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MOTO 

 

 كُّلٌُّكْم َراعٍ َوُكلٌُّكْم َمْسُؤٍل َعْن َرِعيَتِهِ 
 

“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ABSTRAK 

 

Sutrisno, Ernika Yenci Noviana. 2019.Manajemen 

Pengembangan Bakat di Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo. Skripsi.Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Jurusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Dr.Umar Sidiq, M. Ag. 

 

Kata Kunci: Manajemen, Pengembangan Bakat. 

Manajemen berasal dari perkataan manage to man. 

Kata manage berarti mengatur atau mengelola, sedangkan kata 

man manusia. Kalau kedua kata tersebut digabungkan 

manajemen berarti mengelola atau mengatur manusia. 

   Berdasarkan uraian di atas, peneliti membuat rumusan 

masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perencanaan 

pengembangan bakat di Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo? (2) Bagaimana pelaksanaan 

pengembangan bakat di Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo? (3) Bagaimana evaluasi 

pengembangan bakat di Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo? 

 Untuk menjawab rumusan masalah di atas peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Dari 

hasil penelitian ini ditemukan: (1) Pondok Pesantren Al 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo telah melaksanakan 

perencanaan dengan baik sesuai dengan kebutuhan santri. 

Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun baru, 

pondok  mengadakan rapat kerja pengurus yang diikuti oleh 22 



 

 

orang dengan pengelola pondok untuk membuat sebuah 

perencanaan yang akan dijalankan pada tahun yang akan 

datang. (2) Pelaksanaan pengembangan bakat yang ada di 

Pondok Pesantren Mangunsuman Siman Ponorogo itu masih 

belum berjalan dengan lancar karena adanya beberapa kendala 

yang perlu dirundingkan lagi dengan pengurus, kyai maupun 

pengelola pondok tersebut. Kegiatan yang ada dipondok diikuti 

oleh 11 orang, hadroh 20 orang, olah vokal 8 orang, sedangkan 

untuk kegiatan qiro’ diikuti oleh 100 orang dikarenakan 

sebagian besar santri senang dengan kegiatan tersebut dan 

waktu pelaksanaannya sore hari, maka memudahkan mereka 

untuk mengikuti setelah pelaksanaan kuliah selesai.(3) 

Evaluasi sangat diperlukan dengan adanya evaluasi kita dapat 

mengetahui kendala yang ada di Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo dapat di selesaikan yaitu 

dengan menambah sumber daya manusia dan semua santri 

wajib menjaga dengan baik sarana prasarana yang ada. 

Evaluasi digunakan untuk uji kompetensi, dan bertujuan untuk 

mengetahui seberapakah santri tersebut benar-benar mampu 

dan menguasai bakat yang mereka pilih dan diminati pada 

masing-masing bidang yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penerapan manajemen di masa lalu tentu berbeda dengan 

penerapan manajemen di masa sekarang. Di masa lalu 

manajemen diterapkan hanya untuk mengelola kerja manusia, 

sesuai dengan makna manajemen. Sementara  di masa sekarang, 

selain untuk mengelola kerja manusia, manajemen juga 

diterapkan untuk mengatur berbagai sumber data yang 

dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Manajemen dapat diartikan pengelolaan, 

ketatalaksanaan, kepengurusan, dan sejumlah pengertian serupa 

lainnya. Maka tidak menyimpang kiranya, kalau manajemen 

diartikan dengan tata kelola.  Ilmu manajemen pun dapat 

diartikan dengan ilmu tata kelola. Istilah ini di samping 

berkembang dalam dunia bisnis, kemudian digunakan pula untuk 

1 



 

 

berbagai bidang.1 Sudah sejak lama dikenal istilah manajemen 

pembangunan, pemerintahan, perkantoran, rumah sakit, konflik 

dan lain sebagainya, termasuk manajemen pendidikan dan 

pondok pesantren. 

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk 

mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan 

berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengendalian orang-orang serta sumber daya dan organisasi 

lainnya.2 Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan 

bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Apa yang 

dimaksud dengan efektif dan efisien, efektif menurut Peter F. 

Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar (doing the 

right things). Sedangkan efisien menurutnya adalah mengerjakan 

pekerjaan dengan benar (doing things right).3 

                                                           
1 Karyoto, Dasar-dasar Managemen Teori Definisi dan Konsep 

(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 7. 
2 Ernie Trisnawati dan Kurniawan Saefulloh, Pengantar 

Manajemen (Jakarta: Kencana, 2013), 5. 
3 Ahmad Janan Asifudin, “Manajemen Pendidikan untuk Pondok 

Pesantren”, Jurnal Manajemen Pendidikan, Volume 1, (November 2014), 

356. 



 

 

Terkait dengan manajemen, pondok pesantren dengan 

keanekaragaman termasuk lembaga atau organisasi pendidikan 

yang unik. Antara lain karena di pondok pesantren terdapat figur 

kyai yang memiliki peranan dan wewenang yang luar biasa, 

hingga dalam perspektif ilmu manajemen seringkali terjadi 

kontradiktif atau tidak sesuai dengan kode etiknya,. Miaslnya, 

terkait dengan pelimpahan tugas dan wewenang, jenjang 

kekuasaan, masalah interverensi, dan lain-lainnya. Meski 

demikian, terdapat pula pondok-pondok pesantren yang 

menerapkan manajemen modern dengan bagus.4 

Bakat merupakan kemampuan yang bersifat subjektif 

yang membedakan dengan yang lain dengan keistimewaan-

keistimewaan tertentu. Bakat berbeda dengan hobi, bakat ada 

dalam setiap diri manusia sejak dilahirkan dan dapat tumbuh 

serta berkembang karena proses pendidikan.5 

                                                           
4Ibid.,356. 
5 Muhammad Subhi Abdussalam, Anakku Hebat Penuh Bakat 

(Solo: Tayiba Media, 2014), 14. 



 

 

Bakat pada awalnya mengacu pada kecerdasan, bakat 

adalah kondisi. Aptitude adalah kondisi atau ciri khas dianggap 

sebagai gejala kemampuan individu untuk memperoleh 

pelatihan, biasanya juga berupa pengetahuan, keterampilan atau 

tanggapan, seperti kemampuan untuk berbicara bahasa, untuk 

menghasilkan musik, sedangkan Martinson menyebutkan bahwa 

anak-anak berbakat diidentifikasikan sebagai individu yang 

berkualitas, mampu berkinerja tinggi.6 

Tantangan terbesar bagi keberhasilan sebuah lembaga 

pendidikan seperti pesantren dalam mencapai tujuan adalah 

berubahnya jaman yang menuntut profesionalisme dalam 

pengelolaan lembaga, kualitas sumber daya pengelola, 

kemampuan pengelola dalam menyikapi kemajuan teknologi, 

serta meluluskan alumni yang berkualitas. Untuk bisa memenuhi 

hal tersebut suatu lembaga pendidikan seperti pesantren dapat 

                                                           
6 Wasidi, ” Pengembangan Instrumen Bakat Keguruan”’ Jurnal 

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Volume 20, (Juni 2016), 3. 



 

 

menerapkan dan mengaplikasikan konsep manajemen strategi 

dalam usaha mencapai tujuannya.7 

Pondok pesantren Al Barokah adalah lembaga yang 

sudah diakui oleh Kementerian Agama (Kemenag) semenjak 

tahun 2017, dalam model kegiatan  yang digunakan pada pondok 

pesantren Al Barokah itu menggunakan sistem modern. Sistem 

modern yang dimaksud adalah klasifikasi tingkat bakat yang 

dimiliki oleh santri. 

Manajemen pendidikan akan mengoptimalkan aktivitas 

yang ada di lembaga pendidikan termasuk di pondok pesantren 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan 

pendidikan yang memenuhi tuntunan zaman tanpa meninggalkan 

sisi keagamaan. Lokasi  pondok pesantren Al Barokah yang 

berada di kota Ponorogo menambah keunikan tersendiri, yang 

mana dalam pondok tersebut terdapat kegiatan yang bersifat 

kepemilikan bakat seperti kepandaian dalam olah vokal, hadroh, 

                                                           
7Abdul Kholiq Syafa’at,  “ Strategi Pengembangan Pondok 

Pesantren dalam Era Globalisasi di Kabupaten Banyuwangi,” Jurnal 

Penelitian Sosial Keagamaan Volume 8 (Juni 2014), 246. 



 

 

kaligrafi, qiro’. Tetapi dengan banyaknya santri di pondok 

pesantren Al Barokah dalam bakat yang mereka miliki belum 

tersalurkan dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat seperti 

kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya percaya diri dalam 

diri santri, kurangnya SDM. 

Untuk memaksimalkan kegiatan dalam penyaluran bakat 

tersebut maka dibutuhkannya cara dan pendukung untuk 

pengembangan bakat terhadap santri yaitu diadakannya seminar 

tentang menumbuhkan jiwa percaya diri terhadap seluruh santri, 

memenuhi alat yang dibutuhkan sesuai dengan masing-masing 

bakat, dan menambahkan SDM atau guru dalam pembelajaran 

untuk setiap bakat yang mereka miliki. 

Berdasarkan wawancara di Pondok Pesantren Al 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo terdapat beberapa 

santri yang memiliki bakat tetapi ada beberapa yang belum 

tersalurkan karena beberapa faktor seperti kurangnya sarana dan 

prasarana, kurangnya sumber daya manusia (SDM) atau 



 

 

pembimbing yang memiliki bakat tersebut.8 Oleh karena itu, 

peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang 

“Manajemen Peserta Didik di Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus 

penelitian ini adalah “ implementasi manajemen pesantren dalam 

mengembangkan bakat diPondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo”. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang masalah dan fokus 

penelitian yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perencanaan pengembangan bakat di 

Pondok Pesantren  Al Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo? 

                                                           
8 Hasil wawancara dengan santri putri, tanggal 22 Januari 2019. 



 

 

2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan bakat di 

Pondok Pesantren  Al Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo? 

3. Bagaimana evaluasi pengembangan bakat di Pondok 

Pesantren Al Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan pengembangan 

bakat di Pondok Pesantren  Al Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan 

bakat di Pondok Pesantren  Al Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo. 

3. Untuk memaparkan evaluasipengembangan bakat di 

Pondok Pesantren Al Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo. 



 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini secara teoritis dapat mengetahui 

implementasi manajemen santri dalam 

pengembangan bakat di Pondok Pesantren Al 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang 

mengembangkan bakat pada santri. 

2. Secara praktis 

a) Bagi santri 

Agar perilaku atau bakat yang dimiliki santri itu 

dapat tersalurkan dan dapat menjadikan mereka 

lulusan yang berguna bagi masyarakat. 

b) Bagi peneliti 



 

 

Untuk menambahkan wawasan yang lebih luas 

tentang pengembangan bakat yang dimiliki 

santri. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk 

mempermudah pemahaman para pembaca dalam menelaah isi 

kandungan yang ada di dalamnya. Dalam penulisan laporan nanti 

terdiri dari enam batang tubuh, adapun sistematika 

pembahasannya adalah sebagai berikut: 

Bab I:  Pendahuluan, yang berisi tentang tinjauan 

secara global permasalahan yang dibahas, yaitu 

terdiri latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, 

manfaat penelitian. 

