya.

b. Apabila kebutuhan sarana pendidikan melebihi daya beli sekolah atau

daya pembuatan, maka harus diadakan seleksi menurut skala prioritas.

c. Mengadakan inventarisasi terhadap sarana pendidikan yang dimiliki.

d. Mencari data. Dalam tahap ini menentukan dana dari mana yang harus

dipakai untuk pengadaan sarana pendidikan.

e. Menunjuk orang yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan

pengadaan sarana pendidikan.

b. Prakualifikasi Rekanan

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembelian dengan

sistem lelang/tender yang didikuti para rekanan /pemborong, untuk menghindari
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penyalahgunaan spekulasi, manipulasi serta perbuatan-perbuatan penyimpangan

lainnya. Yang dapat mengikuti tender hanyalah rekanan yang terpercaya. Untuk

memperoleh rekanan-rekanan yang terpercaya, dilakukan prakualifikasi.

c. Pengadaan barang

Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan

barang/benda/jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas.29 Pengadaan sarana dan

prasarana pendidikan dilakukan seebagai berikut:

1) Pengadaan tanah, dilaksanakan dengan cara membeli, menerima

hibah, menerima hak pakai atau menukar.

2) Pengadaan bangunan, dilaksanakan dengn mendirikan bangunan

baru, membeli, menyewa, menerima hibah atau menukar.

3) Pengadaan perabot, dilakukan dengan membeli, membuat sendiri

atau menerima bantuan dari donator seperti BP3.

4) Pengadaan Kendaraan, pengadaan kendaraan untuk sekolah telah

dilakukan oleh pemerintah pusat. Contoh: kendaraan bermotor

seperti mobil, sepeda motor dan untuk kendaraan tak bermotor

seperti sepeda, gerobak, becak.

5) Pengadaan sarana pendidikan (alat pelajaran, alat peraga, media

pembelajaran), Alat Kantor (mesin ketik, mesin hitung dan

sebagainya) dan Alat Tulis Kantor ( kertas, tinta, map dan

sebagainya) diadakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dengan

jumlah besar tertentu melalui lelang/tender melalui rekanan. Jika

29Ary H. Gunawan, op. Cit., h. 135.
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kekurangan alat tulis kantor dalam jumlah kecil dapat dibeli melalui

dana taktis. Pengadaan buku-buku atau benda-benda grafis lainnya

dapat diadakan dengan membuat sendiri, menerima bantuan, hadiah,

hibah.

Dalam pengadaan sarana pendidikan ada beberapa kemungkinan yang bisa

ditempuh:30

1) Pembelian dengan biaya pemerintah

2) Pembelian dengan biaya SPP

3) Bantuan dari BP3 dan,

4) Bantuan dari masyarakat lainnya.

d. Penyimpanan

Penyimpanan yaitu menampung/mewadahi hasil pengadaan barang-barang

demi keamanannya, baik yang belum maupun yang didistribusikan. Kegiatan

penyimpanan meliputi menerima barang, menyimpan barang dan

mendistribusikan barang, sesuai ICW (Indische Comptabilitietswet) atau Undang-

Undang Perbendaharaan Indonesia Pasal 55 dan 57.31

Untuk keperluan penyimpanan barang biasanya digunakan gudang. Untuk

mempersiapkan gudang perlu diperhatikan lokasi, konstruksi, macam/bentuk/sifat

dan ketentuan tata letak barang di dalanya sesuai jenis dan sifat barangnya.

e. Inventarisasi

Inventarisasi berasal dari kata “inventaris” (Latin: inventarium) yang

berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Jadi Inventarisasi merupakan

30 B. Suryo Subroto, Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Bina
Aksra, 1988), h. 76.

31 Ary H. Gunawan, op. Cit., h. 139.
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kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang/bahan yang ada

secara teratur menurut ketentuan yang berlaku.32

Inventarisasi dilakukan untuk penyempurnaan pengurusan dan

pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik Negara (atau swasta), dan

juga memberikan masukan bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana,

seperti perencanaan.

Barang yang telah diinventarisir selanjutnya harus disimpan dan

dipelihara. Dalam penyimpanan barang perlu memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

a. Syarat-syarat penyimpanan barang yang baik, artinya barang tersebut

disimpan ditempat yang sesuai dengan barang yang disimpan.

b. Sifat barang yang disimpan, barang yang mudah pecah atau rusak

dipisahkan dengan barang yang tahan terhadap kerusakan.

c. Perencanaan penggunaan barang, barang yang sering digunakan

dipisahkan dengan barang yang jarang digunakan.

d. Persediaan dan bahan pemeliharaan, memisahkan barang yang

memerlukan perawatan khusus dengan barang yang tidak memerlukan

perawatan khusus.

e. Biaya yang harus disediakan.

f. Tenaga yang diperlukan, masing-masing alat memerlukan tenaga yang

berbeda beda dalam pemeliharaan dan penyimpanan.

32 Ibid, h. 141.
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g. Prosedur kerja dan tata kerja organisasi, penanggung jawab harus disesuai

dengan prosedur dan tata kerja organisasi.

f. Penyaluran

Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan

tanggung jawab dari instansi/pemegang yang satu kepada instansi/pemegang yang

lain.33 Kegiatan penyaluran barang yang baik meliputi penyusunan alokasi,

pengiriman barang (untuk pusat-pusat penyalur) dan penyerahan barang.

a. Penyusunan alokasi, dilakukan untuk menghindari pemborosan dalam

pendistribusian  barang sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan.

b. Pengiriman barang yang dilakukan dari pusat-pusat penyalur barang.

c. Penyerahan barang, dalam penyerahan barang jangan lupa untuk mengisi

daftar penyerahan barang, surat pengantar, faktur, tanda terima penyerahan

barang, biaya pengiriman jika ada dan sebagainya.

g. Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari

kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan

siap pakai. Kegiatan pemeliharaan ini sangatlah penting agar barang-barang yang

dipakai dapat terawat dengan baik.