Bab II : Kajian teori dan telaah hasil penelitian 

terdahulu, yang berfungsi untuk menerangkan 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai 



 

 

landasan pemikiran dan penelitian yang terdiri 

dari seluruh santri putra maupun santri putri. 

Bab III : Metode penelitian yang meliputi pendekatan 

dan jenis penelitian. kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan 

data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-

tahapan penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab V : Pembahasan yang berisi analisa penelitian 

terkait dengan manajemen santri dalam 

pengembangan bakat Pondok Pesantren Al 

Barokah Mangunsuman  Siman Ponorogo. 

Bab VI : Penutup, yang mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari dari laporan 

penelitian. Pada bab ini penulis memberikan 

kesimpulan secara menyeluruh dari uraian 

yang ada dan saran-saran yang diharapkan 



 

 

untuk perbaikan yang ada hubungan dengan  

pembahasan penulisan skripsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

Nama Iis Futuhiyatul Istiqomah tahun 2017 dari 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung dengan judul skripsi Implementasi 

Manajemen Kesantrian di Pondok Pesantren Al Hikmah 

Wayhalim Kedaton Bandar Lampung. Berdasarkan hasil 

analisis deskriptif yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa implementasi manajemen kesantrian di pondok 

pesantren Al Hikmah Bandar Lampung sebagai berikut. 

Rumusan masalah dari penelitian di atas adalah “ 

bagaimana implementasi kesantrian ditinjau dari fungsi 

manajerial di Pondok Pesantren Al Barokah?”. Metode 

teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 14 



 

 

interview( wawancara). Metode teknik pengumpulan data 

selanjutnya adalah dengan observasi dan dokumentasi.  

Analisis data yang digunakan dalam telaah pustaka 

di atas adalah analisis selama pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji keabsahan data 

juga bisa dikatakan dengan triangulasi.  

Planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), controlling 

(pengawasan) semua dilaksanakan untuk berkembangnya 

lembaga tersebut pada perencanaan santri, penerimaan 

santri baru, orientasi santri, pengelompokan santri, 

pembinaan santri, layanan khusus bagi santri, pencatatan 

dan pelaporan santri, evaluasi hasil belajar santri, kelulusan 

dan alumni dilakukan dengan musyawarah atau rapat yang 

dilakukan oleh dewan pembinaan dan pengurus pondok 

pesantren dalam menentukan hal-hal yang terkait 

dengannya. 



 

 

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang 

terdahulu adalah tentang bakat kecerdasan atau kemampuan 

santri dalam menangkap pelajaran, sedangkan penelitian 

saya tentang bakat yang dimiliki santri seperti olah vokal, 

hadroh, kaligrafi, dan qiro’. 

Nama Meilia Ajeng Hening Mahargiyanti tahun 

2017 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan 

judul Pengembangan Bakat dan Minat melalui Kegiatan 

Ekstrakurikuler Pramuka pada Siswa MTs Muhammadiyah 

07 Purbalingga di Kejobong. Rumusan masalah dari telaah 

terdahulu ini adalah bagaimana pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa MTs Muhammadiyah 

07 Purbalingga di Kejobong. 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data 

observasi, dokumentasi dan interview. Sedangkan teknik 



 

 

analisis data penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

teknik reduksi data, sajian data dan penyimpulan data. Dari 

hasil penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui 

pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pada siswa MTs Muhammadiyah 07 

Purbalingga di Kebojong. 

Berdasarkan hasil dari analisis tersebut bahwa 

pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka pada siswa MTs Muhammadiyah 

07 Purbalingga di Kebojong dilaksanakan untuk mencapai 

tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi MTs 

Muhammadiyah 07 Purbalingga di Kejobong yaitu 

menumbuhkan semangat berprestasi dalam bidang 

akademik dan non akademik kepada seluruh warga sekolah. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu, jika yang terdahulu itu membahas tentang 

pengembangan bakat dan minat melalui ekstrakurikuler 



 

 

pramuka, tetapi untuk penelitian ini hanya membahas 

tentang pengembangan bakat yang ada di Pondok Pesantren 

Al Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. 

Nama Miss Paosiaa Nahooda tahun 2015 dari 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang dengan judul skripsi 

Manajemen Pembinaan dan Pengembangan Bakat Minat 

Siswa di Sekolah Pattanakan Suksa di Thailand. Rumusan 

masalah dari telaah terdahulu ini adalah, 1) bagaimana 

perencanaan pembinaan dan pengembangan bakat dan 

minat siswa di sekolahan Pattanakan Suksa di Thailand, 2) 

bagaimana pembinaan dan pengembangan bakat siswa di 

sekolahan Pattanakan Suksa di Thailand, 3) bagaimana 

evaluasi pembinaan dan pengembangan bakat minat siswa 

di sekolah Pattanakan Suksa di Thailand. 

Analisis data yang digunakan dalam telaah pustaka 

di atas adalah analisis selama pengumpulan data, reduksi 



 

 

data, penyajian data, dan verifikasi data. Uji keabsahan data 

juga bisa dikatakan dengan triangulasi. 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: perencanaan program-

program kegiatan pembinaan dan pengembangan yang ada 

di sekolah Pattanakan Suksa ini berdasarkan pada 

kebutuhan dan keinginan sekolah, para orang tua, 

masyarakat dan siswa melalui kegiatan penerimaan siswa 

baru, pertemuan orangtua, dan dari hasil evaluasi tahunan. 

Pelaksanaan program-program kegiatan pembinaan dan 

pengembangan di sekolah Pattanakan Suksa dilaksanakan 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan yaitu 

dengan menetapkan jadwal kegiatan tertentu. Evaluasi 

program-program kegiatan pembinaan dan pengembangan 

di sekolah Pattanakan Suksa melalui pembuatan laporan 

kegiatan siswa setelah selesai, adapun evaluasi program-

program kegiatan di sekolah tersebut juga menggunakan 



 

 

metode analisis SWOT pada setiap kegiatan, untuk 

mengetahui kekuatan, kelemahan, dan ancaman dalam 

kegiatan tersebut. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu, jika yang terdahulu itu membahas tentang 

pembinaan dan pengembangan bakat, tetapi untuk 

penelitian ini hanya membahas tentang pengembangan 

bakat yang ada di Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1.  Manajemen  

a. Pengertian manajemen 

Manajemen berasal dari perkataan manage 

to man. Kata manage berarti mengatur atau 

mengelola, sedangkan kata man manusia. Kalau 

kedua kata tersebut digabungkan manajemen berarti 



 

 

mengelola atau mengatur manusia. Menurut Malayu 

S.P.Hasibuan, manusia menjadi salah satu unsur 

sumber daya, selain money, matearials, manchines, 

metods, dan market yang dibutuhkan organisasi 

guna mencapai tujuan.9 

Untuk mencapai tujuannya, organisasi akan 

menghadapi persoalan terkait dengan keterbatasan 

berbagai unsur sumber daya, manusia sebagai 

pekerja memiliki keterbatasan fisik, uang sebagai 

modal sering kali kurang, material sebagai bahan 

baku proses atau produksi bermasalah 

ketersediaannya, metode sebagai panduan untuk 

menyelesaikan pekerjaan masih bergantung pada 

pemahaman dan kemampuan pengelola, mesin 

sebagai alat produksi bergantung pada kemampuan 

kapasitas produksi, pasar sebagai tempat untuk 

                                                           
9 Karyoto, Dasar-dasar Managemen Teori Definisi dan Konsep, 1. 



 

 

menawarkan produk-produk perusahaan juga 

bergantung pada permintaan konsumen. Oleh 

karena itu, organisasi harus mencari cara terbaik 

yang bisa dilakukan, seperti dengan mengelola 

sumber-sumber daya yang dimiliki, agar tujuan 

organisasi dapat tercapai. Pengelolaan sumber-

sumber daya tentu membutuhkan suatu proses 

seperti kegiatan merencanakan, mempertimbangkan 

memutuskan dan melaksanakan.10 

Ada dua pengertian untuk istilah “program” 

yaitu pengertian secarakhusus dan umum. Menurut 

pengertian secara umum, “program” dapat diartikan 

sebagai “rencana”. Jika seorang ditanya oleh guru, 

apa programnya sesudah lulus dalam menyelesaikan 

pendidikan di sekolah yang diikuti maka arti 

                                                           
10Karyoto, Dasar-dasar Manajemen Teori Definisi dan Konsep, 1-

2. 



 

 

“program” dalam kalimat tersebut adalah rencana 

atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan 

setelah lulus.11 

Apabila program ini langsung dikaitkan 

dengan evaluasi program maka program 

didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan 

kegiatan yang merupakan realisasi atau 

implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung 

dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi 

dalam suatu organisasi yang melibatkan beberapa 

program, yaitu (1) realisasi atau implementasi suatu 

kebijakan, (2) terjadi dalam waktu relatif lama 

bukan kegiatan tunggal tetapi jamak 

berkesinambungan, dan (3)  terjadi dalam organisasi 

yang melibatkan sekelompok orang.12 

                                                           
11 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, Evaluasi 

Program Pendidikan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 2. 
12Ibid., 3. 



 

 

Secara umum, manajemen program adalah 

mengelola atau mengatur sesuatu yang 

direncanakan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dalam suatu organisasi. 

b. Fungsi manajemen  

Mengacu pada makna manajemen sebagai 

sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian dan pengontrol sumber daya, 

maka fungsi kegunaan dari pada manajemen adalah 

untuk mencapai goal yang diinginkan tersebut 

secara efektif dan efisien.13 

1) Planning (Perencanaan) 

Perencanaan adalah fungsi dasar atau fungsi 

fundamental manajemen, karena organizing, 

actuating, dan controlling pun harus terlebih dahulu 

direncanakan. Perencanaan ditujukan pada masa 

                                                           
13 Muhammad Kristiawan,  Manajamen Pendidikan (Yogyakarta: 

CV Budi Utama, 2017), 24. 



 

 

depan yang penuh dengan ketidakpastian. Dampak 

perencanaan baru terasa pada masa yang akan 

datang. Agar resiko yang ditanggung relatif kecil 

hendaknya segala kegiatan, tindakan, kebijaksanaan, 

direncanakan terlebih dahulu.  

Tujuan perencanaan pada dasarnya tidak 

akan dapat mengendalikan waktu yang akan datang, 

tetapi mereka dituntut untuk memiliki kemampuan 

dalam menangkap peluang tantangan yang akan 

dihadapi berdasarkan perhitungan dan analisis data 

berbagai macam faktor yang melengkapi gerak 

manajemen dan organisasi. Dengan demikian, 

perencanaan bisa membantu manajemen untuk 

menyusun rangkaian kegiatan demi tercapainya 

tujuan organisasi.14 

 

 

                                                           
14 Lilies Sulastri, Manajemen Sebuah Pengantar (Bandung: La 

Goods Publishing, 2012), 87. 



 

 

a) Fungsi Perencanaan 

Secara umum adanya perencanaan 

dalam sebuah organisasi adalah untuk: 

(1) Mengimbangi ketidaktentuan dan 

perubahan 

Ketidaktentuan dan perubahan 

dikemudian hari membuat perencanaan 

menjadi suatu keharusan. Hari depan sangat 

jarang pasti, dan makin jauh hari ke hari 

depan hasil keputusan harus dipikirkan, 

makin berkuranglah kepastiannya.  

Bahkan kalau hari depan itu sangat 

pasti, beberapa perencanaan biasanya tetap 

diperlukan. Hal ini dikarenakan pertama-

tama, ada keharusan untuk menentukan cara 

yang paling baik dalam setiap keadaan 

untuk mencapai suatu tujuan. Dengan 

syarat-syarat kepastian, hal itu terutama 



 

 

menjadi masalah matematik mengenai 

kalkulasi, atas dasar fakta-fakta yang 

diketahui, arah yang akan memberikan hasil 

yang diinginkan dengan biaya paling 

rendah. Kedua, setelah arah itu diputuskan, 

perlu untuk membuat rencana sedemikian 

rupa sehingga setiap bagian dari organisasi 

itu akan tahu bagaimana memberi 

sumbangan kepada pelaksanaan pekerjaan 

yang harus dikerjakan.15 

(2) Memusatkan perhatian kepada sasaran 

Karena setiap perencanaan 

ditujukan ke arah pencapaian sasaran, maka 

tindakan perencanaan itu sendiri 

memusatkan perhatian kepada sasaran 

tersebut. Rencana yang menyeluruh yang 

dipikirkan masak-masak mempersatukan 

                                                           
15Ibid., 90. 



 

 

aktivitas-aktivitas antar departemen. Para 

pemimpin yang secara khas terbenam 

dalam masalah-masalah yang segera 

ditangani, terpaksa melalui perencanaan 

memikirkan hari depan bahkan memikirkan 

kebutuhan pada waktu-waktu tertentu untuk 

memperbaiki dan meluaskan rencana-

rencana demi kepentingan pencapaian 

tujuan. 

(3) Memperoleh operasi yang ekonomis 

Perencanaan sangat 

meminimumkan biaya karena memberi 

tekanan kepada operasi yang efisien dan 

segi ketepatan. Perencanaan menggantikan 

usaha yang tergabung dan terpimpin untuk 

aktivitas yang tidak terkoordinasi yang 

sedikit demi sedikit, bahkan juga 

menggantikan arus pekerjaan yang menatap 



 

 

untuk arus yang mantap dan keputusan-

keputusan yang disengaja untuk 

pertimbangan yang mendadak. 

(4) Memudahkan pengawasan 

Para manajer pimpinan tidak 

memeriksa jalannya pekerjaan bawahan 

tanpa mempunyai tujuan dan program 

sebagai ukuran. Pengawasan tidak akan 

dapat dilakukan tanpa rencana untuk 

dipakai sebagai standar. 

b) Manfaat Perencanaan 

Perencanaan mempunyai banyak 

manfaat, antara lain adalah membantu 

manajemen untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan perubahan lingkungan, membantu 

dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-

masalah utama, memungkinkan pimpinan 

manajer dalam memahami keseluruhan 



 

 

gambaran operasi lebih jelas, membantu 

penempatan tanggung jawab lebih tepat, 

memberikan cara pemberian perintah untuk 

beroperasi, memudahkan dalam melakukan 

koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, 

meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, 

menghemat waktu usaha dan dana. 

Di samping manfaat, perencanaan 

seringkali juga terjebak pada beberapa 

kekurangan berikut: pekerjaan yang tercakup 

dalam perencanaan mungkin berlebihan pada 

kontribusi nyata, perencanaan cenderung 

menunda kegiatan, perencanaan mungkin terlalu 

membatasi manajemen untuk berinisiatif dan 

berinovasi, kadang-kadang hasil yang paling 

baik didapatkan oleh penyelesaian situasi 

individual dan penanganan setiap massalah saat 



 

 

masalah tersebut terjadi, ada rencana-rencana 

yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. 16 

2) Organizing (Pengorganisasian) 

Manusia adalah mahluk organisasi. Oleh 

karena itu, begitu ia dilahirkan ke dunia, ia menjadi 

anggota organisasi genetis yang disebut anggota 

keluarga. Bahkan organisasi itu sudah ada sebelum 

kita dilahirkan karena kelahiran kita juga akibat dari 

hasil organisasi perkawinan di samping itu, begitu 

manusia lahir ia juga langsung menjadi anggota 

rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, 

kabupaten, provinsi, dan warga Negara Indonesia 

bahkan menjadi warga dunia. 

a) Kegiatan Organisasi  

1) Mengalokasikan sumber daya, 

menyusun dan menetapkan tugas-tugas 

                                                           
16Ibid., 96. 



 

 

serta menetapkan prosedur yang 

diperlukan. 

2) Menetapkan struktur perusahaan yang 

menunjukkan adanya garis kewenangan 

dan tanggung jawab. 

3) Merekrut, menyeleksi dan melakukan 

pelatihan serta pengembangan tenaga 

kerja. 

4) Menempatkan tenaga kerja pada posisi 

yang pas dan paling tepat. 

b) Unsur-unsur organisasi  

(a) Sekelompok orang yang diarahkan 

untuk bekerja sama. 

(b) Melakukan kegiatan yang sudah 

ditetapkan. 

(c) Kegiatan yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan. 



 

 

c) Manfaat organisasi 

(a) Pembagian tugas-tugas bisa sesuai 

dengan kondisi lembaga. 

(b) Menciptakan spesialisasi saat 

menjalankan tugas. 

(c) Personil dalam perusahaan mengetahui 

tugas apa yang akan dijalankan. 

d) Fungsi organisasi 

(a) Pendelegasian wewenang dari 

manajemen puncak kepada manajemen 

pelaksana. 

(b) Adanya pembagian tugas yang jelas. 

(c) Mempunyai manajer puncak yang 

professional untuk bisa 

mengkoordinasikan semua kegiatan 

yang dilakukan. 

 



 

 

3) Actuating ( Penggerakan atau Pelaksanaan) 

Untuk melaksanakan hasil perencanaan dari 

pengorganisasian, maka perlu diadakan tindakan-

tindakan kegiatan yang actuating. Actuating adalah 

salah satu fungsi manajemen yang sangat penting 

sebab tanpa fungsi ini maka apa yang telah 

direncanakan dan diorganisir itu tidak dapat 

direalisasikan dalam kenyataan. 

Beberapa kegiatan pada fungsi pengarahan, 

membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja 

supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien, 

memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang 

pekerjaan, menjelaskan semua kebijakan yang sudah 

ditetapkan. 

Pelaksanaan atau penggerakan adalah salah 

satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk 

merealisasikan hasil perencanaan dan 

pengorganisasian. Pelaksanaan adalah upaya untuk 



 

 

menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta 

mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud 

untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. 

Actuating dalam organisasi juga biasa diartikan 

sebagai keseluruhan proses pemberian motif bekerja 

kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga 

mereka bersedia bekerja secara sungguh-sungguh 

demi tercapainya tujuan organisasi.17 

4) Controlling (Pengawasan) 

Fungsi pengawasan merupakan fungsi 

terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat 

penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses 

manajemen, karena itu harus dilakukan sebaik-

baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, 

penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian 

                                                           
17 Imam Machali, Ara Hidayat, The Handbook of Education 

Management Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di 

Indonesia, 23. 



 

 

tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif 

guna penyempurnaan lebih lanjut.  

Kegiatan pada fungsi pengendalian, 

mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara 

mengikuti standar indikator yang sudah diterapkan, 

melakukan klarifikasi dan korelasi terhadap 

penyimpangan yang ditemukan, memberi alternative 

solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang 

terjadi. 

Kontroling akan berjalan efektif dengan cara 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Routing (jalur), manajer menetapkan cara 

atau jalur supaya bisa dengan mudah 

mengetahui letak dimana suatu kesalahan 

sering terjadi. 

b) Scheduling (penetapan waktu), manajer 

menetapkan kapan semestinya pengawasan 

harus dijalankan. Kadang-kadang 



 

 

pengawasan yang terjadwal mungkin tidak 

efisien dalam menemukan suatu kesalahan 

dan sebaliknya, sesuatu yang dijalankan 

secara mendadak malah lebih berguna. 

c) Dispatching (perintah pelaksanaan), adalah 

pengawasan yang berupa suatu perintah 

pelaksanaan pada pekerjaan. Tujuannya 

supaya suatu pekerjaan bisa selesai tepat 

waktu. Perintah bisa membuat sebuah 

pekerjaan bisa terhindar dari kondisi yang 

tekatung-katung, dan pada ujungnya apabila 

terjadi kesalahan, bisa dengan mudah 

diidentifikasi siapa yang melakukan 

kesalahan. 

d) Follow Up (tindak lanjut) manajer 

mencarikan solusi apabila terdapat 

kesalahan yang ditemukan. Tindak lanjut 



 

 

bisa dengan mudah memberikan peringatan 

terhadap pihak yang sengaja atau tidak 

sengaja melakukan kesalahan dan 

memberikan petunjuk supaya kesalahan 

yang sama tidak terulang kembali. 

Bentuk kepengawasan yang baik adalah 

pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan 

dan sifat atau karakter dari lembaga. Sebuah 

pengawasan yang baik dilakukan dengan 

tidak menelan banyak biaya dan bisa 

menjamin adanya kegiatan perbaikan. Untuk 

itu, lembaga perlu menyiapkan langkah tata 

pola dan rencana lembaga sebelum 

pengawasan dilaksanakan. 

 

 

 



 

 

c. Unsur-unsur manajemen 

Unsur  manajemen terdiri dari “ 7 M+1 ” 

menurut Usman dan Henry Fayol 6 M yaitu sebagai 

berikut:18 

1) Man (manusia), berperan sebagai man power 

dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan 

untuk memimpin, menggerakkan 

karyawan/bawahan, serta memberikan tenaga 

dan pikiran untuk kemajuan kontinuitas 

lembaga. Sumbangan tenaga manusia di sini 

dapat pula dinamakan sebagai leadership atau 

kepemimpinan. 

2) Material (barang), material digunakan sebagai 

proses produksi dalam suatu perusahaan atau 

organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan 

setengah jadi, atau barang jadi. 

                                                           
18 Muhammad Kristiawan,  Manajamen Pendidikan,  4. 



 

 

3) Machine (mesin), merupakan kebutuhan pokok 

dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. 

Mesin berupa peralatan yang digunakan oleh 

suatu instansi atau lembaga. Baik itu peralatan 

yang modern maupun peralatan yang masih 

bersifat konvensional. 

4) Money (uang), modal dibagi menjadi dua, yaitu  

modal tetap berupa tanah, gedung, mesin dan 

modal kerja berupa kas, piutang. 

5) Method (metode), pemilihan dan penggunaan 

metode yang tepat digunakan sebagai aturan 

atau cara-cara tertentu bertujuan untuk 

menghindari terjadinya inefisiensi dan 

pemborosan. Dalam lembaga pendidikan, 

metode pembelajaran yang dibentuk oleh 

seorang guru sangat diperlukan dalam 

menerangkan pelajaran. Karena metode yang 



 

 

dipakai akan mempengaruhi peserta didik dalam 

memahami pelajaran.  