Barang-barang yang ada perlu dirawat secara baik dan kontinu untuk

menghindarkan dari perusakan. Dengan demikian kegiatan rutin untuk

33 Ibid., h. 144.
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mengusahakan agar barang tetap dalam keadaan baik dan berfungsi baik pula

(running well), disebut pemeliharaan atau perawatan (servis).34

Proses pemeliharaan dimulai dari pemakai barang itu sendiri, yaitu dengan

berhati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus

dilakukan oleh petugas professional yang mempunyai keahlian sesuai dengan

jenis barang.

h. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang dari

kerusakan dengan tambal sulam atau  penggantian suku cadangnya agar barang

tersebut dapat dipergunakan lagi sehingga mempunyai daya pakai yang lebih

lama.35

Barang-barang yang ada meskipun sudah dilakukan pemeliharaan dengan

baik secara berkala, namun tidak luput dari kerusakan. Kerusakan tersebut terjadi

sebagai akibat keausan atau kerusakan suku cadangnya karena gesekan, benturan,

lapuk karena karatan dan sebagainya. Untuk itulah perlu adanya rehabilitasi.

i. Penghapusan dan Penyingkiran

Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk

mengeluarkan /menghilangkan barang-barang milik Negara dari daftar inventaris

negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila biaya

rehabilitasi barang terlalu besar sedangkan daya pakainya terlalu singkat maka

barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris.

34 Ibid., h. 146.
35 Ibid., h. 147.
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Sebagai salah satu fungsi dari pengelolaan perlengkapan, penghapusan

mempunyai arti:36

1) Mencegah atau sekkurang-kurangnya membatasi kerugian yang

jauh lebih besar yang disebabkan oleh:

a) Pengeluaran yang semakin besar untuk biaya perawatan

dan perbaikan/pemeliharaan terhadap barang yang semakin

buruk kondisinya.

b) Pemborosan biaya untuk pengamanan barang-barang

kelebihan atau barang lain yang karena beberapa sebab,

tidak dapat dipergunakan lagi.

2) Meringankan beban kerja inventarisasi karena banyaknya barang-

barang yang tinggal menyusut.

3) Membebaskan barang-barang dari tanggung jawab satuan

organisasi atau lembaga yang mengurusnya.

Kerusakan kecil pada sarana pendidikan masih mungkin diperbaiki tetapi

apabila kerusakan besar diperbaiki sudah tidak ekonomis, efektif dan efisien,

sarana tersebut sebaiknya dihapuskan. Penghapusan sarana dari daftar inventaris

berfungsi sebagai berikut:37

a. Mencegah atau mengurangi kerugian yang lebih besar.

b. Mengurangi pemborosan biaya.

c. Meringankan beban kerja inventarisasi.

36 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya
Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2008,) h. 281.

37 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 35



24

d. Membebaskan tanggung jawab satuan organisasi terhadap suatu barang

atau sarana pendidikan.

Beberapa pertimbangan yang dapat dipakai sebagai alasan penghapusan

sarana pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan atau

diperbaiki lagi.

b. Perbaikan memerlukan biaya yang yang besar sehingga tidak ekonomis.

c. Kegunaan sarana pendidikan tidak sebanding dengan biaya

pemeliharaan dan perbaikannya.

d. Penyusutan sarana di luar kekuasaan pengurus sarana.

e. Tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.

f. Barang kelebihan, jika disimpan lebih lama akan rusak dan tidak

terpakai lagi.

g. Adanya penurunamn efektifitas kerja.

h. Barang atau sarana pendidikan sudah tidak ada, karena dicuri, terbakar

atau hilang.

Penghapusan barang atau sarana pendidikan dapat dilakukan dengan

berbagai macam antara lain:

a. Penjualan, barang atau sarana pendidikan dijual.

b. Tukar menukar barang, barang yang tidak dipakai ditukarkan dengan

barang baru atau sarana baru.

c. Dihibahkan, barang atau sarana pendidikan yang tidak dipakai

dihibahkan kepada lembaga lain yang membutuhkan.
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d. Dibakar, barang yang tidak mungkin dijual atau dihibahkan bisa

dibakar.

j. Pengendalian

Seluruh kegiatan administrasi Sarana dan Prasarana pendidikan masing-

masing tidak dapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi

serta senantiasa dan diperhatikan kerjasamanya satu dengan yang lainnya. Seluruh

kegiatan pengelolaan harus selalu berjalan kompak, serempak dan terpadu.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat disusun serangkaian kerja

sebagai berikut:38

1) Mengikuti proses pengelolaan dari pengadaan sampai penghapusan.

2) Menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tertulis.

3) Mengadakan konsultasi dengan pihak pimpinan bila terjadi atau akan

terjadi penyimpangan dalam pelksanaan, sekiranya penyimpangan ini

menyangkut kebijakan.

4) Mengadakan konsultasi dengan pihak pelaksana fungsi masing-masing

bila (kelihatan) terjadi atau akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan

yang bersifat teknis.

5) Mengadakan koordinasi antara fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi lain.

6) Menyusun laporan menyeluruh secara periodik tentang pelaksanaan dari

proses pengelolaan yang terjadi dalam masing-masing fungsi.

38Ary H. Gunawan, op. Cit., h. 153-154.
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8. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan

menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi

secara optimal dan berarti pada proses pendidikan.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan

sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang

menyenangkan.

Sarana dan prasarana sekolah berfungsi untuk:

a. Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang

diperlukan dalam proses belajar mengajar.

b. Memelihara agar tugas-tugas murid yang di berikan oleh guru dapat

terlaksana dengan lancar dan optimal.

Adapun tujuan dari sarana dan prasarana itu adalah:

a. Mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai

lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan

kemampuan semaksimal mungkin.

b. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi

terwujudnya interaksi dalam pembelajaran.

c. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang

mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan

lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses

pembelajaran.
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d. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial,

ekonomi, budaya serta sifat- sifat individunya.39

Menurut pendapat lain, tujuan manajemen sarana dan prasarana

pendidikan adalah memberikan pelayanan secara professional di bidang sarana

dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan

secara efektif dan efisien.40 Secara rinci, tujuannya adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui

sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Dengan

perkataan ini, melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan

diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan oleh sekolah adalah

sarana dan prasarana yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan

sekolah, dan dengan dana yang efisien.

b. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan

efisien.

c. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,

sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap

diperlukan oleh semua personel sekolah

Sedangkan Manfaat manajemen sarana prasarana ialah:

a. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun

rencana kebutuhan barang.

b. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman

dalam pengarahan pengadaan barang.

39 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, op. Cit., h. 155-156.
40 Bafadal Ibrahim, op. Cit., h. 56



28

c. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman

dalam penyaluran barang.

d. Memberikan data dan informasi dalam menetukan keadaan barang (tua,

rusak atau kebih) sebagai dasar sebagai dasar ditambah atau dikuranginya

barang.

e. Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan

dan pengendalian barang.

f. Memberikan data dan imformasi dalam rangka pengontrolan dan

pengevaluasian saran prasarana dalam sebah lembaga tersebut.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan

sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang

menyenangkan baik bagi guru maupun untuk murid dan masyarakat yang berada

di sekolah .

Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat fasilitas belajar yang

memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat

dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan

pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar.

9. Pondok Pesantren dan Karakteristiknya

a. Pengertian Pesantren

Perjalanan sejarah pesantren telah menjadi objek yang menarik untuk

diteliti, bagi para sarjana barat yang mempelajari Islam dengan misi pemahaman

terhadap agama dan dakwah Islamiah. Awal mula Islam masuk ke Indonesia ialah

dengan penyebaran agama Islam oleh mubalig pertama melalui penerangan dan
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amalan melalui pendidikan berbentuk pondok pesantren, kemudian mengalami

perkembangan dan pertumbuhan sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat maka

dapat dikatakan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan pertama

yang dikenal oleh umat Islam Indonesia. Pesantren adalah lembaga pendidikan

keagamaan yang mempunyai kekhasan tersendiri dan berbeda dengan lembaga

pendidikan lainnya. Pondok pasantren sangat unik baik dalam pendekatan

pembelajaran maupun pandangan hidup dan tataran nilai yang dianut, struktur

pembagian kewenangan dan semua aspek-aspek kependidikan dan

kemasyarakatan lainnya.

Pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran an,

berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerbakawatja yang dikutip oleh Haidar

Putra Daulay, mengatakan pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang yang

belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti,

tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Ada juga yang mengartikan

pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang bersifat

“tradisional” untuk mendalami ilmu tentang agama Islam dan mengamalkannya

sebagai pedoman hidup keseharian.41 Istilah pesantren masuk ke Indonesia

bersamaan dengan masuk dan berkembangnya agama Hindu, sebelum datangnya

Islam hal itu berarti metode dan kurikulum di pasantren banyak diwarnai non

Islam adapun setelah berkembangnya ajaran Islam maka lembaga pesantren itu

mendapat isi ajaran Islam.42

41 http://baim32.multiply.com/journal/item/36
42 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta,

Rekontruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen agama RI Direktora
Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2006), h. 95
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b. Perkembangan Pesantren

Menurut Nurchalish Madjid di dalam buku Amin Haedari mengatakan

bahwa pesantren merupakan artefak peradaban Indonesia yang di bangun sebagai

instiusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional, unik dan indigenous.

Pasantren mempunyai berbagai macam nama lain sesuai dengan daerahnya, jika di

minang kabau disebut dengan surau di Aceh disebut meunasah dan di kalimantan

disebut dengan rangkang.43

Adapun tujuan didirikannya pesantren menurut yang disebutkan Wiki

Pedia adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang Al-Qur’an dan Sunnah

Rasul, dengan mempelajari bahasa Arab dan kaidah-kaidah tata bahasa bahasa

Arab. Hal tersebut memang benar adanya, namun disamping itu, tujuan

didirikannya pesantren adalah sebagai pusat dakwah Islamiyah dalam rangka

menyebarluaskan ajaran agama Islam dan meningkatkan iman dan ketakwaan

kaum muslim.44 Terdapat tri dharma pondok pasantren yaitu peningkatan

keimamanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, pengembangan keilmuan yang

bermanfaat dan pengapdian terhadap agama, masyarakat dan agama.45

Pondok pasantren menggunakan manhaj dalam bentuk kitab-kitab yang

harus dipelajari dengan tuntas tamatnya satuan pendidikan tidak dilihat dari waktu

tetapi tuntasnya santri dalam mengkaji kitab tersebut sehingga menghasilkan 4

kompetensi lulusan pondok pasantren yaitu; memahami, menghayati,

43 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Pondok
Pasantren dan Madrasah, (Jakarta: Departemen agama RI Direktora Jendral Kelembagaan Agama
Islam, 2003), h. 96

44http://taimullah.wordpress.com/2010/02/13/sejarah-peran-dan-perkembangan-pesantren/
45 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, op. Cit., h. 29.
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mengamalkan dan mengajarkan isi kitab tertentu yang telah di tetapkan

kompetensi tersebut tercerminkan pada penguasaan kitab-kitab secara graduatif.46

Jika pada pesantren salafiah durasi waktu pembelajarannya tidak menggunakan

satuan waktu tetapi berdasarkan waktu tamatnya kitab yang dipelajari.