6) Market (pasar) merupakan tempat bertemunya 

penjual dan pembeli untuk mengadakan 

transaksi, dalam lembaga pendidikan dengan 

peserta didik maupun stakeholder yang ada 

dalam lingkup lembaga tersebut. 

7) Minute (waktu), merupakan waktu yang 

dipergunakan dan dimanfaatkan dalam 

pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara 

efisien dan efektif. 

d. Ruang lingkup manajemen 

1) Lingkungan luar (eksternal) 

Terdiri dari:  

a) Lingkungan umum, meliputi ekonomi, 

politik, hukum, sosio kultural (budaya), 

teknologi, dimensi internasional (seperti 



 

 

globalisasi), dan paham ekonomi, dan 

kondisi lingkungan alam  

b) Lingkungan kusus (tugas), meliputi  

pemilik (stockholder), customer, klien, 

pemasok, pesaing, suplai tenaga kerja, 

badan pemerintah, lembaga keuangan, 

media dan serikat pekerja. 

2) Lingkungan (internal) 

Terdiri dari: manusia, finansial, fisik, system 

dan teknologi, sistem nilaidan nilai budaya 

organisasi, untuk mengukur dan menganalisis 

lingkungan ini digynakan SWOT. 

2.  Evaluasi pendidikan 

a. Definisi Evaluasi 

Menurut Bloom et.al “evalution, as we see it, is 

the syistematic collection of evidence to determine 

whether in fact certain changers are taking place in the 



 

 

learners as well as to determine the amount or degree of 

change in individual students,” artinya: evaluasi, 

sebagaimana kita lihat, adalah pengumpulan kenyataan 

secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam 

kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan 

menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam 

pribadi siswa.19 

Menurut Stufflebem et.al “evaluation is the 

process of delineating, obtaining, and providing useful 

information for judging decision alter natives.” Artinya: 

evaluasi merupakan proses menggambarkan, 

memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna 

untuk menilai alternatif keputusan. Dapat disimpulkan 

dari pernyataan di atas evaluasi adalah kegiatan yang 

dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan 

nilai dari suatu hal.20 

b. Fungsi Evaluasi Pendidikan 

                                                           
19 Daryanto, Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 1. 
20Ibid,  



 

 

Evaluasi dalam proses pengembangan sistem 

pendidikan dimaksud untuk:  

1) Perbaikan sistem. Dalam konteks ini, peranan 

evaluasi lebih bersifat konstruktif, karena 

informasi hasil penilaian dijadikan input bagi 

perbaikan-perbaikan yang diperlukan di dalam 

sistem pendidikan yang sedang dikembangkan.  

2) Untuk memberikan informasi kepada guru, 

murid dan orang tua tentang apa dan sampai di 

mana hasil kemajuan yang dicapai murid-murid 

di sekolah.21 

3) Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. 

Tindak lanjut hasil pengembangan sistem 

pendidikan dapat berbentuk jawaban atas dua 

kemungkinan pertanyaan: pertama, apakah 

sistem baru tersebut akan atau tidak akan 

                                                           
21 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah (Malang: 

Bumi Aksara, 2011), 120. 



 

 

disebarluaskan? Kedua, dalam kondisi yang 

bagaimana dan dengan cara yang bagaimana 

pula sistem baru tersebut akan disebarluaskan.  

Ditinjau dari proses pengembangan sistem yang 

sudah berlangsung, pertanyaan pertama dipandang tidak 

tepat untuk diajukan pada fase akhir yaitu fase 

pengembangan. Pertanyaan tersebut hanya mempunyai 

dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak. Secara teoritik 

dapat saja terjadi bahwa jawaban yang diberikan itu 

adalah tidak. Dan bila hal ini terjadi, kita akan 

dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan, 

biaya, tenaga dan waktu yang telah dikerahkan selama 

ini ternyata terbuang dengan percuma, murid-murid yang 

telah menggunakan cara baru tersebut  selama fase 

perkembangan telah terlanjur dirugikan, sekolah-sekolah 

tempat proses pengembangan itu berlangsung harus 

kembali menyesuaikan diri lagi kepada cara yang lama, 

dan lambat laun akan timbul sikap skeptis dikalangan 



 

 

orang tua dan masyarakat terhadap perbaharuan 

pendidikan dalam bentuk apapun. 

Pertanyaan yang kedua dipandang lebih tepat 

untuk diajukan pada akhir fase perkembangan. 

Pertanyaan tersebut mengimplementasikan sekurang-

kurangnya tiga anak pertanyaan, aspek-aspek mana dari 

sistem tersebut yang masih perlu diperbaiki ataupun 

disesuaikan, strategi penyebaran yang bagaimana 

sebaiknya ditempuh, dan persyaratan-persyaratan apa 

yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu di lapangan. 

Pertanyaan-pertanyaan ini dirasakan lebih bersifat 

konstruktif dan lebih dapat diterima ditinjau dari segi 

sosial, ekonomi, moral maupun teknis. Untuk 

menghasilkan informasi yang diperlukan dalam 

menjawab pertanyaaan yang kedua itulah diperlukan 

evaluasi.22 

3.  Pengembangan Bakat 

                                                           
22 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, 17. 



 

 

a. Pengertian pengembangan 

Pengembangan adalah suatu usaha untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual 

dan moral peserta didik sesuai dengan kebutuhannya 

melalui pendidikan dan latihan. Pelatihan adalah usaha 

untuk memperbaiki penampilan pekerja pada suatu 

pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung 

jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya 

dengan pekerjaannya. Supaya efektif, pelatihan biasanya 

harus mencakup pengalaman belajar, aktifitas-aktifitas 

yang terencana sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya 

dan tujuan organisasi. Istilah pelatihan sering disamakan 

dengan istilah pengembangan, pengembangan menunjuk 

kepada kesempatan-kesempatan belajar yang didesain 

guna membantu pengembangan para pekerja.23 

b. Pengertian bakat 

                                                           
23 Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2003), 165. 



 

 

Meski istilah bakat dan intelegensi sering 

digunakan dengan maksud yang sama, namun bakat 

hanyalah salah satu karakteristik intelegensi. Para ahli 

berbeda pendapat dalam mendefinisikan bakat. Menurut 

Wiliam B. Michael, bakat merupakan kapasitas individu, 

atau potensi hipotetik, untuk memperoleh pola perilaku 

tertentu yang terkait dengan kinerja tugas, yang sedikit 

sekali tergantung pada latihan. Bigham mendefinisikan 

bakat sebagai sebuah kondisi atau rangkaian 

karakteristik yang dianggap sebagai gejala kemampuan 

seorang individu untuk memperoleh melalui latihan 

sebagian pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian 

respon seperti kemampuan berbahasa.24 

Mesti para ahli berbeda pendapat tentang 

definisi bakat, namun mereka sepakat tentang 

pentingnya peran bakat dalam belajar. Sifat khas yang 

bersumber pada bakat besar peranannya dalam proses 

                                                           
24 Nyayu Khodijah, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014), 167. 



 

 

belajar. Sudah menjadi asumsi umum bahwa seseorang 

akan lebih berhasil kalau dia belajar dalam bidang yang 

sesuai dengan bakatnya. Namun, untuk mengenal bakat 

seseorang itu bukanlah hal mudah. Untuk mengenal 

bakat mesti menggunakan apa yang dinamakan sebagai 

tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk 

memprediksi potensi belajar selanjutnya untuk 

mengukur kemampuan umum yang dikembangkan 

dalam jangka waktu yang lama. Tes bakat umumnya 

digunakan dalam seleksi dan tes penempatan, dan sangat 

berkorelasi dengan tes prestasi.25 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat 

Ada beberapa faktor dan lingkungan yang 

mempengaruhi bakat minat siswa yaitu pengaruh dari 

anggota keluarga, pengaruh kebudayaan, lingkungan dan 

bakat. Namun semua faktor dan lingkungan tersebut 

mengandung yang mendidik baik dalam lembaga 

                                                           
25Ibid.,168. 



 

 

pendidikan yang formal dan nonformal maupun dalam 

kehidupan masyarakat yang terbuka, maka faktor 

tersebut dapat mempengaruhi bakat seorang siswa.26 

1) Pengaruh anggota keluarga 

 Pembentuk bakat minat anak-anak 

sangat terpengaruh oleh bakat yang hidup 

dalam keluarga, dan oleh posisi dan sikap orang 

tua terhadapat bakat. Oleh karena itu bakat 

orang tua merupakan modal penting. 

2) Masyarakat 

 Masyarakat dapat diartikan sebagai 

kumpulan dari individual dan kelompok yang 

diikat oleh negara, kebudayaan dan agama. 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang besar 

dalam memberi petunjuk terhadap seorang anak 

                                                           
26 Miss Paosiaa Nahooda, “ Manajemen Pembinaan dan 

Pengembangan  Bakat Minat Siswa di Sekolah Pattanakan Suksa 

Mulnitimuang Satun Selatan Thailand,” (Skripsi, UIN Walisongo, 

Semarang), 26. 



 

 

dalam pendidikan dan bakat. Masyarakat itu 

membimbing pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

3) Teman-teman 

 Teman-teman atau orang yang dikenal, 

juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi bakat itu tumbuh, karena anak 

banyak menghabiskan waktunya dengan 

temannya, jadi seorang anak suka meniru 

kelakuan dan tingkah laku dari teman 

sekitarnya atau orang yang mereka kenal. 

4) Pengaruh kebudayaan  

 Faktor yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap bakat anak adalah adat, kebiasaan dan 

pandangan hidup yang berpengaruh. Pola 

kebudayaan umum yang menjadi ciri kelompok 

atau  masyarakat tempat anak tersebut tumbuh, 



 

 

bakat-bakat lahir yang tumbuh pada masa 

kanak-kanak dan masa remajanya. 

d. Pengertian pengembangan bakat 

Bakat adalah kemampuan terhadap sesuatu 

yang menunjukkan kemampuan di atas rata-rata 

yang telah ada pada diri kita secara alamiah dan 

perlu dilatih untuk mencapai hasil yang maksimal. 

Bakat bukanlah sifat tunggal, melainkan merupakan 

sekelompok sifat yang secara bertingkat berbentuk 

bakat. Bakat baru muncul bila ada kesempatan 

untuk berkembang atau dikembangkan. Sehingga 

mungkin saja seseorang tidak mengetahui dan 

mengembangkan bakatnya sehingga akan menjadi 

kemampuan yang bagus.   

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 



 

 

 
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian kualitatif memiliki 

karakteristik-karakteristik dilakukan pada kondisi yang 

alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah 

instrumen kunci, penelitian kualitatif lebih bersifat 

deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata 

atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, 

penelitian kualitatif lebih menekankan proses daripada 

hasil, penelitian kualitatif melakukan analisis secara 

induktif, penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

(data dibalik yang teramati).27 

2. Jenis Penelitian  

                                                           
27Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif ( Bandung: Alfabeta, 

2005), 9-10. 
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Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus yang uraian penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, 

atau situasi sosial.28 Adapun subjek dari penelitian ini 

adalah seluruh santri putra maupun santri putri di 

Pondok Pesantren Al Barokah dan seluruh program 

yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan bakat 

yang ada. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, sebab peranan peneliti 

yang menentukan keseluruhan skenarionya. Dalam 

penelitian ini, peneliti sebagai aktor sekaligus sebagai 

pengumpul data, dan peran peneliti sebagai partisipan pasif 

dengan melakukan pengamatan akan tetapi tidak berperan 

                                                           
28 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma 

Baru Ilmu Komunikasi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 201. 