Layaknya proses belajar mengajar yang menggunakan metode

pembelajaran agar tercapainya tujuan pendidikan maka pada pondok pasantren

juga menggunakan metode-metode saat pembelajaran berlangsung adapun

metode-metode yang diadobsi oleh pondok pasantren baik yang asli dari

pembelajaran pondok pasantren maupun dari pembelajaran modren yang meliputi

metode sorongan, wetonan, musyawarah, pengajian pasaran, demontrasi.47 Kultur

belajar mengajar di pesantren yang banyak dirasakan kurang memberi

kelonggaran untuk bertanya, apalagi berdebat, terutama dalam rumusan

“mengapa“, hal yang demikian menurut Masdar F Mas’udi ini karena

berhubungan erat dengan akar historis yang amat tipikal dalam kehidupan

masyarakat Islam zaman Pertengahan abad ke 13 M.

Proses penilaian pada pondok pasantren ialah setelah santri menyelesaikan

pendidikannya beberapa tahun di menekuni ilmu dan telah tampak mampu

menguasai ilmu tersebut maka dihadapkan pada sidang yang di hadiri oleh para

kiyai dan santri senior dan di tanyai tentang ilmu yang sudah di pelajari dengan

teknik diskusi atau kajian lisan seperti ilmu falak, bahasa dll. Apabila terdapat

46 Ibid, h. 32
47 Ibid, h. 39



32

kecakapan pada diri santri maka di berikan penghargaan dengan memberikan hak

mengajarkan ilmu-ilmunnya, berfatwa dan lain-lain.48

Sebuah lembaga dapat dikatakan pondok pasantren apabila didalamnya

terdapat paling sedikit lima komponen yaitu kiyai, santri, pengajian, asrama dan

masjid dengan segala aktivitas pendidikan keagamaan dan kemasyarakatannya.

Yang menjadi cikal bakal berdirinya pondok pesantren adalah kiyai49. Pesantren

yang telah muncul sekitar 500 tahun yang lalu dapat berdiri tegak dengan kukuh

dengan menyeimbangi diri mengikuti percepatan globalisasi hingga mengasilkan

pesantren yang modren dengan berbagai macam pengkolaborasian materi dan

metode pembelajaran yang diadobsi dari sekolah dan madrasah hingga muncul

berbagai macam bentuk pesanren.

Adapun beberapa tipologi pesantren yaitu: a) Pesantren Salafiah, salaf

artinya lama atau tradisional yaitu pesantren yang tetap mempertahankan

pelajarannya dengan kitab-kitab klasik yang berbahasa arab tanpa diberikan

pengetahuan umum, b) Pesantren Khalafiah, khalaf artinya kemudian atau

belakang yaitu pesantren yang menerapkan sistem pengajaran klasikal,

memberikan ilmu umum dan ilmu agama, serta juga memberikan pendidikan

keterampilan. Pendidikan disini dilakukan dengan cara berkelanjutan, c) Pasantren

kombinasi yaitu pasantren yang berada di rentangan pasantren salafiah dan

khalafiah,50 d) Pesantren Kilat, yaitu pesantren yang berbentuk semacam training

dalam waktu relatif singkat, dan biasanya dilaksanakan pada waktu libur sekolah,

48 Ainurafiq Dawan & Ahmad Ta’arif, Manajemen Madrasah Berbasis Pasantren,
(Yogyakarta: Lista Friska Putra, 2004), h. 103

49 Ibid, h. 97
50 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, op. Cit., h. 31
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e) Pesantren terintegrasi, yaitu pesantren yang lebih menekankan pada pendidikan

vocasional atau kejuruan, sebagaimana balai latihan kerja di Departemen Tenaga

Kerja, dengan program yang terintegrasi.51 Hingga sampai saat ini pesantren

dengan berbagai macam bentuknya masih kita jumpai.

Peranan pondok pesantren dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat,

pondok pasantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan tetapi

juga sebagai lembaga pemberdayaan umat merupakan petunjuk yang amat berarti

bahwa pondok pasantren sebagai sarana bagi pengembangan potensi dan

pemberdayaan umat, pondok pasantren dibangun atas dasar kepercayaan

masyarakat bahwa disini tempat yang tepat untuk menempa ahlak dan budi

pekerti yang baik sehingga pada masyarakat tertentu terdapat kecendrungan

memberikan kepercayaan pendidikan hanya kepada pondok pasantren, disini juga

pondok pasantren pada pembelajarannya melakukan magang di beberapa tempat

sebagai fasilitator jadi peranan sumber daya manusia, serta pondok pasanren

sebagai agent of development .

Pondok pasantren walaupun dipimpin oleh seorang kyai secara otokratif

akan teapi watak inklusifnya begitu mendalam sehingga pasantren menjadi

akulturasi kebudayaan antar daerah berkenaan dengan ini kepemimpinan pondok

pesantren memlikik watak pemersatu. Watak kemandirian yang selalu

ditanamkan dalam dunia pasantren menjadikan alumninya siap untuk hidup

mandiri.52

51 http://tsalmans.blogspot.com/2010/05/pengertian-pondok-pesantren.html
52 Ainurafiq Dawan & Ahmad Ta’arif, op. Cit., h. 74
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Potensi yang dimiliki oleh pondok pasantren ialah pondok pesantren

sebagai lembaga pendidikan yang populis didirikan oleh dan untuk masyarakat

sangat berperan dalam pembentukan moral bangsa. Adanya figur ulama tokoh

karismatik pada pondok pasantren yang disegani menjadi panutan masyarakat,

tersedianya SDM yang cukup memadai pada pondok pasantren, jiwa kemandirian,

keiklasan, kesederhanaan yang tumbuh di kalangan para santri dan keluarga besar

pesantren, minat masyarakat cukup besar terhadap pasantren, karena disamping di

berikan pendidikan agama dan pelajaran umum, juga bimbingan moral yang lebih

mendalam jika di bandingkan dengan sekolah umum. Dikalangan kemasyarakat

berkembang aspek kehidupan pada pondok pasantren pendidikan agama yang

identik dengan pengajian kitab, pendidikan dakwah, pendidikan seni islami dan

penyelenggaraan kegiatan sosial.