 

 

serta yaitu peneliti melakukan interaksi sosial dengan 

subjek yang diteliti dalam lapangan disusun secara 

sistematis.  

 
C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah pondok pesantren Al-

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. Pemilihan lokasi 

ini berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian ini yaitu 

didasarkan pada fakta bahwa bakat yang dalam diri santri 

belum semuanya tersalurkan. Dan uniknya dari pondok 

pesantren ini meskipun banyak siswa yang masih 

terkendala dengan belum tersalurnya bakat mereka, 

pesantren ini juga unggul bidang hadroh dan kaligrafi. 

Pondok pesantren ini terletak di Mangunsuman Siman 

Ponorogo yang lokasinya sangat strategis dan masih berada 

di kawasan kota.  

 

 



 

 

 
D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti 

dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data dalam 

penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber 

data utama, sedangkan data tertulis adalah sebagai sumber 

data tambahan.29 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab 

bagi penelitian kualitatif fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan 

subjek melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada 

latar, di mana fenomena tersebut berlangsung dan di 

samping itu untuk melengkapi data, diperlukan 

                                                           
29Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 156. 



 

 

dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau 

tentang subyek). 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu, maksud digunakannya wawancara antara lain 

adalah (a) mengkontruksi mengenai orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian, dan lain-lain, (b) mengkontruksi kebulatan-

kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, (c) 

memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai telah 

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, (d) 

memverivikasikan, mengubah dan memperluas informasi 

yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan 

manusia.30 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara mendalam, artinya peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

                                                           
30 Joko Subagyo, Metodologi Penelitian ( Jakarta: Rineka 

Cipta2004), 62. 



 

 

berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan 

wawancara mendalam, data-data bisa terkumpul 

semaksimal mungkin. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai profil lembaga, struktur 

lembaga, sarana dan prasarana, jumlah pengajar, dan santri 

di Pondok Pesantren Al Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo. Adapun data khusus yang akan peneliti tanyakan 

yaitu proses perencanaan program pengembangan bakat, 

pelaksanaan program pengembangan bakat dan evaluasi 

program  pengembangan bakat di Pondok Pesantren Al 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. 

2. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan 

secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan 

gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. 

31 

                                                           
31Ibid.,63. 



 

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang bagaimana implementasi manajemen santri dalam 

pengembangan bakat di Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam 

catatan lapangan (CL), sebab catatan lapangan merupakan 

alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan 

wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada 

waktu di lapangan membuat “catatan”, setelah pulang ke 

rumah atau tempat tinggal barulah menyusun “ catatan 

lapangan “.32 

Dengan metode ini, penulis berharap agar mudah 

untuk memperoleh data yang diperlukan dengan 

pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang 

diteliti, sebagai pendukung penelitian ini, data yang penulis 

observasi adalah apa saja yang ada di pondok pesantren atau 

                                                           
32 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2003), 153-154. 



 

 

di lokasi tempat penelitian tersebut yaitu lingkungan 

pondok pesantren, mengamati sarana dan prasarana dan hal-

hal yang mengacu pada implementasi manajemen program 

pengembangan bakat di Pondok Pesantren Al Barokah. 

3. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya cacatan harian. Sejarah 

kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain.33 Dokumen observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data-data berupa berdirinyaPondok Pesantren 

Al Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo. Hasil 

                                                           
33 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2005), 64 



 

 

pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat 

dalam format transkrip dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah suatu cara 

memperoleh data melalui pengumpulan catatan-

catatan, transkrip, notulen rapat dan lain-lain sebagai 

bukti fisik. Adapun data-data yang dihimpun melalui 

metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah profil 

lembaga, jumlah pengajar, jumlah santri,visi dan misi, 

struktur organisasi, dan dokumen-dokumen lainnya 

yang berkenaan dengan penelitian ini. 

 
F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar.34 Teknik analisa data dalam kasus 

ini menggunakan analisa data kualitatif mengikuti konsep 

yang diberikan Miles dan Huberman, yang mana mereka 

                                                           
34Moleong, Metodologi Penelitian, 103. 



 

 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data meliputi: data reduction, data display, dan, 

conclusion drawing/verification.35 

1. Data reduksi 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat 

kategori. Dengan demikian data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutmya. 

2. Data Display 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam 

pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

                                                           
35Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,  91. 



 

 

grafik, matrik, network, dan chart. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, 

maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang 

selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian. 

3. Conclusion Drawing/verification 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif 

model interaktif adalah penarikan kesimpulan dari 

verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan 

disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung 

dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.  

Menurut konsep yang diberikan Milles & 

Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh.  



 

 

Lebih jelasnya, langkah-langkah analisis 

ditunjukkan pada gambar berikut:36 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1) Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat kategori. Dengan demikian 

data yang telah direduksikan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

                                                           
36 Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Kuantitatif, Kualitatif (Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2007), 
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peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

2) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data 

ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network dan 

chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah 

didukung oleh data selama penelitian, maka pola 

tersebut sudah menjadi pola yang baku yang 

selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian. 

3) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. 

Dalam penelitian ini untuk menyimpulkan dalam 

proses memperoleh data yang akurat menggunakan metode 

induktif dan deduktif, tehnik induktif yaitu suatu cara yang 



 

 

disepakati untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah 

dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau 

masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik 

kesimpulan yang bersifat umum.37 Teknik deduktif adalah 

suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan 

atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Untuk menganalisis data dari penelitian yang telah 

terkumpul digunakan tehnik deskriptif dengan cara 

induktif-deduktif. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

                                                           
37 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT, Raja 

Grafindo Persada, 1997), 57. 



 

 

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian di lapangan.38 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas).39 Derajat kepercayaan keabsahan 

data dijadikan pengecekan dengan teknik (1) pengamatan 

yang tekun, dan (2) triangulasi. 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti 

dengan cara: (a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 

menonjol yang ada hubungannya dengan implementasi 

                                                           
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabet, 2011), 247-251. 
39Moleong, Metodologi Penelitian, 171. 



 

 

manajemen santri dalam pengembangan bakat di pondok 

pesantren Al Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo, 

kemudian (b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu 

titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah 

satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami 

dengan cara yang biasa.40 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.41 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi 

dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

                                                           
40Ibid.,172. 
41Ibid.,178. 



 

 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif.42 

 
H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada 

tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: (1) Tahap pra 

lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian; 

(2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan 

berperan serta sambil mengumpulkan data; (3) Tahap 

                                                           
42Ibid., 



 

 

analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data; (4) Tahap penulisan hasil laporan 

penelitian. 

 

  



 

 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren 

Pondok pesantren AlBarokah merupakan suatu 

lembaga yang didirikan oleh KH Imam Suyono. 

Lembaga ini berawal dari majelis ta’lim AlBarokah 

yang berdiri sejak tahun 1987. Pada saat itu ada 5 

mahasiswa IAIN Sunan Ampel (sekarang IAIN 

Ponorogo) yang berdomisili di rumah KH Imam 

Suyono, diantaranya berasal dari Banyuwangi, Pacitan 

dan Sukorejo. Pada saat itu KH Imam Suyono 

berdakwah dari majelis satu ke majelis lainnya. Majelis 

tersebut antara lain: 

a) Majelis malam Rabu (bapak-bapak) yang 

dilaksanakan bergilir dari rumah satu ke rumah yang 
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lain. 

b) Majelis malam Sabtu (ibu-ibu) yang dilaksanakan di 

MI Ma’arif Mangunsuman. 

c) Majelis manakib sewelasan. Dari majelis ini lah 

majelis ta’lim Al-Barokah Manakib Syekh Qodir Al-

Jailani malam Sabtu Legi berkembang hingga 

sekarang. 

d) Majelis puncak yang dilaksanakan setiap tanggal 1 

Muharram. 

Pada tahun 1990 ada jamaah yang mengusulkan 

lebih baik acara majelisnya pindah di ndalem KH Imam 

Suyono dan usulan tersebut diterima. Dari sinilah 

akhirnya muncul pengajian rutin sejenis Madrasah 

Diniyah yang dilaksanakan ba’da Maghrib. Pengajian 

rutin itu diikuti oleh warga sekitar yang tidak bermukim 

di ndalem KH Imam Suyono yang terdiri atas pemuda 

dan pemudi mulai SD hingga kuliah. Lama kelamaan 



 

 

pengajian rutin itu melemah dan akhirnya hilang 

dikarenakan pemuda dan pemudi tersebut setelah lulus 

pendidikan formal, kebanyakan dari mereka lebih 

memilih untuk bekerja di luar wilayah. 

Pada tahun 2009  ada sekitar 30 santri yang 

berdomisili di ndalem KH Imam Suyono. Mereka 

adalah santri dari Darul Huda Mayak Tonatan 

Ponorogo. Alasan mereka pindah adalah mengikuti 

anjuran dari Gus Khozin (menantu KH Imam Suyono) 

yang pada saat itu merupakan guru Bahasa Inggris di 

Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Tetapi setelah 2 

bulan berdomisili di ndalem KH Imam Suyono, ada 

sebagian dari mereka yang kembali lagi ke Pondok 

Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo 

dengan alasan masih betah di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Tonatan Ponorogo dan tidak diberi izin 

boyong oleh Kyai nya. Sejak saat itu lah pondok 



 

 

pesantren AlBarokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

ini berkembang hingga sekarang. Hingga saat ini santri 

di pondok pesantren AlBarokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo berjumlah sekitar 200 santri.43 

 

2. Biografi Kyai Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo 

Nama lengkap pengasuh pondok pesantren 

AlBarokahialah KH. Imam Suyono yang dilahirkan 

pada tanggal 25 Oktober 1956 di Ponorogo, Beliau anak 

pertama dari tujuh bersaudara terlahir dari bapak 

Sarkun dan ibu Tuminem. Dalam perjalanan menuntut 

ilmu beliau pertama kali mondok di Pondok pesantren 

Mamba’ul Hikmah yang diasuh oleh KH Maghfur 

Hasbullah dan diantara guru-guru beliau ialah KH 

Syamsul Huda Kertosari Babadan Ponorogo, KH 

                                                           
43 Lihat Transkrip Dokumentasi  nomor : 01/D/03-II/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

Khirsudin Hasbullah Coper pengasuh pondok 

Dipokerti, KH Muhaiat Syah Kertosari, KH Fathur 

Pulung Pengasuh Pondok Fathul Ulum, KH Mahfud 

Oro-oro ombo Madiun, KH Nur Salim Malang, KH 

Muklas Joresan, KH Ma’sum Kedung Gudel Ngawi, 

KH Mad Watu Congol, KH Dalhar Muntilan Magelang. 

3. Letak Geografis 

Pondok Pesantren AlBarokah Mangunsuman 

Siman Ponorogoterletak di Jalan Kawung No. 84 

Kelurahan Mangunsuman-Siman Ponorogo. Pondok 

Pesantren AlBarokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

tidak dilewati jalan besar sehingga suasana belajarnya 

jauh dari keramaian dan nyaman. Letak pertokoan tidak 

jauh dari lokasi, sehingga mempermudah santri untuk 

mencukupi kebutuhan.44 

                                                           
44 Lihat Transkrip Observasi  Nomor : 01/O/02-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

 

4. Visi dan Misi 

 Visi: 

Unggul dalam beriman, bertakwa, berbudi luhur, 

berbudaya lingkungan, berdasarkan Al-Qur’an, hadits 

dan ulama’ salaf.45 

  Misi: 

a) Melaksanakan shalat jama’ah lima waktu. 

b) Membaca Surah Yasin setelah shalat jama’ah 

Shubuh dan Maghrib. 

c) Melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. 

d) Mengemban amanah ulama’ salaf. 

e) Mengabdi kepada masyarakat. 

f) Mengamalkan amalan yang terkandung dalam kitab 

kuning. 

                                                                                                                           
 
45 Lihat Transkrip Dokumentassi  Nomor : 02/D/03-II/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana yang ada di Pondok Pesantren 

AlBarokah Mangunsuman Siman Ponorogo adalah 

kitab, papan tulis, meja, spidol, absen dan lain-lain yang 

menunjang proses kegiatan belajar mengajar di pondok. 

Sedangkan prasarananya terdiri dari masjid, gedung 

putri, gedung putra, kamar mandi, toilet, dapur umum, 

lapangan, tempat parkir, tempat jemuran. 

6. Keadaan Ustadz dan Santri 

Kriteria ustadz dalam pondok pesantren 

tentunya adalah alumni pesantren. Hal ini dikarenakan 

alumni pesantren dinilai sudah memahami keadaan di 

pesantren dan memahami ilmu yang diajarkan di 

pesantren. Ustadz di pondok pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo ada 12 Ustadz. Ustadz 

tersebut semua merupakan alumni pondok pesantren 

ternama, yaitu: Lirboyo, Al-Hasan, Al-Islam Joresan, 



 

 

dan lain-lain. Santri yang berada di pondok pesantren 

AlBarokah Mangunsuman Siman Ponorogo kebanyakan 

adalah mahasiswa IAIN Ponorogo yang datang dari 

berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang berjumlah 

sekitar 200. 

7. Kegiatan Pondok 

Kegiatan di pondok pesantren AlBarokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo  ada dua, yaitu formal 

dan non formal. Kegiatan formalnya adalah Madrasah 

Diniyah Ibtidaiyah. Sedangkan kegiatan non formalnya 

adalah Habsyi, Manakib, pengabdian masyarakat, 

kursus dan pelatihan karya ilmiah, penyuluhan 

kesehatan, Barjanji dan simaan Al-Qur’an setiap 

Minggu Legi. 

8. Peraturan Pondok 

Peraturan yang wajib untuk dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh seluruh santri Pondok Pesantren Al 



 

 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo, peraturan 

yang ada.46 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data tentang Perencanaan Pengembangan Bakat di 

Pondok Pesantren Al Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo 

merupakan komponen yang sebelum 

melaksanakan kegiatan-kegiatan, karena itu 

perencanaan harus dilakukan oleh para pengurus 

sebelum melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler ini. 

Tujuan mengadakan kegiatan ini adalah a)  untuk 

meningkatkan kemampuan santri dalam aspek 

pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan, b) 

mengembangkan bakat santri dalam upaya pembinaan 

                                                           
46Lihat Transkrip Dokumentassi  Nomor : 03/D/04-II/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
 



 

 

pribadi menuju pembinaan manusia yang sempurna, c) 

dapat mengetahui  ataupun mengenali bakat yang 

dimiliki sendiri. 

Perencanaan program-program kegiatan yang 

ada di Pondok Pesantren Al Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo ini pada dasarnya dilakukan dengan 

kebijakan dan kemampuan pondok, kondisi lingkungan 

lembaga pondok sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya untuk membina dan mengambangkan 

bakat santri agar bisa menggunakan bakatnya di masa 

depan nanti. 

Perencanaan program kegiatan yang ada di 

Pondok Pesantrean Al Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo dilakukan dilakukan pada awal tahun ajaran 

baru, hal ini dijelaskan oleh  Aminatus zahro’ selaku 

Ketua Pondok, sebagai berikut: 

Perencanaan yang ada di Pondok Pesantren Al Barokah  



 

 

ini pada umumnya terdiri dari tujuan, strategi yang 

digunakan untuk mencapai sebuah usaha, masalah 

potensial yang kira-kira akan dihadapi dan mengatasinya, 

struktur organisasi (termasuk jabatan dan tanggung 

jawab), perencanaan yang ada di pondok dilakukan setiap 

tahun ajaran baru, karena mungkin bisa saja dari peraturan 

sebelumnya ada perubahan untuk memajukan lembaga ini, 

dan diikuti oleh ustadz/ustadzah  dan seluruh pengurus 

pondok putri”.47 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa sebuah 

perencanaan dibuat agar kita terhindar atau mengurangi 

kerugian atau resiko saat usaha tersebut dijalankan. Hal 

yang diperhatikan dalam perencanaan dapat sesuai yang 

diharapkan Dalam perencanaan yang ada di Pondok 

Pesantren Al Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo 

disusun di awal tahun ajaran baru, yang diikuti oleh 

uztadz/ustadzah dan seluruh pengurus pondok.  

Program tahunan kegiatan ekstrakurikuler pada 

tahun 2018-2019 di  Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo terdapat empat 

                                                           
47 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 01/W/27-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

kegiatan yang dilaksanakan oleh semua santri. Pertama, 

kegiatan hadroh yang bertujuan menggalakkan santri 

agar selalu berada di jalan yang benar, untuk 

menjalankan perintah Allah dan sunnah-sunnah 

rosulnya, terciptanya jiwa religious. Kedua, kegiatan 

kaligrafi yang bertujuan untuk mengembangkan 

imajinatif, kreatif dan kepekaan dalam menghargai hasil 

karya seni, mengembangkan ketrampilan melalui jenis, 

bentuk, sifat, fungsi, alat, bahan, dan teknik dalam 

membuat karya seni. Ketiga, kegiatan qiro’ yang 

bertujuan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 

santri dalam membaca al quran, mengembangkan 

kesadaran agama terhadap jiwa santri. Keempat, olah 

vokal yang bertujuan untuk mengetahui teknik dasar 

dalam pengelolaan suara.48 

                                                           
48Lihat Transkrip Wawancara nomor : 04/D/12-II/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

Semua kegiatan yang ada di Pondok Pesantren 

Al Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo waktu 

pelaksanakannya adalah sepanjang tahun ajaran, dan 

untuk penanggung jawab dari semua kegiatan adalah 

ustadz/ustdzah dan pengelola pondok, semua kegiatan 

yang ada dilaksanakan secara bergotong royong agar 

terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

Hal lain juga dijelaskan oleh ketua pondok putri 

sebagai berikut  

 
Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan kegiatan 

pondok ini, seluruh pengurus pondok dan setelah diadakan 

rapat perencanaan maka disowankan kepada 

ustadz/ustadzah dan setelah mendapatkan persetujuan dari 

mereka maka langsung disowankan kepada pemegang 

kekuasaan tertinggi yaitu kepada kyai .49 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa pihak-pihak 

yang ikut dalam penyusunan kegiatan ini bukan hanya 

satu atau dua orang tetapi banyak orang meliputi 

pengurus pondok pesantren putra putri, ustadz dan 

                                                                                                                           
 
49 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 01/W/27-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

ustadzah, kyai pun juga berkecimpung di dalamnya. 

Tujuan diadakannnya perencanaan ini adalah 

mempermudah kegiatan yang diinginkan dalam 

beberapa waktu kedepan, dan mengatur kegiatan agar 

tidak terjadi simpang siur. 

Dengan penjelasan di atas dalam merencanakan 

sebuah penyusunan kegiatan dilakukan melalui rapat 

semua pengurus pondok setelah selesai dirapatkan hasil 

tersebut disowankan ke atas (pengelola  atau ustadz) 

dan keputusan akhir terletak kepada kyai. 

Dengan demikian, perencanaan itu sangat 

dibutuhkan fungsi perencanaan antara lain menentukan 

tujuan atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk 

pencapaian tujuan tertentu. Ini dilakukan dengan 

menentukan strategi, kebijakan, taktik, dan program 

yang akan dilakukan.  



 

 

2. Data tentang Pelaksanaan Pengembangan Bakat di 

Pondok Pesantren Al Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo 

Peserta didik atau santri harus mengikuti 

ekstrakurikuler yang wajib (kecuali yang berhalangan), 

semua ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren 

Mangunsuman Siman Ponorogo diwajibkan contohnya 

ekstrakurikuler Banjari, Kaligrafi, Qiro’ dan olah vokal. 

Penjadwalan waktu kegiatan ekstrakurikuler sudah 

harus dirancang pada awal tahun atau pada tahun ajaran 

baru dan di bawah bimbingan pengelola pondok 

maupun kyai. Jadi waktu kegiatan ekstrakurikuler diatur 

sedemikian rupa sehingga tidak menghambat 

pelaksanaan kegiatan instrakurikuler atau dapat 

menyebabkan gangguan bagi santri dalam mengikuti 

instrakurikuler. 

1) Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat rutin, tanpa 



 

 

paksaan dan keteladanan dilaksanakan secara 

langsung oleh ustadz/ustadzah yang mempunyai 

keahlian pada masing-masing bidang. 

2) Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pondok 

dilaksanakan sesuai dengan sasaran, jenis kegiatan, 

waktu, tempat dan pelaksanaan sebagai mana yang 

telah direncanakan. 

Pondok digunakan untuk mencari ilmu yang 

bersifat agamis, ruang yang yang digunakan sebagai 

tempat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yaitu: 

masjid, aula, ruang kelas dan teras pondok. Adapun 

jadwal yang ada di Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo. Pertama, kegiatan 

hadroh yang dilaksanakan pada hari Jumat pada pukul 

19.30 sampai selesai yang bertempat di aula. Kedua, 

kegiatan kaligrafi yang dilaksanakan sesuai dengan 

kondisi karena dalam kegiatan ini mebutuhkan guru 



 

 

banyak, dan di pondok hanya ada sedikit guru, maka 

kurang memadai antara murid dengan guru. Ketiga, 

kegiatan qiro yang dilaksanakan hari Jumat pukul 

16.00-17.00 yang bertempat di masjid, untuk 

membutuhkan tempat yang luas karena kegiatan ini 

dilaksanakan santri putra dan santri putri secara 

bersamaan. Keempat, kegiatan olah vokal yang 

pelaksanaannya dailaksaknakan sesuai kondisi karena 

kendala yang dihadapi seperti kegiatan kaligrafi di atas 

yaitu kurangnya sumber daya manusia 

(ustadz/ustadzah). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan sesua dengan 

jadwal yang sudah direncanakan pada awal tahun 

pelajaran baru. Menurut pernyataan dari  Aminatus 

Zahro’ selaku ketua pondok putri “ kegiatan 

ekstrakurikuler ini diikuti oleh seluruh santri 

putri”tetapi ada pengurus lain yaitu Faridatus Saadah 



 

 

selaku bendahara pondok, pernyataan yang 

diungkapkan berbeda dengan pernyataannya ketua 

pondok “ untuk kegiatan ekstrakurikuler ini diikuti 

seluruh santri tetapi ada salah satu ekstrakurikuler yang 

hanya santri tertentu yang mengikutinya “.50 

Dapat disimpulkan dari pernyataan kedua 

informan di atas adalah kegiatan yang ada dipondok itu 

sebetulnya diwajibkan tetapi ada santri yang tidak  

mematuhiperaturan karena kurangnya motivasi pada 

diri santri  jadi ada sebagian santri tidak mengikuti 

ekstrakurikuler. 