Jika melihat potensi yang dihasilkan oleh lulusan pondok pesantren bisa di

katakan cukup bagus dengan hubungan sosial namun sangat di sayangkan pada

era percepatan teknologi ini para lulusan dari pondok pesantren sangat sedikit

yang terserap pada jenjang pendidikan selanjutnya dan pada lapangan kerja yang

menuntut kedalaman ilmu umum khususnya di bidang ilmu teknologi sehingga

masyarakat beralih untuk memilih pendidikan umum sebagai pendidikan anaknya

hingga berdampak pondok pesantren yang semakin minim santrinya khususnya

pesantren salafiah. Tidak hanya itu perhatian pemerintah juga tidak sebanding

dengan pendidikan umum lainnya baik pengadaan sarana dan prasarana maupun

alokasi dana yang di kucurkan kepada pondok pesantren yang sangat minim,

ditambah dengan kualitas para pengajar yang sangat minim. sehingga citra
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pondok pasantren di nomor duakan khususnya bagi masyarakat ekonomi ke atas

(sudut pandang pasantren salafiah).

Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan, bahwa beberapa pesantren

ada yang tetap berjalan meneruskan segala tradisi yang diwarisinya secara turun

temurun, tanpa perubahan dan inprovisasi yang berarti kecuali sekedar bertahan.

Namun ada juga pesantren yang mencoba mencari jalan sendiri, dengan harapan

mendapatkan hasil yang lebih baik dalam waktu yang singkat. Pesantren semacam

ini adalah pesantren yang menyusun kurikulumnya, berdasarkan pemikiran akan

kebutuhan santri dan masyarakat sekitarnya. Tidak di nafikan bahwa beberapa

pondok pasantren modren yang sudah mengadopsi kurikulum pemerintah dengan

memasukkan materi pelajaran umum dan teknologi tanpa menghilangkan dan

tetap menomor satukan pembelajaran keagamaan yang sudah dikolaborasi dengan

sedemikian rupa untuk menghadapi persaingan tuntutan di era globalisasi saat ini

sebut saja Pasantren Gontor, pasantren al-Amin, yang sudah sangat tersohor di

seluruh pendengaran masyarakat akan kualitas out put yang dihasilkan sehingga

dapat bersaing dengan sekolah umum lainnya.

c. Karakteristik Pendidikan Pesantren

Dalam prespektif historis, lahirnya pesantren bukan sekedar untuk

memenuhi kebutuhan akan pentingnya pendidikan, tetapi juga untuk penyiaran

agama Islam. Menurut M. Dawam Raharjo, hal itu menjadi identitas pesantren
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pada awal pertumbuhannya, yaitu sebagai pusat penyebaran agama Islam,

disamping sebagai sebuah lembaga pendidikan53.

Pesantren merupakan sistem pendidikan tertua khas Indonesia. Ia

merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah kering bagi para pencita ilmu dan

peneliti yang berupaya mengurai anatominya dari berbagai demensi. Dari

kawahnya, sebagai obyek studi telah lahir doktor-doktor dari berbagai disiplin

ilmu, mulai dari antropologi, sosiologi, pendidikan, politik, agama dan lain

sebagainya. Sehingga pesantren sebagai sistem pendidikan Islam di negeri ini

yang kontribusinya tidak kecil bagi pembangunan manusia seutuhnya.

Pesantren sebagai pranata pendidikan ulama (intelektual) pada umumnya

terus menyelenggarakan misinya agar umat menjadi tafaqquh fiddin dan

memotifasi kader ulama dalam misi dan fungsinya debagai warasat al anbiya. Hal

ini terus dipertahankan agar pesantren tidak tercerabut dari akar utamanya yang

telah melembaga selama ratusan tahun. Bahwa kemudian muncul tuntutan

modernisasi pesantren, sebagai dampak dari modernisasi pendidikan pada

umumnya, tentu hal itu merupakan suatu yang wajar sepanjang menyangkut aspek

teknis operasional penyelenggaraan pendidikan. Jadi, modernisasi tidak kemudian

membuat pesantren terbawa arus sekularisasi karena ternyata pendidikan sekuler

yang sekarang ini menjadi tren, dengan balutan pendidikan moderen, tidak

mampu menciptakan generasi mandiri. Sebaliknya, pesantren yang dikenal

dengan tradisionalnya justru dapat mencetak lulusan yang berkepribadian dan

mempunyai kemandirian. Pondok pesantren yang tersebar di pelosok-pelosok

53 M. Dawam Raharjo, “Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren”,
Pengantar dalam M. Dawam Raharjo (ed), Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah
(Jakarta: P3M, 1985), h. vii.
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kepulauan nusantara, turut pula menyumbangkan darma bakti dalam usaha mulia

“character building” bangsa Indonesia.54

Saat ini di Indonesia ada ribuan lembaga Pondok Pesantren terletak di

seluruh nusantara dan dikenal sebagai dayah dan rangkang di Aceh, surau di

Sumatra Barat, dan pondok pesantren di Jawa. Pondok pesantren itu membentuk

banyak macam-macam jenis. Perbedaan jenis-jenis pondok pesantren dapat dilihat

dari segi ilmu yang diajarkan, jumlah santri, pola kepemimpinan atau

perkembangan ilmu teknologi. Namun demikian, ada unsur-unsur pokok

pesantren yang harus dimiliki setiap pondok pesantren. Unsur-unsur pokok

pesantren, yaitu kyai. masjid, santri, pondok dan kitab Islam klasik (atau kitab

kuning), adalah elemen unik yang membedakan sistem pendidikan pesantren

dengan lembaga pendidikan lainnya.

1. Kyai

Peran penting kyai dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan

pengurusan sebuah pesantren berarti dia merupakan unsur yang paling esensial.

Sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak

bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta

keterampilan kyai. Dalam konteks ini, pribadi kyai sangat menentukan sebab dia

adalah tokoh sentral dalam pesantren.55

Istilah kyai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa.56

Dalam bahasa Jawa, perkataan kyai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda,

54 Faisal Ismail, Percikan Pemikiran Islam, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984), h. 69
55Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia:Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan

Perkembangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 144
56 Manfred Ziemek, Pesantren Dalam Perubahan Sosial, (Jakarta: Logos, 1986), h. 130
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yaitu: 1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat;

contohnya, “kyai garuda kencana” dipakai untuk sebutkan kereta emas yang ada

di Kraton Yogyakarta; 2) gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya;

3) gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang

memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik

kepada para santrinya.57

2. Masjid

Masjid sangat terkait dekat dan erat dalam tradisi Islam di seluruh dunia.

Dahulu, kaum muslimin selalu memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan

juga sebagai tempat lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat kehidupan rohani,

sosial dan politik, dan pendidikan Islam, masjid merupakan aspek kehidupan

sehari-hari yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam rangka pesantren, masjid

dianggap sebagai “tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama

dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah, dan sembahyang Jumat, dan

pengajaran “kitab-kitab Islam klasik.” Biasanya yang pertama-tama didirikan oleh

seorang kyai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren adalah masjid. Masjid

itu terletak dekat atau di belakang rumah kyai.

3. Santri

Santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah

pesantren karena langkah pertama dalam tahap-tahap membangun pesantren

adalah bahwa harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang alim. Kalau

57 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai,
(Jakarta: LP3ES, 1985), h. 55
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murid itu sudah menetap di rumah seorang alim, baru seorang alim itu bisa

disebut kyai dan mulai membangun fasilitas yang lebih lengkap untuk pondoknya.

Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri

mukim. Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok

tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran

di pesantren. Santri kalong biasanya berasal dari daerah-daerah sekitar pesantren

jadi tidak keberatan kalau sering pergi pulang. Makna santri mukim ialah putera

atau puteri yang menetap dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari

daerah jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah

pesantren yang jauh merupakan suatu keistimewaan untuk santri karena dia harus

penuh cita-cita, memiliki keberanian yang cukup dan siap menghadapi sendiri

tantangan yang akan dialaminya di pesantren.58

4. Pondok

Definisi singkat istilah ‘pondok’ adalah tempat sederhana yang merupakan

tempat tinggal kyai bersama para santrinya.59 Komplek sebuah pesantren memiliki

gedung-gedung selain dari asrama santri dan rumah kyai, termasuk perumahan

ustad, gedung madrasah, lapangan olahraga, kantin, koperasi, lahan pertanian

dan/atau lahan pertenakan. Kadang-kadang bangunan pondok didirikan sendiri

oleh kyai dan kadang-kadang oleh penduduk desa yang bekerja sama untuk

mengumpulkan dana yang dibutuhkan.

58Ibid., h. 52
59 Hasbullah, op. cit., h. 142
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5. Kitab-Kitab Islam Klasik

Kitab-kitab Islam klasik dikarang para ulama terdahulu dan termasuk

pelajaran mengenai macam-macam ilmu pengetahuan agam Islam dan Bahasa

Arab. Dalam kalangan pesantren, kitab-kitab Islam klasik sering disebut kitab

kuning oleh karena warna kertas edisi-edisi kitab kebanyakan berwarna kuning.

Kelima elemen inilah yang menjadi persyaratan terbentuknya sebuah

pesantren, dan masing-masing elemen tersebut saling terkait satu sama dengan

lain untuk tercapainya tujuan pesantren, khususnya, dan tujuan pendidikan

Islam, pada umumnya, yaitu membentuk pribadi muslim seutuhnya (insan

kamil). Adapun yang dimaksud dengan pribadi muslim seutuhnya adalah

pribadi ideal meliputi aspek individual dan sosial, aspek intelektual dan moral,

serta aspek material dan spiritual. Sementara, karakteristik pesantren muncul

sebagai implikasi dari penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan pada

keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian (menolong diri sendiri dan sesama),

ukhuwwah diniyyah dan islamiyyah dan kebebasan. Dalam pendidikan yang

seperti itulah terjalin jiwa yang kuat, yang sangat menentukan falsafah hidup

para santri.60

Penyelenggaraan pendidikan pesantren berbentuk asrama yang

merupakan komunitas tersendiri dibawah pimpinan kyai atau ulama, dibantu

seorang atau beberapa ustadz (pengajar) yang hidup ditengah-tengah para

santri dengan masjid atau surau sebagai pusat peribadatan, gedung-gedung

sekolah atau ruang-ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar serta

60 Imam Zarkasyi, Pembangunan Pondok Pesantren dan Usaha Untuk Melanjutkan
Hidupnya” dalam Al jami’ah No. 5-6 Th. Ke –IV Sept – Nop. 1965, (Yogyakarta: IAIN Sunan
kalijaga, 1965), h. 24-25
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pondok-pondok sebagai tempat tinggal para santri. Kegiatan pendidikannya

pun diselenggarakan menurut aturan pesantren itu sendiri dan didasarkan atas

prinsip keagamaaan. Selain itu, pendidikan dan pengajaran agama Islam

tersebut diberikan dengan metode khas yang hanya dimiliki oleh pesantren,

yaitu;

Rundongan atau Wetonan adalah metode pengajaran dimana santri

mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai yang membacakan kitab

tertentu, sementara santri menyimak kitab masing-masing dan membuat

catatan-catatan. Disebut dengan istilah Wetonan, berasal dari kata wektu

(istilah jawa untuk kata: waktu), karena pelajaran itu disampaikan pada waktu-

waktu tertentu seperti sebelum atau sesudah shalat fardhu yang lima atau pada

hari-hari tertentu.