Adapun penghambat dalam pelaksanaan 

pengembangan bakat di Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo, dijelaskan oleh 

pengurus bidang kegiatan sebagai berikut: 

Penghambat yang ada di Pondok Pesantren Al Barokah ini 

                                                           
50 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 03/W/01-IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

dalam pelaksanaan pengembangan bakat yaitu 

diantaranya: sarana prasarana yang kurang terjaga, 

kurangnya dana yang dibutuhkan, kurangnya krentek dari 

diri santri, banyaknya santri susah diatur karena bukan 

bakatnya maka malas untuk mengikuti kegiatan tersebut.51 

 

Dengan adanya hambatan di atas maka 

pengembangan bakat yang ada di pondok itu tidak dapat 

berkembang atau berjalan dengan baik, sebagaimana 

hasil wawancara dengan Sumiati sebagai pemegang 

kegiatan hadroh di Pondok Al Barokah “ banyak santri 

yang kurang krentek dalam sebagian  kegiatan, belum 

adanya pelatih atau guru yang memang faham dalam 

bidang tersebut (banjari)”.52 

Manusia, sebagai sumber daya, di dalam 

organisasi haruslah diatur sedemikian rupa agar 

terkoordinasi dengan baik dan bisa mendukung 

pencapaian rencana strategi organisasi. Apabila sumber 

                                                           
51 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 02/W/01-IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 
52 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 04/W/16-IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

daya manusia ini tidak dikelola dengan benar, maka 

kesuksesan organisasi dalam pencapaian rencana 

strateginya akan sulit untuk diwujudkan.53 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa 

melalui wawancara tersebut kita dapat mengetahui 

hambatan dan solusi yang ada, untuk hambatan yang 

ada sudah tertera di atas. Dan solusi yang akan 

dilakukan menurut yang dijelaskan oleh Aminatus 

Zahro’ selaku ketua pondok  

Untuk santri yang sulit diatur alangkah baiknya pengurus 

dalam mengajak kegiatan tidak dengan kekerasan atau 

dengan gertakan, seharusnya sarana prasarana harus 

semua ikut menjaga bukan hanya pengurus saja yang 

menjaganya karena digunakan utuk umum bukan untuk 

pengurus dan juga dibutuhkannya tambahan dalam 

sumber daya manusia.54 

 

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan 

adalah kegiatan untuk melaksanakanpengurusan dan 

                                                           
53 Dewi Hanggraeni, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: 

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012), 4. 
54 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 01/W/27-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

pengaturan sarana dan prasarana agar semua sarana dan 

prasarana tersebut selalu dalam keadaan baik dan siap 

untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil 

dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan 

merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari 

kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut dalam 

kondisinya baik dan siap digunakan.55 

Adapun pendukung dari manajemen 

pengembangan bakat pada santri, dijelaskan oleh oleh 

Aminatus Zahro selaku pengurus pondok sebagai 

berikut “ kyai sangat mendukung dengan apa yang 

diprogramkan pondok ini, kerja sama  yang baik antara 

kyai dan ustadz pengelola, sarana dan prasarana yang 

memadai”.56 

                                                           
55 Matin, Nurhatti Fuad, Manejemen Sarana dan Prasarana 

(Depok: PT Grajagrafindo, 2016),89. 
56 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 01/W/27-III/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 

 



 

 

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa 

dalam pelaksanaan pengembangan bakat yang ada di 

Pondok Pesantren Mangunsuman Siman Ponorogo itu 

masih belum berjalan dengan lancar karena adanya 

beberapa kendala yang perlu dirundingkan lagi dengan 

pengurus, kyai maupun pengelola pondok tersebut. 

3. Data tentang Evaluasi Pengembangan Bakat di 

Pondok Pesantren Al Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo 

Pengawasan dan evaluasi di Pondok Pesantren 

Al Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo bertujuan 

untuk mengetahui hal-hal yang telah terjadi atau selama 

kegiatan yang berlangsung. Selain itu pengawasan dan 

evaluasi bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan 

kelemahan yang terjadi pada kegiatan, sehingga dapat 

melakukan yang terbaik pada kegiatan yang akan 

dilaksanakan selanjutnya.  



 

 

Evaluasi dalam pengembangan bakat ini banyak 

pihak yang dilibatkan  seperti yang dijelaskan Faridatus 

Saadah selaku bendahara pondok. 

Yang ikut dalam kegiatan rapat ini adalah para pengurus 

pondok dan pengelola pondok atau bisa disebut juga 

dengan ustadz/ustadzah setelah selesai dirapatkan maka 

akan disowankan kepada pemilik jabatan yang tertinggi di 

pondok yaitu kyai Imam Suyono.57 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa dalam 

kegiatan rapat itu tidak hanya satu ataupun dua orang 

yang ikut dalam kegiatan tersebut tetapi melibatkan 

banyak orang di dalamnya karena jika hanya sedikit 

orang maka bisa menimbulkan cekcok atau ketidak 

serasian pendapat, kegiatan ini direncanakan oleh 

banyak orang maka dalam mengevaluasi juga 

membutuhkan pendapat dari orang banyak. 

Adapun tindak lanjut dari hasil evaluasi 

pengembangan bakat ini sperti yang dijelaskan oleh 

                                                           
57 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 03/W/01-IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

Rifqi Aulia selaku ketua kegiatan di pondok.  

Mendata hasil belajar selama mengikuti pengembangan 

bakat tersebut setelah itu memperbaiki cara belajar agar 

tidak merasa bosan, menambahkan sumber daya manusia 

dan menjaga dengan baik sarana dan prasarana yang 

ada”.58 

 

 Dengan adanya wawancara di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa adanya hambatan maka 

diperlukannya solusi atau jalan keluar dari suatu 

masalah, untuk masalah yang pertama yaitu dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini kurangnya 

sumber daya manusia (SDM) untuk solusi yang 

dibutuhkan yaitu kita selaku pengurus pondok maka 

membuat perekrutan guru baru yang memiliki bidang 

yang dibutuhkan. Kendala yang kedua yaitu kurangnya 

tanggung jawab dalam merawat sarana dan prasarana 

yang di Pondok Pesantren Al Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo.  

                                                           
58 Lihat Transkrip Wawancara nomor : 02/W/01-IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian. 



 

 

 Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan 

untuk menampung hasil pengadaan barang milik negara 

( baik hasil pembelian, hibah, hadiah) pada wadah yang 

disediakan. Penyimpanan sarana dan prasarana 

pendidikan adalah kegiatan simpan menyimpan suatu 

barang alat tulis, surat-surat maupun barang elektronik 

lainnya maka ditempatkan di tempat yang kusus seperti 

gudang pusat, gudang penyalur, gudang transit, gudang 

pemakai, gudang tertutup dan lain-lainnya.59 Sesuai 

dengan teori yang dijelaskan bahwa dalam menyimpan 

sesuatu yang digunakan oleh khalayak umum atau 

orang banyak itu harus disuatu tempat yang kusus.  

 Motivasi belajar merupakan proses yang 

menunjukkan intensitas peserta didik dalam mencapai 

arah dan tujuan proses belajar yang dialami. Motivasi 

                                                           
59 Martin, Nurhattati Fuad,  Manajemen Sarana dan 

Prasarana Pendidikan (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), 115. 



 

 

merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga 

tujuan pembelajaran yang dikehendaki oleh peserta 

didik dapat dicapai. Motivasi yang menyebabkan siswa 

melakukan kegiatan belajar dapat timbul dari dalam 

dirinya sendiri maupun dari luarnya.60 Hal tersebut 

sesuai dengan hasil deskripsi data di atas bahwa 

kendala yang terakhir yaitu kurangnya krentek dalam 

diri santri, maka cara mengatasi kendala tersebut adalah 

kita sebagai pengurus mberikan motivasi pada santri 

ataupun bisa dengan mengadakan worksop untuk 

seluruh santri dengan materi motivasi untuk 

pengembangan bakat yang ada di Pondok Pesantren 

Mangunsuman Siman Ponorogo. 

                                                           
60Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

Classroom Management (Banndung: Alfabeta, 2015), 167. 



 

 

Dengan demikian, evaluasi sangat diperlukan 

dengan adanya evaluasi kita dapat mengetahui kendala 

yang ada di Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo dapat di selesaikan 

yaitu dengan menambah sumber daya manusia dan 

semua santri wajib menjaga dengan baik sarana 

prasarana yang ada.  

jadi berdasarkan beberapa hal di atas, evaluasi 

digunakan untuk uji kompetensi, dan bertujuan untuk 

mengetahui seberapakah santri tersebut benar-benar 

mampu dan menguasai bakat yang mereka pilih dan 

diminati pada masing-masing bidang yang ada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data Tentang Perencanaan Pengembangan 

Bakat di Pondok Pesantren Al Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo 

Manajemen berasal dari perkataan manage to man. Kata 

manage berarti mengatur atau mengelola, sedangkan kata man 

manusia. Kalau kedua kata tersebut digabungkan manajemen 

berarti mengelola atau mengatur manusia. Menurut Malayu 

S.P.Hasibuan, manusia menjadi salah satu unsur sumber daya, 

selain money, matearials, manchines, metods, dan market yang 

dibutuhkan organisasi guna mencapai tujuan.61 

Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data sebelumnya, 

dari hasil wawancara dan dokumentasi peneliti dapat 

menganalisis bahwa Pondok Pesantren Al Barokah 

Mangunsuman Siman Ponorogo telah melaksanakan 

perencanaan dengan baik sesuai dengan kebutuhan santri. 
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Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada tahun yang 

baru, pondok  mengadakan rapat kerja pengurus dengan 

pengelola pondok untuk membuat sebuah perencanaan yang 

akan dijalankan pada tahun yang akan datang. Hasil perencanaan 

tersebut berdasarkan pada pengalaman yang telah dilalui, 

kebutuhan dan keinginan dari pihak orang tua santri dan santri 

itupun sendiri. 

Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari 

keseluruhan fungsi manajemen sebagaimana banyak 

dikemukakan oleh para ahli. Perencanaan adalah proses kegiatan 

yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah perencanaan 

mempunyai bermacam-macam pengertian antara lain: 

perencanaan sebagai suatu proses kegiatan pemikiran yang 

sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus 

dilakukan, langkah-langkah, metode, pelaksanaan yang 

dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pencapaian tujuan 

yang dirumuskan secara rasional dan logis serta beorientasi 



 

 

kedepan.62 

Dalam kegiatan ini kyai di Pondok Pesantren Al 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo dapat memberikan 

perencanaan untuk kegiatan yang  akan dilaksanakan dalam 

seminggu sekali. Kyai disini sebagai wewenang tertinggi yang 

ada di pondok karena dalam perencanaan kegiatan ini yang 

mengikuti adalah seluruh pengurus, pengelola dan 

ustadz/ustadzah yang ada dilingkup pondok. 

 

Dan adapun tujuan adanya perencanaan sebelum 

diadakannya kegiatan adalah untuk membantu penggunaan suatu 

alat pengukuran hasil kerja, menjadi suatu landasan untuk 

pengendalian, untuk menghindari mismanagement dalam 

penempatan karyawan, untuk membantu meningkatkan daya 

guna dan hasil guna organisasi.63 Dalam konteks itulah, 
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Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 19. 
63 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan 
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berdasarkan hasil deskripsi data sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa manajemen program pengembangan bakat di Pondok 

Pesantren Al Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo ini pada 

umumnya terdiri dari tujuan strategi yang digunakan untuk 

mencapai sebuah usaha, masalah potensial yang kira-kira akan 

dihadapi dan cara mengatasinya. 

Dalam program manajemen pengembangan bakat, juga 

diperlukan perencanaan dengan menentukan strategi, kebijakan, 

taktik dan program yang akan dilakukan dengan tujuan bahwa 

dalam pengembangan bakat ini santri dilatih untuk menyalurkan 

bakat yang mereka punya agar menjadi santri yang berkualitas 

yang dapat diterima oleh masyarakat. 

B. Analisis Data tentang Pelaksanaan Pengembangan 

Bakat di Pondok Pesantren Al Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo 

Pelaksanaan atau penggerakan adalah salah satu fungsi 

manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil 

perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan adalah upaya 



 

 

untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta 

mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk 

melaksanakan pekerjaan secara bersama. Actuating dalam 

organisasi juga biasa diartikan sebagai keseluruhan proses 

pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa 

sehingga mereka bersedia bekerja secara sungguh-sungguh demi 

tercapainya tujuan organisasi.64 

Dalam pembuatan jadwal pelaksanaan di Pondok 

Pesantren Al Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo ini 

pembuatan jadwal diserahkan kepada seluruh pengurus yang ada 

di pondok yang akan mengatur semua proses pelaksanaan 

pengembangan bakat ini, kemudian setelah pengurus pondok 

selesai pembuatan jadwal maka jadwal pelaksanaan diserahkan  

kepada pengelola atau ustadz/ustadzah yang ada di pondok untuk 

dilihat terlebih dahulu dan ditinjau kembali dan kita serahkan 

kepada yayasan atau pemegang kekuasaan tertinggi untuk 
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Indonesia, 23. 



 

 

disahkan.  

Manfaat organisasi pembagian tugas-tugas bisa sesuai 

dengan kondisi lembaga, menciptakan spesialisasi saat 

menjalankan tugas, personil dalam perusahaan mengetahui tugas 

apa yang akan dijalankan.65 Manajemen sumber daya manusia 

penting bukan hanya bagi manajer di bagian HR departemen, 

tapi juga penting bagi semua manajer di semua bagian supaya 

para manajer tersebut mampu menerapkan pengelolaan sumber 

daya manusia yang baik dan benar.66 

Suatu lembaga yang ingin berkembang dan maju maka 

harus memenuhi teori di atas, tetapi di Pondok Pesantren Al 

Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo ini memiliki hambatan 

atau suatu kendala, diantaranya sarana prasarana yang kurang 

terjaga, kurangnya dana yang dibutuhkan, kurangnya krentek 

dari diri santri, banyaknya santri susah diatur karena bukan 

bakatnya maka malas untuk mengikuti kegiatan tersebut. 
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Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi 

berjalannya pelaksanaan pengembangan bakat ini  menurut 

Aminatus Zahro selaku ketua pondok mengatakan kyai sangat 

mendukung dengan apa yang diprogramkan pondok ini, kerja 

sama  yang baik antara kyai dan ustadz pengelola, sarana dan 

prasarana yang memadai. Adanya kerja sama antara kyai dan 

pengelola semakin mengeratkan hubungan dan akan semakin 

banyak mendapatkan informasi yang diinginkan  

Jadi, dalam pelaksanaan pengembangan bakat di Pondok 

Pesantren Al Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo ini dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan yang ada sudah terlaksana tetapi 

tidak berjalan dengan baik karena adanya beberapa kendala yang 

ada dibutuhkannya evaluasi untuk mengatasi semua masalah 

yang ada. 

 

 

 

 



 

 

C. Analisis Data tentang Evaluasi Pengembangan Bakat di 

Pondok Pesantren Al Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo 

Evaluasi merupakan aktivitas untuk meneliti dan 

mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di 

dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai 

dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam 

rangka penyampaian tujuan pendidikan. Evaluasi pendidikan 

memusatkan perhatian pada program-program pendidikan untuk 

anak didik. Sebagaimana dikemukakan secara teoritis, 

evaluasiadalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk 

menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan 

dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan 

dalam pribadi siswa.67 Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan 

di pesantren khususnya dalam mendidik para santri memerlukan 

adanya evaluasi. Hal tersebut sesuai dengan hal deskripsi data, 

bahwa evaluasi pengembangan bakat di Pondok Pesantren Al 
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Barokah Mangunsuman Siman Ponorogo dilaksanakan dengan 

cermat, karena evaluasi merupakan hal yang sangat diperlukan 

dari setiap kegiatan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan 

tersebut dapat terlaksana untuk mencapai hasil yang diharapkan.  

Evaluasi dalam proses pengembangan sistem pendidikan 

dimaksud untuk perbaikan sistem. Dalam konteks ini, peranan 

evaluasi lebih bersifat konstruktif, karena informasi hasil 

penilaian dijadikan input bagi perbaikan-perbaikan yang 

diperlukan di dalam sistem pendidikan yang sedang 

dikembangkan.68 Hal tersebut sesuai dengan hasil deskripsi data, 

bahwa selama pelaksanaan kegiatan pengembangan bakat di 

Pondok Pesantren Mangunsuman Siman Ponorogo banyak hasil 

yang sudah didapat, diantaranya banyak santri yang sudah 

mengetahui cara menabuh Banjari, mengetahui ukuran-ukuran 

atau model-model dalam kaligrafi, ada juga yang sudah 

mendalami olah vokal dan mendapatkan juara dalam perlombaan 

tingkat kecamatan. 
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Tetapi untuk manajemen pengembangan bakat ini ada 

hambatan atau kendala yaitu kurangnya sarana prasarana yang 

kurang terjaga, kurangnya dana yang dibutuhkan, kurangnya 

krentek dari diri santri, banyaknya santri susah diatur karena 

bukan bakatnya maka malas untuk mengikuti kegiatan tersebut. 

Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan 

meliputi kesesuaian penugasan dengan keahlian, dan pendidik 

harus memperhatikan prestasi dan perubahan-perubahan peserta 

didik.69 Maka dari itu, sesuai dengan teori tersebut maka 

dibutuhkannya perekrutan guru baru yang sesuai  dengan bidang 

yang dibutuhkan.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam 

setiap kegiatan itu dibutuhkannya evaluasi karena evalusi 

sebagai penentuan tindak lanjut hasil pengembangan bakat yang 

ada di Pondok Pesatren Mangunsuman Siman Ponorogo, dengan 

evaluasi ini  ini dapat diketahui untuk kendala-kendala yang 

dihadapi apa saja, dan kendala yang ada bisa diselesaikan secara 
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bersama. 

  



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Hal yang diperhatikan dalam perencanaan dapat 

sesuai yang diharapkan Dalam perencanaan yang ada 

di Pondok Pesantren Al Barokah Mangunsuman 

Siman Ponorogo disusun di awal tahun ajaran baru, 

yang diikuti oleh uztadz/ustadzah dan seluruh 

pengurus pondok.  

Pihak-pihak yang ikut ada 22 orang  dalam 

penyusunan kegiatan ini bukan hanya satu atau dua 

orang tetapi banyak orang meliputi pengurus pondok 

pesantren putra putri, ustadz dan ustadzah, kyai pun 

juga berkecimpung di dalamnya. Tujuan 

diadakannnya perencanaan ini adalah mempermudah 

kegiatan yang diinginkan dalam beberapa waktu 

kedepan, dan mengatur kegiatan agar tidak terjadi 

 



 

 

simpang siur. 

2. Pelaksanaan pengembangan bakat yang ada di 

Pondok Pesantren Mangunsuman Siman Ponorogo 

itu masih belum berjalan dengan lancar karena 

adanya beberapa kendala yang perlu dirundingkan 

lagi dengan pengurus, kyai maupun pengelola 

pondok tersebut. Kegiatan yang ada di pondok Al 

Barokah yaitu kaligrafi yang diikuti oleh 11 orang, 

hadroh 20 orang, olah vokal 8 orang, sedangkan 

untuk kegiatan qiro’ diikuti oleh 100 orang 

dikarenakan sebagian besar santri senang dengan 

kegiatan tersebut dan waktu pelaksanaannya sore 

hari, maka memudahkan mereka untuk mengikuti 

setelah pelaksanaan kuliah selesai. 

Kegiatan yang ada dipondok di atas dihukumi 

sunnah karena terkadang jadwal kegiatan pondok 

dengan jadwal kegiatan kampus hampir bersamaan.  



 

 

3. Evaluasi sangat diperlukan dengan adanya evaluasi 

kita dapat mengetahui kendala yang ada di Pondok 

Pesantren Al Barokah Mangunsuman Siman 

Ponorogo dapat di selesaikan yaitu dengan 

menambah sumber daya manusia dan semua santri 

wajib menjaga dengan baik sarana prasarana yang 

ada.  

Evaluasi digunakan untuk uji kompetensi, dan 

bertujuan untuk mengetahui seberapakah santri 

tersebut benar-benar mampu dan menguasai bakat 

yang mereka pilih dan diminati pada masing-masing 

bidang yang ada.  

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka 

penulis ingin memberikan sedikit saran demi kemajuan bersama 

yaitu: 

1. Bagi lembaga pendidikan, pengembangan bakat adalah 



 

 

salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan 

dan lebih ditingkatkan lagi dalam pengembangan bakat, 

sehingga seluruh santri memperoleh manfaat atau 

dampak positif dari penerapan pengembangan bakat 

tersebut.  

2. Untuk pengurus pondok ataupun pengelola pondok 

lebih meningkatkan lagi cara dalam pelaksanaan 

pengembangan bakat ini, agar berjalan dengan baik. 

3. Bagi santri, melalui pengembangan bakat potensi yang 

terpendam maka bisa tersalurkan dengan baik serta 

melalui pengembangan bakat ini santri semakin banyak 

ilmu dalam berbagai bidang. 

4. Bagi peneliti, melalui pengembangan bakat di pondok 

pesantren Al Barokah dapat mengetahui jumlah sumber 

daya manusia yang ada sekarang dan mengetahui 

keunggulan maupun kelemahan yang di pondok 

tersebut. 
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