Sorogan, adalah metode pengajaran individual, santri menghadap Kyai

seorang demi seorang dengan membawa kitab yang dipelajarinya. Kyai

membacakan pelajaran dari kitab tersebut kalimat demi kalimat, kemudian

menerjemahkan dan menerangkan maksudnya. Santri menyimak dan

mengesahkan (istilah jawa: ngesah), yaitu dengan memberi catatan pada kitabnya

untuk menandai bahwa ilmu itu telah diberikan kyai. Adapun istilah sorogan

tersebut berasal dari kata sorog (jawa) yang berarti menyodorkan, maksudnya

santri menyodorkan kitabnya dihadapan kyai, sehingga terkadang santri itu sendiri

yang membaca kitabnya dihadapan kyai, sedangkan kyai hanya menyimak dan

memberikan koreksi bila ada kesalahan dari bacaan santri tersebut.
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Beberapa pesantren dalam perkembangannya, disamping mempertahankan

sistem tradisionalnya juga menggunakan sistem madrasah, baik sebagai basis

pendidikannya ataupun yang bersifat tambahan.

Pendidikan pesantren memiliki dua sistem pengajaran, yaitu sistem

sorogan, yang sering disebut sistem individual, dan sistem bandongan atau

wetonan yang sering disebut kolektif. Dengan cara sistem sorogan tersebut, setiap

murid mendapat kesempatan untuk belajar secara langsung dari kyai atau

pembantu kyai. Sistem ini biasanya diberikan dalam pengajian kepada murid-

murid yang telah menguasai pembacaan Qurán dan kenyataan merupakan bagian

yang paling sulit sebab sistem ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan

disiplin pribadi dari murid. Murid seharusnya sudah paham tingkat sorogan ini

sebelum dapat mengikuti pendidikan selanjutnya di pesantren.61

Metode utama sistem pengajaran di lingkungan pesantren ialah sistem

bandongan atau wetonan. Dalam sistem ini, sekelompok murid mendengarkan

seorang guru yang membaca, menerjemahkan, dan menerangkan buku-buku Islam

dalam bahasa Arab. Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut halaqah

yang artinya sekelompok siswa yang belajar dibawah bimbingan seorang guru.62

Sistem sorogan juga digunakan di pondok pesantren tetapi biasanya hanya untuk

santri baru yang memerlukan bantuan individual.

Pesantren sekarang ini dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu

pesantren tradisional dan pesantren modern. Sistem pendidikan pesantren

tradisional sering disebut sistem salafi. Yaitu sistem yang tetap mempertahankan

61 Zamakhsary Dhofier, op. cit., h. 28
62 Ibid., h. 28
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pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren. Pondok

pesantren modern merupakan sistem pendidikan yang berusaha mengintegrasikan

secara penuh sistem tradisional dan sistem sekolah formal (seperti madrasah).

Tujuan proses modernisasi pondok pesantren adalah berusaha untuk

menyempurnakan sistem pendidikan Islam yang ada di pesantren. Akhir-akhir ini

pondok pesantren mempunyai kecenderungan-kecenderungan baru dalam rangka

renovasi terhadap sistem yang selama ini dipergunakan. Perubahan-perubahan

yang bisa dilihat di pesantren modern termasuk: mulai akrab dengan metodologi

ilmiah modern, lebih terbuka atas perkembangan di luar dirinya, diversifikasi

program dan kegiatan di pesantren makin terbuka dan luas, dan sudah dapat

berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat.63

Berdasarkan kepada uraian di atas, jelas sekali bahwa pertumbuhan dan

perkembangan pesantren di Indonesia tampaknya cukup mewarnai perjalanan

sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Kendatipun demikian pesantren dengan

berbagai kelebihannya, tentunya juga tidak dapat menghindar dari kritik

terhadap kekurangannya.

Diantara kelebihan pesantren terletak pada kemampuan menciptakan

sebuah sikap hidup universal yang merata, yang diikuti oleh semua warga

pesantren, dilandasi oleh tata nilai yang menekankan pada fungsi

mengutamakan beribadat sebagai pengabdian kepada Sang Khalik dan

memuliakan guru sebagai jalan untuk memperoleh pengetahuan agama yang

hakiki, yang dikejar adalah totalitas kehidupan yang diridhoi Allah. Sikap

63 Hasbullah, op. cit., h. 155
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hidup yang demikian terlepas dari acuan-acuan struktural yang ada dalam

susunan kehidupan masyarakat di luar pesantren. Hal  ini dapat membuat santri

mampu bersikap hidup tidak menguntungkan diri pada lembaga mesyarakat

yang manapun.

Sementara kekurangan-kekurangannya antara lain adalah tidak adanya

perencanaan yang terperinci dan rasional atas jalannya pendidikan itu sendiri,

tidak adanya keharusan membuat kurikulum dalam susunan yang lebih rnudah

dicerna dan dikuasai oleh santri (anak didik), tidak adanya pembedaan yang

jelas antara hal-hal yang benar-benar diperlukan dan yang tidak diperlukan

dalam suatu tingkat pendidikan. Pedoman yang digunakan tidak mengandung

nilai-nilai pendidikan, akibatnya adalah tidak adanya landasan filsafat

pendidikan yang jelas dan terperinci.64

Bagaimanapun keadaan pesantren dengan segala kelebihan dan

kekurangannya, kita mengakui besarnya arti pesantren dalam perjalanan

bangsa Indonesia, khususnya Jawa, dan tidak berlebihan jika pesantren

dianggap sebagai bagian historis bangsa Indonesia yang harus dipertahankan.

Apalagi pesantren telah dianggap sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia

yang mengakar kuat dari masa pra-Islam.

8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Sarana dan Prasarana

Pendidikan

Dalam melaksanakan manajemen sarana dan prasarana pendidikan ada

yang mempengaruhinya. Dibawah ini ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi

64 Abdurrohman Wahid, Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren, (Yogyakarta:
LKIS, 2001), h. 56
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perencanaan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat terwujud,

yakni:

1. Keadaan ekonomi/anggaran

Keadaan ekonomi yang lemah mengakibatkan sulitnya untuk membeli

perlengkapan sekolah yang sangat dibutuhkan. Sehingga sarana dan

prasarana pendidikan tidak terwujud, apa yang telah direncanakan

sebelumnya.

2. Jumlah siswa

Jumlah siswa yang banyak akan dapat mempelancar terwujudnya sarana

dan prasarana pendidikan yang telah direncanakan.

3. Masyarakat

Masyarakat yang kurang berpartisipasi tentang pendidikan, maka suatu hal

yang direncanakan oleh pesantren tidak akan tercapai dengan baik. 65

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Surapto, (2008) Upaya Pimpinan Pesantren dalam Pengadaan sarana

dan prasarana di Pondok Pesantren Al-Kautsar Pekanbaru. Dalam penelitian

ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh pimpinan yayasan dalam

mengadakan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam penelitian ini upaya

yang dilakukannya adalah dengan cara merehabilitas sarana dan prasarana

yang telah ada. Kemudian  bantuan pemerintah dengan cara  mengajukan

proposal kepemerintah setempat dan sumbangan dari wali murid. Setelah

dilakukan penelitian maka kesimpulan upaya pimpinan yayasan dalam

65 http/Surya Dharma, M.Pd. Manajemen Sarana dan Prasarana
Pendidikan,com,tanggal akses 08 Oktober 2012.
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pengadaan sarana dan prsarana pendidikan di Pondok Pesantren Al-Kautsar

dapat tergolong baik, karena terletak di 70.41% yang terletak di interval 65%-

100%

Sarini (2006) Upaya Kepala sekolah dalam mengembangkan sarana

dan prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah se kecamatan Langgam

Kabupaten Pelalawan. Dalam penelitian menjelaskan bagaimana kepala

Madrasah Tsanawiyah mengelola sarana dan prasana yang telah ada untuk

pendidikan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa cara yang dapat

dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengembangkan sarana dan prasarana

pendidikan yakni dengan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah ada.

Kemudian memberitahukan cara penggunaan sarana dan prasarana yang telah

diadakan, apabila guru tidak memahaminya. Mengadakan sarana dan

prasarana pendidikan sesuai dengan pembelajaran yang telah dilakukan.

Setelah dilakukan penelitian maka kesimpulan Upaya Kepala sekolah dalam

mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan di Madrasah Tsanawiyah

se-Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan  dapat tergolong baik, karena

terletak di 73.41% yang terletak di interval 50%-75%

C. Konsep Operasional

Berdasarkan kerangka teorites di atas, selanjutnya dirumuskan konsep

operasional sebagai pedoman yang akan diterapkan di lapangan untuk

menjaring dan mengukur data yang berkenaan dengan manajemen sarana

prasarana pendidikan. Adapun konsep operasional adalah sebagai berikut:
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1. Indikator manajemen sarana dan prasarana di Pesantren al-Qur’an Teluk

Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:

a. Aspek planning (perencanaan) yang meliputi:

1) Jenis sarana prasarana yang dibutuhkan

2) Penyediaan sarana prasarana

3) Penempatan sarana prasarana

4) Prosedur pengadaan sarana prasarana

b. Aspek organizing (pengorganisasian) yang meliputi:

1) Menentukan jenis sarana prasarana yang lebih diprioritaskan

2) Memberikan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan

sarana prasarana

3) Menentukan penempatan sarana prasaran

4) Menentukan sistem pengadaan sarana prasarana

c. Aspek actuating (penggerak) yang meliputi:

1) Mengadakan dan menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan

2) Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana

3) Memberikan dorongan dalam pemeliharaan dan perawatan sarana

prasarana yang ada

d. Aspek controling (pengawasan) yang meliputi:

1) Pengawasan pimpinan pesantren dalam membuat perencanaan

pengadaan sarana prasarana

2) Pengawasan pimpinan pesantren terhadap penanggungjawab

sarana prasarana dalam melaksanakan tugasnya
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3) Pengawasan pimpinan pesantren dalam penggunaan dan

pemanfaatan sarana prasarana yang ada

4) Pengawasan pimpinan pesantren dalam perawatan sarana

prasarana yang ada

e. Aspek evaluating (penilaian) yang meliputi:

1) Sarana dan prasarana yang telah rusak diperbaiki dan diganti

2) Sarana dan prasarana yang kerusakannya parah di hapus/dibuang.

2. Faktor yang mempengaruhi manajemen sarana dan prasarana di Pesantren

al-Qur’an Teluk Piyai Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, terdiri

dari:

a. Faktor pendukung:

1) Kesungguhan pihak pesantren dalam meningkatkan sarana dan

prasarana.

2) Ketersediaan lahan seluas 140 Ha.

3) Lokasi pesantren strategis.

b. Faktor penghambat:

1) Minimnya sumber dana yang tersedia

2) Lahan pesantren belum semuanya produktif

3) Kurangnya pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana


