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ABSTRAK 

Ulfah, Novita Dwi Maria. 2015. Manajemen Pesantren Mahasiswa untuk 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di STAIN Ponorogo (Studi Kasus di 

Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo). Skripsi. Jurusan 

Tarbiyyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Edhy 

Mahfudh, M.M. 

STAIN Ponorogo telah berupaya mendirikan pesantren mahasiswa 

“Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi terdapat di Pasal 30 tentang pendirian Ma‟had 
„Aly agar memiliki keseimbangan antara IPTEK dan IMTAQ. Namun dari segi 

pengelolaannya belum terlihat secara optimal baik dari segi perencanaan maupun 

pelaksanaannya. Oleh karena itu penulis mencoba untuk meneliti apa yang 

menjadi kurang optimalnya manajemen dalam mengelola Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil 
Abs}ar tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut penulis mengadakan penelitian tentang 

Manajemen Pesantren Mahasiswa untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di 

STAIN Ponorogo (Studi Kasus di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN 
Ponorogo), dengan tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui tujuan 

didirikannya pesantren mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN 
Ponorogo”, 2) Untuk mengetahui manajemen program pesantren mahasiswa 
“Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo‛, 3) Untuk mengetahui 

pesantren mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo” dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di STAIN Ponorogo bagi mahasiswa wajib 

mondok. Dalam penelitian ini untuk menggali data sesuai dengan kebutuhan 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

jenis penelitian studi kasus. 

Adapun hasil penelitian ini menegaskan bahwa: 1) Tujuan STAIN 

Ponorogo mendirikan pesantren mahasiswa ‚Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar‛ 
bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya di 

bidang al-Qur‟an, 2) Langkah-langkah manajemen Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 
STAIN Ponorogo dengan program unggulan yang lebih kepada pembelajaran al-

Qur‟an diantaranya menyusun: (a) perencanaan; dengan merumuskan visi, misi, 
dan tujuan; menentukan sasaran input dari mahasiswa baru; merumuskan jadwal 

kegiatan; membuat peraturan, (b) pengorganisasian; dengan membentuk pengelola 

dan pengelompokan bidang kegiatan, (c) pelaksanaan; dalam pelaksanaan masih 

banyak kendala dan dari perencanaan baru 70% yang telah terlaksana, (d) 

pengawasan; belum sepenuhnya semua pihak yang terkait memberikan 

pengawasan yang rutin, 3) Pesantren mahasiswa Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 
sudah memberikan dampak peningkatan walaupun sedikit dan hanya berkisar 

kepada mahasiswa STAIN Ponorogo yang wajib mondok.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di zaman sekarang pendidikan tidak lagi dianggap sebagai usaha 

kemanusiaan yang diarahkan pada upaya mengembangkan segenap potensi 

yang dimiliki manusia agar dapat membangun kebudayaan dan peradaban 

umat manusia, melainkan sudah dinilai sebagai komoditas yang 

diperdagangkan.
1
 Meskipun demikian tidak semua pihak beranggapan sama, 

pendidikan juga sudah mulai banyak dilirik dari berbagai kalangan, berbeda 

dengan zaman dahulu bahwa pendidikan hanya diemban oleh mereka yang 

mampu membayar biaya pendidikan. Pendidikan yang berkualitas baik sangat 

dicari. Dulu pendidikan agama sedikit tersisih daripada pendidikan umum. 

Namun, melihat kondisi sekarang telah banyak orang tua yang 

menyekolahkan anaknya di Lembaga Pendidikan yang berstatus agama.  

Bukan sesuatu yang mudah bagi seseorang mempercayakan dalam 

urusan pendidikan. Pada kenyataannya mereka sangat selektif dalam memilih 

sekolah yang diinginkannya. Memilah dan memilih output atau lulusan, 

keadaan dan kondisi sekolah, pergaulan atau lingkungan belajarnya 

merupakan alasan utama. Sehingga pihak sekolah akan berlomba-lomba 

dalam memberikan promosi terbaik untuk mendapatkan siswa. Tetapi, bagi 

                                                           
1
 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di 

Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2008), 383. 
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sekolah yang sudah terbilang bagus tidak perlu promosi yang berlebih karena 

calon siswa akan dengan sendirinya sekolah tersebut. Hal itu tentunya 

menjadikan kita berfikir bagaimana cara memunculkan dan mempertahankan 

kualitas sekolah.  

Awal mulanya tema manajemen hanya populer dalam dunia 

perusahaan atau bisnis. Kemudian, tema ini digunakan dalam profesi lainnya, 

termasuk pendidikan dengan beberapa modifikasi dan spesifikasi tertentu 

lantaran terdapat perbedaan objek.
2
 Berangkat dari hal tersebut telah banyak 

sekali lembaga pendidikan yang dibangun dengan memberikan beberapa 

tawaran untuk meningkatkan kualitasnya. Sebagai contohnya penyediaan 

asrama, penambahan kegiatan ekstrakurikuler, merekrut guru-guru 

profesional, membangun gedung-gedung sekolah yang mewah, itu semua 

dianggap sebagai sarana penunjang kegiatan bagi sekolah.  

Kemudian seiring dengan laju perkembangan zaman, banyak berbagai 

lembaga pendidikan yang mulai tumbuh dan terus berkembang, seperti halnya 

SDIT, SMP Islam, MAN Model, dan sebagainya. Namun ada salah satu 

lembaga pendidikan yang mampu bertahan bahkan mampu berkembang 

pesat, yaitu pondok pesantren. 

Masyarakat masih menganggap pesantren merupakan alternatif bagi 

pelestarian ajaran agama Islam. Pesantren justru tertantang untuk tetap 

                                                           
2
 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 

Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2007), 2. 
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bersaing dengan cara menempatkan sesuai dengan dinamika kehidupan. Hal 

ini karena pesantren didukung oleh sistem pendidikan yang tidak semata-mata 

bertujuan untuk transformasi ilmu pengetahuan saja, tetapi juga untuk 

meningkatkan dan meninggikan moral, serta meyiapkan anak didik yang bisa 

hidup beriringan dengan masyarakat. Oleh karena itu keistimewaan pesantren 

tidak mungkin didapatkan di lembaga lain.
3
  

Selain itu, pendidikan tinggi diselenggarakan dalam rangka 

mengantarkan peserta didik (mahasiswa) yang survive sesuai zamannya. 

Karenanya, lulusan perguruan tinggi yang tidak siap dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan menjadi masalah, sehingga mereka juga akan 

menjadi orang yang tidak siap menjadi warga Negara yang bertanggungjawab 

dan produktif dan hanya akan menjadi beban masyarakat. Setiap perguruan 

tinggi memang memiliki corak dan karakter berbeda sesuai dengan maksud 

dan tujuan pendiriannya. Banyak PTAIN/UIN/PTAIS yang menawarkan 

program-program bagi mahasiswanya untuk mendapatkan pelayanan 

pendidikan yang unggul. 

Asrama mahasiswa dalam ruang lingkup lembaga pendidikan Islam 

lebih dikenal dengan Ma’had al-Ja>mi’ah al-‘Aly (pesantren perguruan tinggi) 

merupakan perkembangan terbaru dalam pendidikan berbasis pesantren. Oleh 

karena itu diharapkan lulusan yang dihasilkan akan memiliki dua kemampuan 

yang seimbang, yaitu lulusan yang memiliki penguasaan yang baik terhadap 

                                                           
3
 Muksin, System Pendidikan Pesantren Kampus. Reflektika; Jurnal Keislaman IDIA 

Prenduan. Vol. 6. Tahun 2013, 22. 
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ilmu keagamaan dan keilmuan professional. Di samping itu, pesantren juga 

dianggap dengan pendidikan berbasis kemasyarakatan. Seiring dengan 

tantangan kehidupan dalam era globalisasi dengan persaingan yang keras dan 

dinamika yang tinggi, maka orientasi Ma‟had Aly dalam abad ke-21 ini tidak 

lain kecuali harus berorientasi pada mutu, kebenaran dan kebaikan bagi 

seluruh kepentingan bangsa dan negara serta agama sebagai konsekuensi 

logis bahwa Islam adalah rahmatan lil „alamin. Orientasi ini dimaksudkan 

untuk mengatasi kecenderungan akhir-akhir ini di mana nilai-nilai 

kemanusiaan bangsa Indonesia terasa amat terpuruk dan jauh dari nilai 

Islami.
4
 

Kualitas SDM atau lulusan sekolah akan dipengaruhi mutu pendidikan 

yang ada di dalam lembaga tersebut. Dan semua itu akan dipengaruhi oleh 

proses yang terus berjalan. Sehingga pihak lembaga harus mampu mengelola 

input dengan baik dalam menghasilkan output yang bisa diandalkan 

masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan.  

Oleh karena itu, usaha-usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

Lembaga Pendidikan Islam atau Perguruan Tinggi Islam terasa lebih berat, 

sebab melibatkan kesadaran semua pihak untuk bersikap sinergis. Perwujudan 

hasil pembangunan mental-spiritual jauh lebih sulit daripada pembangunan 

fisik, sehingga harus lebih sabar, ulet, dan telaten, karena membutuhkan 

                                                           
4
 Kemenag.go.id/file/dokumen/JuklakPengembanganMahadAly.doc. diakses tanggal 21 

Agutus 2015, pkl 07.55.  



6 

 

 

waktu yang lebih lama dan proses yang berkesinambungan dari satu generasi 

ke generasi lainnya.
5
 

STAIN Ponorogo yang telah berupaya mendirikan asrama mahasiswa, 

sebagai upaya peningkatan kualitas dan kompetensi mahasiswa secara agamis 

dan intelektual. Namun dari segi pengelolaannya belum terlihat secara 

optimal baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya. Sehingga 

peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana cara pengelolaannya dan 

bagaimana seharusnya asrama mahasiswa atau pesantren mahasiswa yang 

lebih dikenal dengan Ma‟had „Aly tersebut dalam mewujudkan visi misinya. 

Sehingga diambillah judul MANAJEMEN PESANTREN MAHASISWA 

UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI STAIN 

PONOROGO (Studi Kasus di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN 

Ponorogo). 

B. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah tertulis di atas, penelitian ini 

difokuskan pada Pengelolaan Program Kegiatan Pesantren Mahasiswa untuk 

Meningkatkan Mutu Pendidikan di STAIN Ponorogo bagi mahasiswa wajib 

mondok di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo yang meliputi: 

tujuan didirikannya pesantren mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo‛,  manajemen program kegiatan pesantren mahasiswa 

“Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo‛, serta pesantren 

                                                           
5
 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 

Pendidikan Islam, (Jakarta: Erlangga, 2007), 104. 
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mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo” untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di STAIN Ponorogo bagi mahasiswa wajib 

mondok. 

C. Rumusan Masalah 

1. Mengapa didirikan pesantren mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo”? 

2. Bagaimana manajemen program pesantren mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah 

U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo‛? 

3. Apakah pesantren mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN 

Ponorogo” dapat meningkatkan mutu pendidikan di STAIN Ponorogo bagi 

mahasiswa wajib mondok? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tujuan didirikannya pesantren mahasiswa “Ma’had al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo”. 

2. Untuk mengetahui manajemen program pesantren mahasiswa “Ma’had al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo‛. 

3. Untuk mengetahui pesantren mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo” dalam meningkatkan mutu pendidikan di STAIN 

Ponorogo bagi mahasiswa wajib mondok. 
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E. Manfaat  Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini digunakan untuk membentuk suatu teori manajemen yang 

baik dalam mengelola pesantren mahasiswa yang berkontribusi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan Islam. 

2. Secara Praktis  

a) Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber data penelitian 

selanjutnya. 

b) Bagi Pengelola Ma‟had, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi 

dalam meningkatkan manajemen asrama menjadi lebih baik. 

c) Bagi Peneliti, untuk praktik pengalaman dalam memecahkan masalah 

pendidikan. 

F. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

memiliki karakter alami. Penelitian kualitatif adalah adalah proses 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
6
 Analisis 

dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif. 

Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus.  

Maka dalam penelitian ini studi kasusnya bertempat di Ma’had al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo. Peneliti mengamati dan 

                                                           
6
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), 36. 
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menyelidiki secara rinci terhadap fenomena baik dari rencana, 

pelaksanaan, serta evaluasi program di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan STAIN 

Ponorogo.  

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan  berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
7
 Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti 

betindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul 

data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini bertempat di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo. Ma‟had ini merupakan asrama mahasiswa STAIN 

Ponorogo yang bertempat terpisah dengan kampus utama. Berlokasi di Jl. 

Letjend Soeprapto Gg 3 Jeruksing – Siman – Ponorogo. Peneliti memilih 

lokasi tersebut karena Ma’had al-‘Aly (pesantren mahasiwa) hanya 

diperuntukkan bagi kalangan mahasiswa wajib mondok di tahun pertama 

(semester 1 dan semester 2) yang baru dimulai pada tahun ajaran 

2014/2015. Ini merupakan terobosan baru bagi STAIN Ponorogo dalam 

mengembangkan kualitas input mahasiswa yang semakin meningkat 

kuantitasnya. Di sisi lain yang membuat hal ini unik dan layak untuk 

diteliti adalah model asrama yang berusaha untuk mengadopsi 
                                                           

7
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi Revisi, (Cet. Ke-32. Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2014), 163. 
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pendidikan pondok pesantren, sehingga dinamakan pesantren mahasiswa 

sebagai penunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan di STAIN 

Ponorogo.  

4. Sumber Data 

Sumber data utama 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  sumber data tertulis,  

foto dan  statistik, adalah sebagai sumber data tambahan.
8
 Sumber data 

yang nantinya akan digunakan adalah diambil dari: 

a. Sumber data manusia: pengelola ma‟had, mu‟allim, musrif/ah, 

mahasantri. 

b. Sumber dokumentasi: profil lembaga, program kegiatan ma‟had, dan 

foto-foto kegiatan.  

5. Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini adalah 

menggunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dimana tiga 

teknik tersebut dapat digunakan untuk fenomena yang ada.  

 

 

 

 

                                                           
8
 Ibid., 157. 
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a. Observasi 

Dalam bukunya Margono telah dijelaskan mengenai makna dari 

observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematika 

terhadap gejala yang tampak pada titik objek penelitian.
9
 

Dalam penelitian kualitatif, jantungnya adalah catatan lapangan. 

Catatan lapangan pada penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya bahwa 

catatan lapangan ini berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, 

tindakan dan pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan fokus penelitian.
10

 

Adapun data yang dikumpulkan adlah berkaitan dengan program-

program kegiatan dan manajemen pesantren mahasiswa “Ma’had al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo‛ sebagai usaha untuk 

meningkatkan mutu pendidikan STAIN Ponorogo. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
11

 Dalam hal 

ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan. 

Wawancara ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur atau 

bisa disebut bebas terpimpin. Maksudnya, bahwa peneliti dalam 

melakukan wawancara menggunakan dan mengacu pada pedoman 

wawancara akan tetapi disisi lain ada kalanya melakukan wawancara 

bebas dengan tujuan mencari data yang lebih mendalam.  

                                                           
9
 Margono, Metodologi Penelitian.., 158 . 

10
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.., 156. 

11
 Ibid., 209. 
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Maka data yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik ini ialah 

tentang bagaimana latar belakang arah dan tujuan didirikannya serta 

cara pengelolaan atau manajemen pesantren mahasiswa “Ma’had al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo‛ untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di STAIN Ponorogo.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa lalu. Dokumen bisa berupa 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
12

 

Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya berupa catatan harian, 

sejarah kehidupan, biografi, profil, dan lain sebagainya. Ataupun 

dokumen yang berupa rekaman. Dokumen sudah lama digunakan 

dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal 

dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan bahan untuk meramalkan data. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data, 

data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, 

gambar, dokumen berupa laporan artikel dan sebagainya. Analisa data 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsug dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Di sini, yang digunakan 

peneliti adalah teknik analisis model Miles dan Huberman,
13

 yaitu: 

                                                           
12

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2010), 240. 

13
 Ibid.,  246-253. 
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a. Data Reduksi, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, fokus pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dalam penelitian ini maka data yang akan direduksi adalah data-data 

dari hasil observasi, wawancara, serta hasil penelitian yang dilakukan 

pada manajemen program pesantren mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah 

U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo‛. 

b. Data Display (penyajian data), penyajian data biasanya berbentuk 

teks naratif atau uraian singkat. Cara ini berguna untuk mempermudah 

memahami apa yang terjadi, merencanakan tindakan selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

c. Conclution drawing/verification, kesimpulan dalam kualitatif 

merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau 

teori. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Dalam hal ini penelitian melalui pengecekan keabsahan data 

merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dan untuk menetapkan 

keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang 

digunakan, yaitu (a) derajat kepercayaan (kredibilitas), dimana peneliti 

percaya atas segala yang diberikan, (b) keteralihan, peneliti bisa berganti 
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waktu, informan, dan lain sebagainya untuk mencari data yang lebih 

mendalam, (c) kebergantungan, data yang diperoleh hasil yang dapat 

dipastikan dari lokasi penelitian, (d) kepastian, pemastian di sini bahwa 

sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa 

orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang.
14

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap 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 ketika 

penelitian; (2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi : memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data; (3) Tahap analisis data, yang meliputi : 

analisis  selama dan setelah pengumpulan data; (4) Tahap penulisan hasil 

laporan penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam Laporan 

Penelitian  ini, penulis mengelompokkan menjadi V bab yang masing-masing 

                                                           
14

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..,  324. 
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bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan, sistematika dalam pembahsan ini 

adalah: 

Bab Pertama : Pendahuluan, merupakan gambaran umum untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan laporan 

penelitian. Dalam bab ini akan membahas mengenai latar 

belakang masalah fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, Manfaat penelitian, metode penelitian 

(pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, 

analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-

tahapan penelitian), dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua : Landasan teori, yang bertujuan untuk mengetengahkan 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan 

pemikiran dan penelitian. Dalam kerangka teori ini 

pembahasannya meliputi teori-teori yang mampu 

mendukung dalam manajemen program pesantren 

mahasiswa dalam meningkatkan mutu pendidikan.  

Bab Ketiga : Temuan penelitian, dalam bab ini berisi tentang hasil-

hasil penelitian di lapangan yang meliputi data umum 

tentang paparan data dan lokasi penelitian yang terdiri 

dari sejarah dan dasar pemikiran, visi misi, program-



16 

 

 

program pesantren mahasiswa, dan usaha peningkatan 

mutu pendidikan.  

Bab Keempat : Pembahasan, merupakan bab yang membahas tentang 

analisa data. Dalam bab ini berisi data tentang pesantren 

mahasiswa. 

Bab Kelima : Penutup, merupakan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari bab I sampai bab V. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami intisari dari penelitian yang berisi 

Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

 

A. Manajemen Pesantren Mahasiswa untuk Meningkatkan Mutu 

Pendidikan  

1. Manajemen 

a. Pengertian Manajemen 

Di dalam Kamus Inggris manajemen merupakan terjemah dari 

management yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata 

pimpinan. Management ini berakar dari kata to manage yang berarti 

mengurus, mengatur, melaksanakan, atau mengelola.
15

 Manajemen 

merupakan suatu proses yang sistematik dan kooperatif dalam usaha 

memanfatkan sumber daya yang ada, guna mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan secara efektif dan efisien.
16

 Dalam referensi lain disebutkan 

bahwa manajemen mempunyai definisi sebagai proses yaitu dengan 

menentukan langkah yang sistematis dan terpadu.
17
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 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia  (Jakarta: Gramedia, 

1993), 362.  

16
 Agus Wibowo, Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah (Yogakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), 33. 

17
 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 

Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), 86. 
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Hal senada yang bermakna mengurus atau mengatur juga 

terdapat dalam al-Qur‟an18
: 

              

        

Artinya :“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian 

(urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya 

adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”. (Q.S. As-

Sajdah: 05) 

Ahmad Al-Syawi menafsirkan ayat tersebut sebagaimana 

dikutip oleh Prof. Dr. H. Ramayulis sebagai berikut: 

  “Bahwa Allah adalah pengatur alam (manajer). Keteraturan alam raya 

merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena 

manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan khalifah di bumi, maka dia 

harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah 

SWT mengatur alam raya”.19
 

Berdasarkan uraian dari beberapa definisi di atas telah jelas 

bahwa manajemen berarti mengelola, mengatur, dan menata. 

Sedangkan manajemen secara terminologis merupakan langkah yang 

paling penting dan menjadi tugas yang harus di rumuskan. Jadi, 

manajemen adalah pencapaian tujuan yang efektif dan efisien dari suatu 

proses pemanfaatan sumber daya melalui kerjasama yang baik dalam 

pengelolaannya. 
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 Al-Qur‟an, 32:05. 
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 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 260. 



19 

 

 

 

b. Fungsi Manajemen  

Proses manajemen dalam pelaksanaan peran dan fungsi-

fungsinya, diantara pendapat para ahli adalah:
20

 

1) Henry Fayol: planning, organizing, commanding, coordinating, dan 

controlling. 

2) Luther Gullich: planning, organizing, staffing, directing, 

coordinating, reporting, dan budgetting.  

3) George R. Terry: planning, organizing, actuating, dan controlling. 

Untuk penjelasan lebih lanjut tentang pengertian fungsi 

manajemen yang mana penulis pahami, maka akan dijelaskan 

sebagaimana di bawah ini: 

1) Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan. Di dalam perencanaan mengandung unsur-unsur 

kegiatan yang akan dilakukan, adanya proses, hasil yang ingin 

dicapai, pandangan masa depan dalam jangka waktu tertentu.
21

 

Menurut George R. Terry planning merupakan suatu pendekatan 

yang terorganisir dalam menghadapi problem di masa akan datang 

                                                           
20

 Imron Fauzi, Manajemen Pendidikan Ala Rasulullah (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 

2012), 36-37. 

21
 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), 49.  
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yang dikembangkan melalui rancangan untuk suatu tindakan dengan 

didasarkan atas fakta dan informasi, bukan atas dasar emosi atau 

keinginan.
22

  

Perencanaan merupakan suatu kegiatan atau langkah utama 

yang mutlak harus ada dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan, atau dapat dikatakan bahwa dengan perencanaan dapat 

memberikan arah dan tujuan selama proses untuk mencapai hasil 

serta menghadapi problem-problem. 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Tahapan setelah adanya perencanaan harus didukung dengan 

pengorganisasian. Yaitu proses penyusunan dan pengaturan masing-

masing atau personal yang disesuaikan dengan tugas dan wewenang 

serta tanggungjawab yang digerakkan sebagai satu kesatuan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan planning.
23

 Kegiatan 

dalam hal ini akan lebih mudah dan jelas dengan adanya kerjasama 

dan ditunjukkan di dalam suatu bentuk struktur organisasi.
24

 

Dengan pengorganisasian, rencana akan mudah di laksanakan 

karena adanya kerjasama antar satu kesatuan dalam mencapai tujuan 

                                                           
22

 George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J. Smith. D.F.M (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), 46-47.  

23
  Muwahid Shulhan & Soim, Manajemen Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2013), 

35.  

24
 A.W. Widjaya, Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 

9. 
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yang dikelompokkan sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, 

tanggungjawab dari keahlian personal. 

Jadi pengorganisasian adalah tahap yang dilaksanakan untuk 

menindaklanjuti perencanaan yaitu dengan cara menyusun dan 

memberikan tanggungjawab terhadap masing-masing personal yang 

diberikan tugas yang disesuaikan dengan keahliannya untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.  

3) Pelaksanaan (Actuating) 

Actuating juga bisa disebut dengan “gerakan aksi”.25
 Dalam 

ilmu manajemen juga terdapat istilah lain yang mempunyai 

pengertian yang sama dengan actuating. Yaitu, motivating adalah 

usaha memberikan motivasi kepada seseorang agar mau dan lebih 

bersemangat dalam melaksanakannya, directing adalah 

menunjukkan atau memberikan petunjuk agar seseorang mau 

melaksanakan pekerjaannya, staffing adalah menempatkan seseorang 

atas keahliannya agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

tangung jawabnya, dan leading adalah memberikan bimbingan dan 

arahan kepada seseorang agar mau melakukan pekerjaan tertentu. 

Semua istilah tersebut erat hubungannya dengan motivasi, 

sedangkan motivasi merupakan inti dari actuating.
26

 

Sebuah perencanaan yang matang dan memiliki struktur 

organisasi yang jelas maka dengan pelaksanaan akan terealisasi 

                                                           
25

 George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen …, 17. 

26
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan …, 273. 
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dengan baik dan akan memiliki nilai. Proses juga menjadi penentu 

dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. 

Dengan demikian pelaksanaan merupakan gerakan aksi untuk 

merealisasikan perencanaan dan sebagai proses untuk melihat dapat 

dinilai baik atau tidaknya serta sesuai atau tidak perencanaan 

tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

4) Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan merupakan tahap akhir dari fungsi manajemen. 

Pengawasan sebagai proses, dimana tindakan, kesalahan, kekurangan 

atau kelemahan, kekeliruan, penyelewengan dari rencana dapat 

segera teratasi dan diambil tindakan koreksi.
27

 

Tujuan dari pengawasan diantaranya adalah: 

a) Menghentikan atau meniadakan dan mencegahnya terulang 

kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, dan 

hambatan. 

b) Meningkatkan kinerja organisasi. 

c) Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, dan partisipasi.
28

 

Oleh karena itu pengawasan adalah suatu tahap yang 

memberikan jalan untuk membantu mengidentifikasi masalah dan 

mengambil tindakan seperti apa yang cocok untuk mengatasi 

permasalahan yang ada, pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. 

c. Tujuan Manajemen 

                                                           
27

 A.W. Widjaya, Perencanaan Sebagai …, 30. 
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Sesuai dengan definisi manajemen yang telah dijelaskan bahwa 

manajemen sebagai suatu proses dalam menentukan langkah yang 

sistematis dan terpadu, maka harus memperhatikan tujuan dari 

manajemen itu sendiri. Tujuan manajemen pendidikan diantaranya 

sebagai berikut
29

:  

1) akan terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang 

inovatif; pendidikan yang utamanya dalam proses pembelajaran 

akan membutuhkan adanya manajemen atau pengelolaan yang baik 

dan memberikan dampak pembelajaran yang inovatif serta kreatif. 

2) terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, 

akhlak mulia; jika pengelolaan yang diterapkan sudah dapat 

berjalan dengan baik, maka peserta didik sebagai SDM dengan 

sendiriya akan mampu membentuk dan mengembangkan potensi 

dengan baik pula. 

3) tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien; salah satu 

fungsi utama adanya manajemen adalah untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan mampu meningkatkan mutu pendidikan dengan 

tepat dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang semestinya. 

4) teratasinya masalah mutu pendidikan; pendidikan merupakan suatu 

hal urgent yang harus benar-benar diperhatikan, jadi dalam 

mengelola juga harus memperhatikan masalah yang ada di 

                                                           
29

 Ibid., 8. 



24 

 

 

sekitarnya karena masalah pendidikan akan terus muncul dan 

berkembang sesuai dengan tantangan zamanyang dihadapi. 

Jika dilihat dari tujuan manajemen pendidikan tersebut dapat 

diambil garis besar bahwa tujuan manajemen adalah untuk 

mengantisipasi problem atau masalah yang akan dihadapi dan 

mewujudkan serta mengembangkan sumber daya secara tepat guna 

untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.  

2. Pesantren Mahasiswa  

a. Pengertian Pesantren Mahasiswa 

Pesantren adalah suatu Lembaga Pendidikan agama Islam yang 

tumbuh serta diakui masyarakat dengan sistem asrama (kampus yang 

santri-santrinya menempuh pendidikan agama melalui sistem pengajian 

atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan 

kepemimpinan seseorang atau beberapa orang Kyai dengan ciri-ciri 

khas yang bersifat kharismatik.
30

 Di Negara Republik Indonesia ada 

tiga lembaga pendidikan yang diidentikkan dengan Lembaga 

Pendidikan Islam yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah yang berada 

di bawah naungan organisasi Islam. Namun pesantren termasuk 

kategori dalam Lembaga Pendidikan non-formal.
31

 Sebagaimana 

kutipan Nurcholish Madjid bahwa dari segi historis, pesantren tidak 

hanya identik dengan makna keislaman tetapi juga mengandung makna 

                                                           
30

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia , 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 997. 

31
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan …, 282. 
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keaslian Indonesia. Secara paedagogies, pesantren merupakan Lembaga 

Pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan 

pentingnya moral Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-

hari.
32

 

Berangkat dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa pesantren adalah Lembaga Pendidikan non-formal dan tempat 

belajar para santri yang mengajarkan ajaran Islam dan menekankan 

moral sebagai pedoman hidup social yang bercirikan khas Indonesia. 

Pesantren juga tumbuh atas dasar dukungan dari masyarakat 

sehingga melalui kebutuhan masyarakat,
33

 maka pesantren berperan 

dalam berbagai bidang, diantaranya:
34

 

1) Memelihara tradisi 

Di samping harus mempunyai kompetensi dan intelektual yang 

tinggi, diharapkan mahasiswa masih mampu untuk mengutamakan 

ibadah dan menuntut ilmu, memegang teguh sumber Islam, 

menumbuhkan potensi santri berilmu dan penanaman nilai akhlak 

dan moral. 
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 Muksin, System Pendidikan Pesantren Kampus. Reflektika; Jurnal …, 20. 

33
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2) Mentransfer ilmu agama 

Memberikan ilmu dilakukan untuk meneruskan tujuan utama dari 

pesantren, jadi bagi santri mendapatkan ilmu agama akan 

mendukung mereka dalam meningkatkan nilai-nilai keagamaan. 

3) Transmisi Islam 

Hal ini sama dengan dakwah Islam, maka dari itu sudah termasuk 

tugas sebagai seorang Muslim untuk menegakkan ajaran Islam 

melalui pondok. Sehingga santri diharapkan mampu menjadi sosok 

teladan di dalam masyarakat.  

4) Memberikan kesadaran identitas budaya  

Nilai-nilai keagamaan yang ditanamkan kepada santri untuk 

memberikan kontribusi penanaman watak humanistic pada santri 

melalaui teologi (tauhid), fiqh, bahasa, dan etika (akhlak).  

5) Kontribusi politik 

Kontribusi pesantren tidak hanya terbatas pada implementasi 

pendidikan dan pengajaran (al-Tarbiyyah wa al-Ta’li>m), melainkan 

juga memberikan kontribusi politik dalam bentuk upaya 

mewujudkan kemashlahatan umum. 

Adanya beberapa peran di dalam pesantren akan membantu 

santri atau peserta didik dalam hidup bermasyarakat. Sehingga proses 
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yang terjadi akan saling mempengaruhi dan akan membentuk nilai 

positif serta bermanfaat bagi kedua pihak. 

Dalam perkembangannya lebih lanjut yang dilihat dari sudut 

administrasi pondok pesantren dapat dibedakan menjadi 4 kategori: 

1) Pondok pesantren dengan system pendidikan yang lama pada 

umumnya terdapat jauh di luar kota, hanya memberi pengajian.  

2) Pondok pesantren modern dengan system pendidikan klasikal 

berdasarkan atas kurikulum yang tersusun baik, termasuk 

pendidikan skill atau vocational (keterampilan). 

3) Pondok pesantren dengan kombinasi yang di samping memberikan 

pelajaran dengan system pengajian, juga madrasah yang dilengkapi 

dengan pengetahuan umum menurut tingkat atau jenjangnya. 

4) Pondok pesantren yang tidak lebih dari asrama pelajar daripada 

pondok yang semestinya.
35

 

Dari beberapa kategori tersebut dapat dimodifkasi untuk 

mengembangkan pesantren secara lebih luas, seperti kemunculan 

beberapa pesantren mahasiswa atau pelajar. Hal ini menunjukkan 

bahwa system pendidikan pesantren walaupun memiliki beberapa 

kelemahan, namun masih dianggap dan diterima dengan baik untuk 

mengenalkan ajaran Islam. Di sini membuktikan bahwa Lembaga 
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Pendidikan model pesantren sebagai indicator penting kebutuhan dan 

minat masyarakat.
36

 

Merebaknya pendidikan pesantren (pesantren mahasiswa) 

menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati. Dalam hal ini 

selain karena kelahirannya yang masih relative muda, namun dalam 

pengelolaan atau manajemen pesantren mahasiswa mempunyai 

spesifikasi tersendiri.
37

 

Secara tidak langsung masyarakat telah menerima dan 

membutuhkan keberadaan pesantren baik bagi kalangan usia anak-anak, 

remaja, dan dewasa. Dengan sifat yang fleksibel, dibangunnya 

pesantren mahasiswa juga berusaha merangkul para pemuda untuk tetap 

bisa menjaga nilai-nilai spiritual agar tidak hanya kampusnya saja 

yanag berlogokan Islam. Namun karena masih berusia muda maka 

dibutuhkan kerjasama yang baik dalam mengelolakannya. 

Sedangkan tujuan dari pesantren itu sendiri, yaitu:
38

 

1) Tujuan secara umum yaitu membina warga Negara agar 

berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam 

dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi 
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kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna 

bagi agama, masyarakat, dan Negara. 

2) Tujuan secara khusus adalah sebagai berikut: 

a) Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertaqwa 

kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, 

keterampilan dan kesehatan lahir batin sebagai warga Negara 

yang berpancasila. 

b) Mendidik santri untuk menjadi manusia muslim selaku kader-

kader umat dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, 

wiraswasta dalam mengamalkan sejarah Islam secara utuh dan 

dinamis.  

c) Mendidik santri untuk memperoleh kepribadian dan 

mempertebal semangat bangsa agar dapat menumbuhkan 

manusia-manusia pembangun yang dapat membangun dirinya 

dan tanggungjawab kepada pembangunan bangsa dan Negara. 

d) Mendidik santri agar menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam 

berbagai sector pembangunan, khususnya pembangunan mental 

dan spiritual.  

e) Mendidik santri untuk membantu meningkatkan kesejahteraan 

sosial masyarakat lingkungan dalam rangka usaha pembangunan 

masyarakat bangsa.   

Pesantren merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang terus 

berkembang pesat di Indonesia sebagai sarana untuk mengembangkan 
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kemampuan dan membentuk karakter peserta didik yang bermartabat 

dan cerdas serta bercirikan social keagamaan. Tidak ketinggalan juga 

bahwa pesantren sebagai lembaga pemasyarakatan harus mampu 

beradaptasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Disebutkan bahwa pesantren mahasiswa sebagai salah satu 

bentuk perkembangan dari pesantren untuk tetap menjunjung tradisi 

yang ada di pesantren pada umumnya dengan tujuan membentuk 

kemandirian dan kedalaman spiritual bagi para mahasiswa yang bersifat 

elitis. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kyai Tholchah dan 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahwa pesantren mahasiswa memberi 

kontribusi penting bagi masyarakat, sebagai pesantren yang melayani 

mahasiswa dan yang menjadi unik bahwa pesantren ini sungguh-

sungguh didesain untuk mencapai tujuan tersebut yaitu untuk 

menginternalisasikan etika pesantren ke dalam diri mahasiswa yang 

diidentifikasikan sebagai mandiri, religious, egaliter, hormat guru, dan 

populis.
39

  

b. Konsep Pesantren Mahasiswa 

Pesantren merupakan suatu bentuk lingkungan “masyarakat” 

yang unik dan memiliki tata nilai kehidupan yang positif. Di berbagai 

referensi disebutkan bahwa perguruan tinggi tertua di dunia adalah Al-

Azhar, sedangkan Al-Azhar tampak berbeda dengan institusi 
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sebelumnya. Pada lembaga tersebut sudah dilengkapi dengan asrama 

baik untuk guru dan pelajar serta aula besar untuk perkuliahan 

umum.
40

 

Perguruan Tinggi Pesantren (PTP) pada dasarnya merupakan 

Lembaga Pendidikan tinggi ideal yang memadukan berbagai 

keunggulan perguruan tinggi umum dan pesantren. Lembaga 

perguruan tinggi membekali anak didik dengan berbagai ilmu 

pengetahuan dan teknologi secara (relatif) baik. Sedangkan pesantren, 

dengan system dan model pendidikannya yang unik mampu 

membekali para santri dengan tata aturan dan moral keagamaan yang 

terpuji.
41

 Kehadiran pesantren mahasiswa pada prinsipnya bertujuan 

untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, yakni yang 

seimbang antara kemampuan penguasaan iptek dan keimanan kepada 

Allah. Pesantren mahasiswa mengemban misi utama untuk mencetak 

manusia yang berwawasan intelektual-religius. 

Jika dikaji melalui dasar negara, maka dalam memikirkan 

pendidikan sebagai bidang pembangunan bangsa yang secara integral 

pelaksanaannya dilakukan bersama-sama pembangunan bidang 

lainnya, telah diatur dalam perundang-undangan. Demikian juga 

dengan pendidikan agama. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 

bahwa dasar pendidikan Islam adalah al-Qur‟an dan as-Sunnah maka 

segenap aktivitas pendidikan Islam keseluruhanya merupakan 
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rangkaian utuh dan terpadu untuk senantiasa menanamkan roh Islam 

kepada pada peserta didik.
42

 Sehingga seperti yang di harapkan bahwa 

dalam pengembangan pemikiran Islam kita berusaha untuk 

mewujudkan kepada “humanis-religius.” 

Pesantren mahasiswa yang juga dikenal dengan Ma’had al-

Ja>mi’ah al-‘Aly (Pesantren Perguruan Tinggi) merupakan transformasi 

dari system pesantren yang berada di dalam asrama mahasiswa baik 

milik PTAIN/UIN/PTAIS. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

telah dijelaskan bahwa arti kata dari asrama adalah bangunan tempat 

tinggal bagi kelompok orang untuk sementara waktu, terdiri atas 

sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang kepala asrama.
43

  

Sejatinya asrama mahasiswa dibangun diperuntukkan bagi 

mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Sehingga, dengan 

adanya asrama tersebut bisa mengurangi beban kebutuhan mahasiswa 

setiap bulan. Itu artinya, tujuan dibangun asrama sebagai tempat 

tinggal, bukan hanya sebatas simbol (anjungan) daerah asal. 

Selanjutnya, pemerintah daerah asal berharap adanya kegiatan positif 

baik itu berkaitan dengan budaya asal atau yang berkaitan dengan 

akademik mahasiswa itu sendiri.
44
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Pesantren perguruan tinggi (Ma’had al-Ja>mi’ah al-‘Aly) 

memang belum begitu lazim dikenal oleh masyarakat luas, dan 

merupakan istilah dari asrama bagi perguruan tinggi dan mempunyai 

makna yang hampir sama, yaitu tempat tinggal khusus bagi orang-

orang tertentu.
45

 Bahkan warga kampus sendiri masih ambigu dengan 

kata yang lebih familier dengan Ma’had al-‘Aly, dapat dimaklumi 

karena secara Nasional memang belum semua Perguruan Tinggi 

Agama Islam (PTAI) menerapkan sistem ini,
 46

 walaupun sudah ada 

peraturan Kementrian dan Dirjen perguruan tinggi yaitu di dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

Pasal 30.
47

 

Jadi sudah menjadi tugas bagi lembaga perguruan tinggi untuk 

mengenalkan kepada lingkungan dan masyarakat. Pengenalan tersebut 

bertujuan untuk menjalin kerjasama dan dukungan sehingga gagasan 

ideal yang berasal dari proyek akan terealisasikan secara bertahap.  

Untuk merealisasikan gagasan ideal tersebut, ada dua macam 

model pelaksanaan
48

:  
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Pertama, menganeksasikan (menggabungkan) perguruan tinggi 

dengan pesantren. Aneksasi dapat dilakukan karena tiga hal, yaitu: 

1) Sulitnya menemui sosok tenaga pengajar yang utuh, yaitu mampu 

menguasai iptek dan ilmu agama secara luas dan mendalam. 

2) Serbuan cultural dari ilmu-ilmu Barat yang mengandung sebagian 

unsur-unsur non-Islami (sekuler). 

3) Untuk menghadapi serbuan dan dampak negative dari era 

globalisasi. 

Memang sangatlah sulit di era global yang semuanya serba 

instan ini untuk menghadang semua hal yang negatif, namun paling 

tidak dengan diadakannya alternatif program pesantren perguruan 

tinggi ini mampu meminimalisir hal tersebut apalagi sasaran utamanya 

adalah bagi para remaja usia kuliah atau biasa disebut dengan 

mahasiswa.  

Dalam proses penggabungan ini yang perlu diperhatikan adalah 

tujuan pendidikan dari lembaga tersebut yang harus sesuai dengan 

tujuan pendidikan Nasional. Selain itu, lembaga perguruan tinggi yang 

mendirikan asrama (pesantren mahasiswa) harus bisa saling 

bekerjasama, dan yang paling utama pada prinsipnya adalah untuk 

membentuk insan-insan atau pemuda yang beriman, bermoral, 

berkepribadian dan menguasai iptek sehingga mampu menjadi khalifah 

yang baik di bumi ini. 
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Dalam pelaksanannya, pesantren perguruan tinggi juga 

mengikuti tujuan diselenggarakannya Pendidikan Tinggi sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1990. Pada bab II pasal 2 

ayat 1 disebutkan bahwa Tujuan Pendidikan Tinggi adalah: 

1) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademik dan atau professional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 

2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat 

dan memperkaya kebudayaan Nasional. 

Selain tujuan, kurikulum merupakan salah satu hal yang perlu 

diperhatikan dalam mendirikan pesantren perguruan tinggi. Kurikulum 

yang digunakan adalah kurikulum local. Hanya saja kurikulum 

lokalnya diisi dengan pendidikan keagamaan, pengembangan 

kewirausahaan, dan kesenian. Jadi untuk menambah suasana dan 

menanamkan keagamaan yang kuat, maka para mahasiswa perlu 

diasramakan. Asrama yang berbasis atau ala pesantren maka 

mahasiswa akan dapat diawasi dan dibimbing. Sebagai catatan yang 

lebih ditekankan lagi adalah bahwa status asrama mahasiswa ini 

tidaklah berdiri sendiri, melainkan bagian bagian dari perguruan tinggi 

dan tidak dapat dipisahkan.  
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Agar asrama mahasiswa dapat menyamai kondisi ideal 

pesantren, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
49

: 

1) Dipimpin dan diasuh oleh seorang ustadz atau kyai yang sekaligus 

paham terhadap wawasan iptek. 

2) Model kegiatan yang menumbuhkan dan menguatkan keagamaan 

serta pembiasaan, seperti shalat berjama‟ah. 

3) Kajian keagamaan yang bersifat filosofis dan sufistik (tasawuf). 

Selain hal-hal tersebut, asrama mahasiswa atau pesantren 

perguruan tinggi juga harus memperhatikan kegiatan lain yang 

bermanfaat bagi perkembangan dan kreatifitas mahasiswa, seperti: 

seminar, bedah buku, diskusi. 

Jadi dalam mengelola pesantren mahasiswa yang sesuai tujuan 

harus bisa menggabungkan antara perguruan tinggi dengan pesantren 

sehingga tidak ada tumpang tindih antara tujuan perguruan tinggi 

dengan tujuan asrama mahasiswa. Karena pada dasarnya perguruan 

tinggi mendirikan asrama yaitu untuk memperbaiki kualitas input, 

sedangkan asrama yang merupakan bagian dari perguruan tinggi harus 

bisa menunjang dan mendukung kualitas lembaga pendidikan tersebut. 

Kedua, memfusikan antara perguruan tinggi dan pesantren. 

Fusi adalah proyek jangka panjang setelah proyek pertama (aneksasi 

perguruan tinggi dengan pesantren) berhasil. Fusi ini dapat 

dilaksanakan setelah kondisi masyarakat, tenaga pengajar, pengelola 
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sudah tertata, yaitu dengan melihat keberhasilan dalam meluluskan 

banyak sarjana yang berwawasan iptek luas sekaligus memahami dan 

mengamalkan agama.
50

 

Dengan adanya proyek fusi, maka pesantren perguruan tinggi 

akan menjadi satu kesatuan yang utuh dan ideal, mampu membekali 

mahasiswa dengan iptek, imtaq, dan moral yang seimbang. Namun 

dalam merealisasikan tujuan tersebut haruslah di rencanakan dengan 

matang dan dilaksanakan secara bertahap bukan secara instan. 

c. Cara Belajar di Pesantren Mahasiswa 

Menurut Zamakhsyari Dhofier model pesantren dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu pesantren klasik (salaf) dan 

pesantren modern (khalaf). Pesantren salaf yaitu lembaga pesantren 

yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti 

pendidikan. Sedangkan pesantren khalaf adalah lembaga pesantren 

yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang 

dikembangkan. Menurut pesantren salaf system madrasah ditetapkan 

hanya untuk memudahkan pembelajaran dalam pengajaran klasik.
51

  

Di awal perkembangan Islam sebelum adanya pesantren atau 

madrasah, pendidikan diadakan di maktab atau sering disebut dengan 

kuttab dan masjid. System pengajaran juga terus dilestarikan seperti 

metode sorogan dan weton atau bandungan. Metode sorogan adalah 

para santri maju atau membaca satu per satu untuk membaca materi 
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yang dipelajari atau menjawab sesuai dengan pertanyaan guru. Untuk 

system weton menggunakan metode halaqah yaitu para santri 

mengitari guru membentuk lingkaran untuk mempelajari materi. Guru 

yang berhalangan hadir maka akan digantikan oleh guru yang lain, 

biasa disebut dengan “badal”.52
 

Pesantren mahasiswa sebagai bentuk adopsi dan gabungan 

antara pesantren dengan perguruan tinggi, maka berusaha 

mengkombinasikan antara system pengajaran yang ada di dalam 

pesantren salaf dan modern, yaitu dalam pembelajaran sudah terbagi 

ke dalam beberapa kelas dengan fasilitas yang di lengkapi dengan 

kursi, meja guru, papan tulis bahkan LCD dan mempelajari materi 

dalam bentuk kuliah.  

Jadi untuk memudahkan pemahaman mahasantri jadwal sudah 

disediakan dan pembelajaran dilaksanakan dengan mengkombinasikan 

antara system dan metode klasik dengan modern, dan memberikan 

evaluasi untuk mengetahui kemampuannya. 

3. Mutu Pendidikan 

a. Pengertian Mutu Pendidikan  

Jika kita membahas mutu maka tidak akan asing dengan 

nama Dr. W. Edward Deming dan Dr. Joseph M. Juran. Keduanya 
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diakui sebagai “Bapak Mutu”.  Beberapa pandangan Juran tentang 

mutu adalah: 

1) Meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir 

2) Perbaikan mutu merupakan proses berkesinambungan, bukan 

program sekali jalan 

3) Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah 

dan administrator 

4) Pelatihan missal merupakan prasyarat mutu 

5) Setiap orang di sekolah mesti mendapatkan pelatihan   

Maka, Juran mengatakan bahwa mutu adalah “tepat untuk pakai” 

yang maksudnya yaitu sebuah output yang mampu memenuhi dan 

siap serta sesuai dengan kebutuhan outcame.
53

 Mutu juga di artikan 

sebagai suatu hal yang membedakan antara yang baik dan 

sebaliknya.
54

 

Dalam referensi lain juga dikatakan bahwa mutu merupakan 

kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu produk atau jasa yang 

dapat memenuhi kebutuhan atau harapan dan kepuasan pelanggan, 

dalam pendidikan yang dimaksud dengan pelanggan dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu internal customer (siswa atau 
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mahasiswa sebagai pembelajar sekaligus input) dan eksternal 

customer (masyarakat dan dunia industri).
55

 

Dari beberapa pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa mutu adalah kemampuan suatu produk dan jasa untuk 

menarik seseorang atau pelanggan dalam memberikan penilaian 

terhadap produk dan jasa tersebut, sehingga dapat diketahui sejauh 

mana produk dan jasa mampu memenuhi kebutuhan dan harapan 

pelanggan. Oleh karena itu mutu bersifat terus menerus atau 

berkesinambungan karena akan memberikan evaluasi dan 

memperbaiki evaluasi tersebut dan begitu seterusnya sampai produk 

dan jasa mampu memenuhi kepuasan dan harapan pelanggan. 

b. Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan 

Ada beberapa tujuan dari program peningkatan mutu seperti 

dikutip oleh Aminatul Zahra, adalah sebagai berikut
56

:  

1) Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, 

unsur komite sekolah/majelis sekolah dalam aspek manajemen 

berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah. 

2) Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, 

unsur komite sekolah/majelis sekolah dalam melaksanakan 
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pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di lingkungan 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat.  

3) Mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam 

masalah umum persekolahan dari unsure komite sekolah dalam 

membantu peningkatan mutu sekolah. 

Uraian di atas merupakan tujuan dari peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah yang dapat diadopsi ke dalam tujuan 

peningkatan mutu pendidikan secara umum, yaitu untuk 

mengembangkan kemampuan tenaga pendidik yang bekerjasama 

dengan lingkungan msyarakat dalam proses pembelajaran mulai dari 

tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan 

secara efisien serta mampu mengajak dan mengembangkan peran 

serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan. 

c. Komponen dalam Mutu Pendidikan 

Mulyasa telah mengatakan dalam kutipannya bahwa mutu 

dalam konteks pendidikan mencakup input, proses, dan output 

pendidikan. Komponen ruang lingkup mutu pendidikan dapat dilihat 

pada bagan dibawah ini. 

    

 

 

Proses (bimbingan 

pembelajaran dan 

pelatihan) 

Output (hasil) Input (siswa) 



42 

 

 

Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai 

kemajuan yang didasari oleh suatu perencanaan. Mutu pendidikan 

harus mengutamakan siswa atau program perbaikan yang dilakukan 

secara kreatif dan konstruktif oleh pihak lembaga pendidikan.
57

 

Sehingga, mutu pendidikan akan bertambah baik begitu siswa 

dipandang lebih bertanggung jawab atas nilai pendidikan.
58

 

Peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang 

digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik melalui 

usahanya sendiri.
59

 Dalam mencapai mutu pendidikan yang baik 

diperlukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan yang terus-

menerus sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai seoptimal 

mungkin.
60

 

 Selain itu untuk mendapatkan kualitas lembaga yang baik 

(bermutu), yang perlu diperhatikan tidak hanya dari segi sarana dan 

prasarananya, tetapi sumber daya manusia (SDM) baik dari 

karyawan, peserta didik, dan pemimpin. Peserta didik di sini 

berperan sebagai konsumen jasa pendidikan. Dan sebagai konsumen, 

kepuasan peserta didik merupakan factor yang paling penting dan 
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utama dari keberhasilan suatu program dalam meningkatkan mutu 

pendidikan.
61

 

Jadi komponen utama dalam mutu pendidikan untuk 

perguruan tinggi meliputi:  

1. Input yaitu terdiri dari mahasiswa sebagai SDM, 

2. Proses (bimbingan pembelajaran dan pelatihan) yang mencakup 

proses kegiatan belajar mengajar dan sesuai dengan jadwal 

perkuliahan, 

3. Output yang berarti lulusan atau sarjana dari perguruan tinggi 

tersebut, maka harus mampu memenuhi harapan masyarakat. 

B. Telaah Pustaka  

1. Titin Tri Mulyani. 2011. Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Ngunut Ponorogo. Adapun 

hasil penelitiannya:  

a. Perencanaan pendidikan di MTs Ngunut Ponorogo dalam manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah: 1) perencanaan manajemen 

kurikulum ditetapkan oleh Kepala Sekolah, komite sekolah, guru, dan 

pihak yang terkait dengan menyusun kurikulum KTSP, kalender 

pendidikan, silabus dan RPP, 2) perencanaan manajemen kesiswaan 

dengan menyusun panitia penerimaan siswa baru yang terdiri dari kepala 
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sekolah, beberapa guru yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan. 

b. Pengorganisasian  pendidikan di MTs Ngunut Ponorogo dalam 

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah: 1) pengorganisasian 

manajemen kurikulum terdiri dari 5 yaitu; mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetauan dan 

teknologi, estetika dan jasmani, 2) pengorganisasian manajemen 

kesiswaan dilaksanakan dalam kegiatan OSIS.  

c. Pelaksanaan pendidikan di MTs Ngunut Ponorogo dalam manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah: 1) pelaksanaan manajemen 

kurikulum dilaksanakan sesuai dengan standar isi dan standar kompetensi 

lulusan, 2) pelaksanaan manajemen kesiswaan dilakukan dalam 3 

kegiatan yaitu intra kelas, intra sekolah dan ekstra sekolah.  

d. Pengawasan pendidikan di MTs Ngunut Ponorogo dalam manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah: 1) pengawasan manajemen 

kurikulum dilakukan oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan 

MAPENDA Kantor Departemen Agama Kabupaten Ponorogo, 2) 

pengawasan manajemen kesiswaan dilakukan oleh kepala sekolah dan  

waka kesiswaan. 

2. Sulastri Indarwati. 2012. Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

(Studi Kasus Di SMA Negeri 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut: (a) perencanaan kurikulum 

Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 2 Ponorogo dengan menentukan 
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beberapa hal yaitu; sumber pengembangan kurikulum PAI, mengikuti 

pedoman, mengikuti landasan pengembangan kurikulum PAI serta 

menetapkan tujuan, (b) pelaksanaan kurikulum Pendidikan Agama Islam 

SMA Negeri 2 Ponorogo yaitu melaksanakan program tahunan, program 

semester dan harian yang dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler. 

Kegiatan intrakurikuler dilaksanakan melalui 3 aktifitas yaitu; kegiatan 

awal, inti , dan akhir/penutup. Selain kegiatan tersebut juga ada kegiatan 

penunjang yaitu adanya tambahan mata pelajaran baca al-Qur‟an, kegiatan 

ekstrakurikuler misalnya; rohis, do‟a di awal dan di akhir pelajaran yang 

dipandu oleh guru yang ada di kelas masing-masing, shalat dhuhur 

berjama‟ah, membaca al-Qur‟an sebelum dimulai pembelajaran PAI, PHBI; 

isra’ mi’raj, hari raya qurban. Evaluasi pembelajarannya dilakukan dengan 

model sumatif dan formatif, selain itu juga evaluasi pada tiga ranah yaitu; 

kognitif – afektif – psikomotorik. Dan tujuan dari evaluasi adalah untuk 

mengetahui tingkat pencapaian kompetensi belajar peserta didik, (c) 

evaluasi kurikulum Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 2 Ponorogo 

dilakukan pada program pelaksanaan kurikulum PAI yang meliputi proses 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dengan melibatkan guru mata 

pelajaran PAI yang mengajar di kelas X. Tujuan evaluasi kurikulum PAI 

kelas X SMA Negeri 2 Ponorogo adalah untuk mengetahui apakah tujuan 

yang telah ditetapkan telah tercapai secara maksimal atau belum dan apa 

saja kelemahan serta kelebihannya, sehingga dapat dijadikan acuan 

pertimbangan perencanaan kurikulum PAI berikutnya. 
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 BAB III  

TEMUAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo 

Berdirinya Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo tidak 

terlepas dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo. Awal mula 

STAIN Ponorogo merupakan Fakultas Syari’ah Ponorogo IAIN Sunan 

Ampel, yang pada 6 Rabi‟ul Awal 1390 H bertepatan dengan 12 Mei 1970 

diserahterimakan dari Panitia Persiapan kepada Menteri Agama Republik 

Indonesia yang sekaligus dimulai acara resmi penyelenggaraannya dengan 

membuka Program Sarjana Muda (SARMUD). Selanjutnya berdasarkan 

tuntutan perkembangan dan organisasi perguruan tinggi, maka 

dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang 

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang 

penyelenggaraannya secara resmi ditanda tangani oleh Menteri Agama 

pada tanggal 25 Shafar 1418 H bertepatan dengan 30 Juni 1997. Sampai 

sekarang sudah ada tiga Jurusan dan menambahkan prodi di setiap 

Jurusan, untuk program S1 diantaranya: Jurusan Tarbiyyah dengan 

prodinya Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), 

Tadris Inggris (TI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), 

Pendidikan Guru Raudhatul Athfal, dan Manajemen Pendidikan Islam ;  

Jurusan Syari‟ah dan Ekonomi Islam dengan prodinya Mu‟amalah, Ahwal 
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as-Syakhsiyah, Ekonomi Islam,dan Perbankan Syari‟ah ; dan Jurusan 

Ushuluddin dan Dakwah dengan prodinya Ilmu Al- Qur‟an dan Tafsir dan 

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI). Sedangkan di program S2 

(pascasarjana) terdapat Magister Ekonomi Islam dan Magister Manajemen 

Pendidikan Islam. 

Selama ± 15 tahun STAIN Ponorogo berdiri, maka keinginan 

untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan juga 

semakin tinggi. Oleh karena itu, selain sudah ada dari peraturan 

Kementrian dan Dirjen perguruan tinggi, juga dengan alasan bahwa 

STAIN Ponorogo sangat membutuhkan adanya Ma‟had sebagai wadah 

untuk meningkatkan pembinaan mahasiswa dan memberikan pembelajaran 

keagamaan yang lebih dalam, serta mengatasi problematika ataupun 

menetralisir bagi mereka yang masih kurang dalam hal keagamaan karena 

Ma‟had ini dirancang untuk memberikan pendidikan ilmu agama dan ilmu 

umum. 

Ma‟had ini dibangun mulai tahun 2010 dan selesai pada tahun 

2012 (Ma‟had Timur) / 2014 (Ma‟had Barat). Berkapasitas cukup untuk 

1.500 Mahasantri. Diresmikan pada Senin legi 30 Rabi‟ul Awwal 1434 H / 

11 Februari 2013 oleh Prof. Dr. Nursyam M.SI. Embrio dari Musrif dan 

Asatidz Ma‟had adalah dari Asrama Bahasa Arab STAIN Ponorogo, yang 

dirintis mulai tahun 2007. Dan Ma‟had mulai beroperasi aktif pada tahun 

ajaran 2014/2015.
62
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2. Letak Geografis Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo 

 

Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo berada di tempat 

yang terpisah dari kampus utama yang berjarak ± 400 meter tepatnya yaitu 

di Jl. Letjend Soeprapto Gang 3 Jeruksing Siman Ponorogo. Ma’had al-

Ja>mi’ah Putra U<lil Abs}ar (sebelah timur) tidak berada dalam satu lokasi 

dengan Ma’had al-Ja>mi’ah Putri U<lil Abs}ar (sebelah barat). Terletak 

secara terpisah dengan jarak ± 100 meter. Namun, Ma’had al-Ja>mi’ah 

Putri U<lil Abs}ar berada dalam satu lokasi dengan Gedung M yang 

digunakan sebagai gedung perkuliahan khusus untuk Jurusan Syari‟ah-

Muamalah semester 1 dan semester 2, dan GOR (Gedung Olah Raga) 

STAIN Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil 

Abs}ar, yaitu
63

:  

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ronowijayan 

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mayak 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Patihan Kidul 

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Patihan Kidul 

3. Visi, Misi, dan Tujuan  

a. Visi Ma'had 

“Terwujudnya pusat pemantapan akidah, pengembangan ilmu 

keislaman, amal shalih, akhlak mulia, pusat informasi pesantren dan 
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sebagai sendi terciptanya masyarakat muslim Indonesia yang cerdas, 

dinamis, kreatif, damai dan sejahtera”.  

b. Misi Ma'had 

1) Mengantarkan mahasiswa memiliki kemantapan akidah dan 

kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan 

kematangan professional. 

2) Memperdalam bacaan dan makna al-Qur‟an dengan benar dan baik.  

3) Memberikan ketrampilan berbahasa Arab dan Inggris. 

c. Tujuan Ma‟had 

1) Percepatan penguasaan kompetensi bahasa Arab dan Inggris 

2) Pembinaan kompetensi baca Al-Qur‟an 

3) Pemantapan keimanan dan ketaqwaan, pembinaan kegiatan 

peribadatan dan pembiasaan akhlaq karimah.
64

 

4. Struktur Kepengurusan Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo 

Struktur kengurusan atau organisasi dalam suatu Lembaga 

Pendidikan memiliki peran yang sangatlah penting. Untuk menjalankan 

dan mencapai tujuan akan lebih membantu karena sesuai dengan fungsi 

dan peran masing-masing. Sesuai dengan tujuan dan ciri khas didirikannya 

pesantren mahasiswa Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo 

yang menjadi program unggulan adalah al-Qur‟an dan bahasa Arab, maka 
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yang dimasukkan ke dalam pengelola adalah berdasarkan kompetensi yang 

dimiliki dan kesediaan untuk mengelola Ma‟had. Hal tersebut berdasarkan 

penggalian data kepada Rektor STAIN Ponorogo Drs. Hj. Siti Maryam 

yaitu:  

“ya yang masuk pengelola adalah mereka para dosen yang mempunyai 
kompetensi al-Qur‟an dan bahasa arab yang bagus serta mau untuk mengurusi 
Ma‟had. Kan banyak dosen yang berkompeten di bidang tersebut tapi tidak mau 

masuk untuk mengelola Ma‟had”.
65

 

Adapun Struktur Kepengurusan Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo sesuai dengan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan 

Ketua STAIN Ponorogo, yaitu66: 

a. Pengelola Ma‟had 

Pelindung  : Ketua STAIN Ponorogo 

Pembina dan Penasehat : 1.  Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag 

  2. Dr. Saefullah, M.Ag 

  3. Dr. H. Kasnun, MA 

  4. Drs. H. Moh. Saichu, M.SI 

  5. H. Fahrudin Latief, M.SI 

Mudir al-Ma‟had : Drs. H. Muhsin 

Wakil Mudir al-Ma‟had : Dr. H. Abdul Mun‟im, M.Ag 

Sekretaris  : M. Syafiq Humaisi, M.Pd 

Wakil Sekretaris : Zamzam Mushtofa, S.Pd.I 
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Bendahara  : H. Suchamdi, M.SI 

Wakil Bendahara : Khusniati Rafi‟ah, M.SI 

 

Bidang Ma‟had Putra Ma‟had Putri 

Kabag.  Iswahyudi, M.Ag Hj. Evi Mu‟afiyah, M.Ag 

Kesantrian  Amirul Mukminin  Novita Dwi Maria Ulfah 

Peribadatan  Ahmad Bashori  Rina Muninggar 

Pendidikan  Umar Siddiq, M.Ag  Isnatin Ulfa, M.Ag  

Kebahasaan  Sugiar, M.Pd.I Aliba‟ul Chusna M.Si 

Keamanan  Fiqi Edi Triono Riska Fitrianita, S.Pd.I 

Sarpras  Ridho Halwani  Nur Rahmah Intan,S.Pd.I 

Kesehatan  Reza Faesal A, S.Pd.I Antin Oktavia 

 

b. Pengurus Harian Ma‟had 

Pengurus harian yaitu musrif/musrifah yang dibantu oleh para 

muharrik/muharrikah. Muharrik/ah merupakan pengurus harian yang 

dipilih dan beranggotakan dari mahasantri. Ini digunakan untuk 

mempermudah dalam menjalankan tugas agar tidak terlalu luas 

jangkauannya serta melatih jiwa kepemimpinan bagi mahasantri. 

Musrif/ah di pilih berdasarkan angkatan dari asrama bahasa Arab yang 

diminta untuk menempati Ma‟had di awal berdirinya. Sedangkan untuk 

muharrik/ah dipilih berdasarkan mufakat para mahasantri dan sebagai 
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bentuk organisasi intra di dalam Ma‟had. Struktur Pengurus Harian 

sebagai berikut: 

1) Ma‟had Putra  

Ketua I : Olvin Angriawan 

Ketua II : Zidni Muzakky 

Sekretaris  : Tezar As‟ad Humam 

Bendahara : Edi Widianto 

Sie. Peribadatan  : Ahmad Shofi Mubarok 

Sie. Pendidikan  : Yusuf Eko Darianto 

Sie. Keamanan  : Nur Wahid 

Sie. Sarpras dan Kebersihan  : Ulil Abshar ; Dwi Mega W  

Sie. Kesehatan  : Andik Fiqi S 

 

2) Ma‟had Putri  

Ketua I : Agustia Abidatul W. 

Ketua II : Lina Selfia  

Sekretaris  : Riskya Lutfi Amalin 

Bendahara : Dessy Nur Hamimah 

Co. Lantai Atas : Dyah Ayu Rachmawati 

Co. Lantai Bawah : Neni Puji Lestari 

Sie. Peribadatan  : Agustin Wulansari ; Ika Nur J 

Sie. Pendidikan  : Imatul A ; Mamba‟ul M 

Sie. Keamanan  : Sriyati ; Ulfa Ulin N 
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Sie. Sarpras dan Kebersihan  : Riza Umami ; Kurniawati S  

Sie. Kesehatan  : Susi Susanti ; Sera Alfi H  

 

5. Keadaan Tenaga Pendidik dan Mahasantri Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo 

a. Keadaan Tenaga Pendidik 

Tenaga pendidik yang biasa disebut dengan guru mempunyai peran 

yang sangat penting. Di Ma‟had ini guru dipanggil dengan sebutan 

ustadz atau ustadzah, sedangkan untuk pengasuh Ma‟had diberikan 

gelar Kyai. Tenaga pendidik di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN 

Ponorogo sebanyak 44 yang tersebar ke dalam setiap bidang yang 

diampunya. Diantaranya yaitu 16 ustadz/ah mengajar Shobah al-

Lughah dan 1 guru piket, 15 ustadz/ah mengajar Ta‟lim al-Qur‟an, 8 

ustadz mengajar Ta‟lim al-Lughah, dan 4 ustadz mengajar Ta‟lim al-

Kitab. Sebagian tenaga pendidik di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo masih duduk di bangku kuliyah semester 6 dan 8, 

lulusan S1, S2, dan S3 yang sekaligus sebagai DLB maupun Dosen 

tetap STAIN Ponorogo. 

Untuk lebih jelasnya tentang keadaan tenaga pendidik Ma’had al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo dapat dilihat dalam lampiran.
67
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b. Keadaan Mahasantri  

Secara keseluruhan jumlah mahasantri Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo mencapai 173 mahasantri putra-putri. Ini sangat jauh 

dari target bahwa ma‟had mampu untuk menampung 1500 mahasiswa. 

Selain itu ada beberapa mahasiswa yang seharusnya wajib ma‟had, 

namun mempunyai problem seperti sudah bermukim di pondok 

pesantren, terikat dengan pekerjaan, maupun karena problem keluarga. 

Sehingga hal tersebut menjadi sebuah kendala dalam mengoptimalkan 

input Ma‟had. Dengan kendala semacam itu sebenarnya dari pihak 

Ketua STAIN Ponorogo menghendaki untuk tidak usah herregistrasi 

sekalian kampusnya, namun dari pihak pengelola ma‟had memberikan 

solusi untuk menyertakan surat pernyataan yang disertai tandatangan 

PK 3 selaku bagian kesiswaan sebagai bukti kebenarannya dan 

pertanggungjawabannya. 
68

  

Namun dikarenakan adanya kebijakan bukan semua mahasiswa 

diwajibkan untuk ma‟had, jadi hanya sepersepuluh dari jumlah 

keseluruhan yang wajib masuk ma‟had. Untuk input dari mahasantri 

tersebut diambilkan dari hasil tes Al-Qur‟an yang tidak lulus ketika 

Penerimaan Mahasiswa Baru dengan criteria wajib mondok dari semua 

jurusan. Sebagian dari mahasantri adalah lulusan dari pendidikan 

umum atau SMA/SMK. Namun tidak semua yang berada di Ma‟had 

adalah wajib mondok, pihak pengelola Ma‟had memberikan 
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kelonggaran bagi mereka yang tidak wajib mondok dan berminat dan 

bagi semester 3 (berkuota) untuk mencari ilmu di Ma‟had, sehingga 

terjadilah tambal sulam mahasantri.
69

 

6. Sarana dan Prasarana Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo 

Untuk melaksanakan program di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo telah disediakan gedung Ma‟had, gedung kelas (lengkap 

dengan whiteboard, kursi, LCD), aula yang juga di fungsikan sebagai 

musholla, dan fasilitas lain yang turut menunjang program.
70

 

B. Data Khusus Penelitian 

1. Tujuan Didirikannya Pesantren Mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo” 

Sesuai dengan visi misi dalam mendirikan Ma‟had, hal ini akan 

memberikan arah kemana dan tujuan dalam mengelola. Ma‟had yang 

didirikan berdasarkan latar belakang untuk memperbaiki kualitas input 

mahasiswa STAIN Ponorogo yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat 

dan bercorak religius. Seperti yang dijelaskan oleh Mudir al-Ma‟had Kyai 

Muhsin bahwa: 

“Pendirian Ma‟had atau asrama mahasiswa ini bukan semata-mata untuk tempat 

tinggal dan tidur saja, melainkan sebagai sarana untuk memperdalam ilmu 

pengetahuan khususnya dalam mengembangkan dan meningkatkan ilmu 

keagamaan.”71
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Hal serupa juga disampaikan oleh Ustadz Syafiq Humaisi: 

“Adanya Ma‟had ini dalam upaya untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan 

soidaritas/social antar teman, lebih memantabkan aqidah serta memperbaiki 

akhlak dan yang paling penting agar kita senantiasa untuk membiasakan shalat 

berjamaah”.72
 

 

Dari pernyataan Kyai Muhsin dan Ust. Syafiq telah dijelaskan 

mengenai tujuan Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo adalah 

sebagai wadah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya agama 

dan pembiasaan-pembiasaan akhlak terpuji khususnya shalat berjamaah. 

Sebagaimana juga yang telah diterangkan oleh Ibu Maryam, bahwa 

setiap Kampus mempunyai kebijakan tersendiri untuk mengelola pesantren 

mahasiswanya. Sedang untuk ciri khusus dari pesantren mahasiswa 

Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo adalah memberikan 

solusi kepada para mahasiswa yang masih mempunyai kekurangan di 

bidang kompetensi al-Qur‟an dan bahasa arab. Selain itu banyak laporan 

kepada beliau bahwa banyak mahasiswa STAIN Ponorogo yang tidak bisa 

membaca al-Qur‟an ketika sudah mencapai semester akhir. Dikarenakan 

banyaknya input mahasiswa yang berasal dari sekolah umum maka 

STAIN Ponorogo memberikan wadah sebagai bentuk matrikulasi untuk 

menyeragamkan peningkatan kompetensi unggulan yaitu al-Qur‟an dan 

bahasa Arab.
73
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2. Manajemen Program Pesantren Mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil 

Abs}ar STAIN Ponorogo‛ 

a. Perencanaan  

Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus 

dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, apa saja yang 

dikerjakan, dan siapa yang harus terlibat dalam mengerjakannya. 

Sehingga, haruslah dipahami setiap permasalahan yang dihadapi untuk 

mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan. Sebagaimana telah 

diketahui bahwa dalam merencanakan pembelajaran harus melihat 

input. Dikarenakan juga Ma‟had ini baru beroperasi aktif di tahun 

pertama, maka banyak persiapan yang dilakukan. Asrama mahasiswa 

yang diubah nama menjadi pesantren mahasiswa mempunyai nilai 

tersendiri dalam menyandangnya, diantaranya harus bisa 

menyeimbangkan antara kegiatan keagamaan dan penyesuaian dengan 

kegiatan kampus karena notabene mereka adalah mahasiswa, tidak 

bisa memaksakan kegiatan yang berlebih seperti pondok pada 

umumnya karena masuknya mereka kesini berdasarkan criteria wajib 

mondok, memberikan kelonggaran untuk membawa fasilitas pribadi 

seperti hp, laptop, motor sebagai sarana penunjang dalam menguasai 

teknologi. Di samping itu, diikuti dengan adanya tata tertib yang tidak 

membebankan kepada mahasantri.
74
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Di dalam pesantren mahasiswa ini, lebih ditekankan kepada 

al-Qur‟an dan ditunjang dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang 

lain seperti yang dijelaskan oleh Rina Muninggar: 

“Untuk menunjang kegiatan-kegiatan keagamaan dan melestarikan 

pembiasaan shalat berjamaah, tausiyah, istighosah, khataman, yasinan, 

tahlilan, diba‟an dan muhadloroh pun juga ikut meramaikan kegiatan 

tersebut”.75
 

 

 

Hal tersebut diupayakan untuk mengembangkan kualitas 

mahasantri sekaligus mahasiswa STAIN Ponorogo untuk menguasai 

bidang keagamaan. Perencanaan program kegiatan meliputi kegiatan 

harian, mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. Diantara 

perencanaan program-program kegiatan di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil 

Abs}ar STAIN Ponorogo adalah
76

: 

1) Kegiatan Harian dan Mingguan Ma‟had Putra-Putri 

Hari 

Waktu/Kegiatan 

05.00-06.00 15.30-17.00 17.00-18.30 18.30-20.00 20.30-21.00 

Ahad Ekskul Ekskul Istighosah 

dan jama‟ah 

shalat 

Maghrib  

Ta‟lim Al-

Lughoh 

Ta‟lim Al-

Kitab Senin Shobah Al-

Lughoh 

Ta‟lim Al-

Quran Selasa  

Rabu 

Kamis Jam‟iyah 

Yasin dan 

Shalawat Al-

Barzanji 
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Tahlil Muhadharah 

Jum‟at Jum‟at 

bersih 

bersama  

Ekskul 

Ekskul 

Sabtu  Ekskul Ekskul 

 

2) Kegiatan Bulanan Ma‟had Putra-Putri 

Peningkatan 

kompetensi santri 

Kondisional  Pengelolaan Ma‟had 

Khataman Al-Quran Kamis Pahing 

18.30-selesai 

Jumat Pahing jam 18.30 - 22.30 

Diklat keagamaan Kondisional Musyawarah Jumat Pahing di 

ikuti: 

1. Pengelola 

2. Mu‟alim 

3. Musrif/ah 

Cerdas cermat 

Bahtsul masail 

Ta‟lim al-„asr 

 

3) Kegiatan Tahunan Ma‟had Putra-Putri 

a) Kesantrian 

(1) Penerbitan buku pedoman 

(2) Orientasi santri baru 

(3) Penerbitan jurnal Al-Ribath 

(4) Diklat bahasa 

(5) Rihlah dan ziarah wali 
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b) Pengelola Ma‟had 

(1) Rapat kerja ma‟had 

(2) Workshop kurikulum 

(3) Penerbitan buku kurikulum 

(4) Workshop musrif/musrifah 

(5) Evaluasi tahunan 

(6) Pengajian akbar akhir sannah 

untuk agenda perencanaan di awal tahun pertama aktifnya Ma‟had ada 

yang bersifat kondisional, dikarenakan dalam praktik pengalamannya 

belum dapat dipastikan. 

b. Pengorganisasian  

Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan menentukan, 

mengelompokkan, dan mengatur kegiatan untuk mencapai tujuan, 

memilih dan menempatkan orang-orang pada setiap bidang dan 

tugasnya, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Dalam hal ini biasa 

dikenal dengan adanya struktur organisasi untuk mempermudah 

system kerja dan melaksanakan program kerja yang direncanakan. 

Dalam mengorganisasikan perencanaan tersebut seperti yang 

dijelaskan oleh Zamzam Mushtofa dalam pernyataannya: 

“Pengorganisasian manajemen program pesantren mahasiswa Ma’had al-
Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo dikelompokkan menjadi beberapa 

kelompok yang dilaksanakan secara menyeluruh yaitu: 

1) Kegiatan bidang kebahasaan 

2) Kegiatan bidang al-Qur‟an 

3) Kegiatan bidang akhlak 
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4) Kegiatan bidang pengembangan diri”77
 

 

Kegiatan tersebut berlaku bagi semua mahasantri dan juga 

berlaku bagi para musrif/ah. Bentuk-bentuk kegiatan di bidang 

kebahasaan adalah Shobah al-Lughah dan Ta‟lim al-Lughah ; kegiatan 

bidang al-Qur‟an ada Ta‟lim al-Qur‟an dengan menggunakan metode 

Ummi ; kegiatan bidang akhlak diperkenalkan melalui kajian Ta‟lim 

al-Kitab dengan menggunakan kitab Maba>di‟ al-Fiqh dan Taisi>r al-

Khalaq (untuk mahasantri), Adab as-Sulu>ki al-Muri>d, Rahmat al-

‘A’imma, dan Safina>t an-Naja>h}; sedangkan untuk kegiatan bidang 

pengembangan diri diadakannya ekstrakurikuler Qira‟ah dan banjari, 

selain itu juga mengadakan berbagai event seperti perlombaan 

(Porseni Ma‟had) yang meliputi perlombaan seni dan bidang olahraga. 

Selain criteria penilaian dari hasil evaluasi (tes tulis dan tes lisan) juga 

mengamati dari tiga ranah yaitu psikomorik, kognitif, dan afektif. 

c. Pelaksanaan   

Pelaksanaan merupakan suatu proses yang sama-sama pentingnya 

dalam suatu kegiatan. Setelah adanya perencanaan, pengorganisasian 

yang baik maka pelaksanaan juga harus seimbang dan dilakukan 

dengan baik pula. Dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan prosedur 

yang telah dibuat.
78
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1) Kegiatan bidang kebahasaan 

a) Shabah al-Lughah 

Merupakan salah satu kegiatan harian untuk mempelajari 

Bahasa Arab dengan menggunakan metode dasar yaitu 

menghafalkan mufrodat atau kosa kata. Dilaksanakan setiap hari 

antara hari Senin sampai dengan hari Kamis di waktu setelah 

Shubuh berkisar antara jam 05.00-06.00 WIB. Untuk materi 

terbagi menjadi empat kategori yang diajarkan ke dalam 16 

kelas yaitu: asma‟ (kata benda), af‟al (kata kerja), muhadatsah 

(percakapan), dan al‟ab (permainan).  

Dalam proses pembelajaran guru mengajar melalui 

strategi yang berbeda-beda dengan memperhatikan pemahaman 

peserta didik pada utamanya. Sistem yang digunakan adalah 

sistem outdoor dengan model tempat duduk melingkar 

membentuk halaqah dan mendiktekan materi yang diajarkan 

dengan tujuan agar mahasantri terbiasa menulis khususnya 

Bahasa Arab.  

b) Ta‟lim al-Lughah 

Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan pagi, di sini 

mereka menggunakan kitab Amtsilaty yaitu kitab yang 

digunakan untuk mempelajari kitab kuning secara dasar dan 

praktis. Untuk pembahasannya kurang lebih bersinggungan 

dengan Bahasa Arab yang ajarkan di kampus. Walaupun 
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menggunakan kitab dengan metode praktis tetapi untuk kunci 

utama tetap berada pada guru yang memberikan pengajaran dan 

pemahaman kepada muridnya, dikarenakan yang belajar sebagai 

wajib mondok adalah mereka yang belum paham dengan bahasa 

Arab.  

Dengan kandungan materi yang lebih berat dibanding 

Shabah al-Lughah, maka ustadz yang mengajar sebagian besar 

adalah lulusan S-2 dengan model pembelajaran yang berbentuk 

perkuliahan, yaitu belajar di dalam ruangan atau indoor 

menggunkan bangku-kursi dan papan tulis serta disediakan 

LCD. Waktu yang digunakan adalah setelah „ashar antara jam 

16.00-17.00 WIB.  

2) Kegiatan bidang al-Qur‟an 

Kegiatan pembelajaran al-Qur‟an merupakan cara belajar 

al-Qur‟an dengan menggunakan metode Ummy, tidak hanya 

belajar membaca tetapi juga belajar tentang tajwid dan makhraj 

dengan cara dilagukan. Jadwal dilaksanakan setiap hari mulai hari 

Minggu sampai dengan hari Kamis kecuali hari Senin dan waktu 

yang digunakan adalah setelah Maghrib sekitar jam18.30-19.30 

WIB. Cara belajar yang digunakan adalah dengan metode sorogan 

membaca dan hafalan surat-surat pendek yang membentuk halaqah. 

Dengan menggunakan metode sorogan yaitu membaca satu per satu 

akan mengetahui kemampuan dan peningkatan mahasantri dan 
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kekurangan yang perlu dibenahi. Karena dalam mempelajari al-

Qur‟an dibutuhkan ketelatenan baik dalam membimbing dan 

membacanya.  

3) Kegiatan bidang akhlak 

a) Pembelajaran Kitab  

Kitab yang dipelajari adalah kitab Fiqh dan Akhlak, 

masuk dalam kategori bidang akhlak karena pelajaran Fiqh 

merupakan salah satu pelajaran yang berhubungan dengan 

kegiatan sehari-hari yang dimulai dari diri sendiri. Pembelajaran 

kitab dilaksanakan di hari Senin dan hari Selasa, yaitu setelah 

Maghrib mulai jam 18.30-19.30 WIB. Dalam proses 

pembelajaran dilaksanakan dengan metode klasikal 

menggunakan bangku dan papan tulis (whiteboard). Ustadz 

yang mengajar adalah dari dosen-dosen kampus STAIN 

Ponorogo. Terbagi ke dalam tiga 5 kelas dengan cara mengajar 

yang berbeda-beda, diantaranya ada yang mengajar dengan 

mendiktekan arti  menggunakan bahasa jawa yang ditulis 

dengan tulisan arab (pegon), memberikan makna yang langsung 

menerangkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan ada 

juga yang menggabungkan antara cara yang pertama dan kedua.   

b) Pemberian Motivasi dan Peraturan 

Kegiatan ini terlepas dari jadwal dengan maksud bahwa 

sifatnya adalah kondisional. Dilaksanakan kurang lebih setiap 
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satu bulan sekali, di samping bertujuan memberikan motivasi 

adalah pemberian peringatan dan pengetahuan agar mahasantri 

tidak semaunya sendiri dalam bertingkahlaku karena dengan 

adanya peraturan tanpa tindakan dan pengarahan tidak akan 

berjalan dengan baik.  

4) Kegiatan pengembangan diri 

a) Pembiasaan Keagamaan 

(1) Shalat Berjamaah dan tausiah  

shalat berjamaah dilaksanakan para mahasantri secara 

rutin kecuali dhuhur, bertempat di aula yang difungsikan 

sekaligus mushalla. Pembiasaan ini dilakukan untuk 

menanamkan jiwa kedisiplinan bahwa shalat wajib 

bukanlah suatu tuntutan namun suatu kebutuhan. 

Khusus untuk waktu setelah shalat shubuh diadakan 

tausiah (ceramah/kultum) secara bergiliran oleh 

mahasantri. 

(2) Istighasah  

Kegiatan rutin harian ini dilaksanakan setiap menjelang 

waktu Maghrib. Dilaksanakan di mushalla dan diikuti oleh 

semua mahahasantri beserta pengurus. 

(3) Kegiatan malam Jum‟at 

Kegiatan wajib malam Jum‟at adalah membaca yaasin dan 

tahlil setelah maghrib. Selain itu ada beberapa kegiatan 
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malam Jum‟at yang dijadwal sesuai dengan wekton dan 

dilaksanakan jam 20.00 WIB bergiliran antar kelompok di 

bawah bimbingan para pengurus. Diantara kegiatan 

tersebut adalah khataman al-Qur‟an (pon), muhadlarah 

(legi dan pahing), barzanzi dan diba‟an (kliwon).   

b) Keikutsertaan kegiatan intra-ekstrakurikuler kampus 

Untuk mengembangkan potensi mahasantri, maka diperlukan 

adanya keikutsertaan mereka dalam kegiatan berorganisasi di 

kampus. Dalam mengikuti kegiatan intra maupun ekstra di 

kampus yang paling penting tidak meninggalkan kegiatan 

ma‟had. Karena ma‟ahad lebih diprioritaskan bagi maasantri. 

Namun dalam melaksanakannya ada beberapa kendala 

yang dihadapi, seperti yang dinyatakan oleh Mukhoyyaroh: 

“Dalam melaksanakan program tidaklah semudah yang direncanakan, 

karena melaksanakan merupakan melakukan kegiatan secara langsung 

dan bersinggungan dengan kondisi lapangan, maka dapat dirasakan 

bahwa dalam hal ini mempunyai beberapa kendala. Diantaranya:  

1)  sulit dalam mengkondisikan mahasantri terutama masalah waktu 

2)  metode kurang bervariatif 

3)  pengelompokkan kelas perlu di tata ulang”79
 

maka, untuk menjadikan keberhasilan kegiatan belajar mengajar 

sebagai usaha dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas 

input maka harus memperhatikan interaksi untuk membentuk 

hubungan yang erat antara guru murid sehingga bisa memahami apa 
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yang diinginkan masing-masing dalam mencapai tujuan pembelajaran 

(misalnya metode, materi, waktu). 

Selain itu, untuk mengetahui dan membuktikan bahwa dalam 

melaksanakan program perlu diadakannya evaluasi atau ujian sebagai 

salah satu cara untuk mengetahui pemahaman dan memperbaiki 

proses pembelajaran.
80

 Penilaian terhadap kegiatan kemajuan dan 

kernampuan Mahasantri dilakukan secara berkala yang berbentuk 

ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh pengurus. Ujian dapat 

diselenggarakan melalui tengah semester, ujian akhir dan lain-lain. 

Kegiatan-kegiatan program tersebut dilaksanakan dan 

dijadikan acuan untuk menentukan kelulusan yang berupa nilai dalam 

bentuk syahadah atau ijasah dan sebagai salah satu syarat untuk 

melanjutkan dan mengambil mata kuliah di semester 3. 

d. Pengawasan  

Pengawasan dalam kegiatan diupayakan untuk menindak 

penyelewengan dari rencana dapat segera teratasi dan diambil 

tindakan koreksi, meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan 

suasana keterbukaan, kejujuran, dan partisipasi. Sebagaimana 

penjelasan Amirul Mukminin selaku bidang kesantrian, yaitu: 

“Semua program yang ada di dalam Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 
STAIN Ponorogo merupakan rancangan para pengelola Ma‟had yang 
mengacu pada Ma‟had Sunan Ampel Al-„Aly UIN Malang sebagai hasil 
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dari studi banding oleh para musrif/ah, jadi pengawasan dilakukan secara 

internal dengan bekerjasama antara pihak Ma‟had dengan kampus”.
81

  

Dalam pengawasan kegiatan dipantau dari pihak internal 

(pengelola ma‟had). Pengawasan dilakukan setiap minggu dan 

pengadaan evaluasi di setiap bulan, untuk mengetahui kendala dan 

perkembangan dari setiap kegiatan. Prosedur yang dijalankan yaitu 

kegiatan dijalankan sesuai dengan jadwal yang tersedia dan dibantu 

oleh pengurus harian (muharrik/ah), dari pihak Kabag akan 

melakukan pengawasan langsung yang di bantu oleh para musrif/ah, 

kemudian dari pengelola Ma‟had akan memantau perkembangan 

setiap bulannya yang kemudian bekerjasama dengan pihak Lembaga 

Pendidikan STAIN Ponorogo.  

3. Pesantren Mahasiswa “Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo” 

dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di STAIN Ponorogo bagi 

mahasiswa wajib mondok 

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai 

dengan komponennya, maka harus memperhatikan input, proses, dan 

output. Sebagai input dalam perguruan tinggi adalah mahasiswa. Oleh 

karena itu dalam memilih dan memilah mahasiswa, STAIN Ponorogo 

mempunyai criteria tersendiri. Dikarenakan STAIN Ponorogo merupakan 

Lembaga Pendidikan Islam maka kelancaran dalam membaca Al-Qur‟an 

dan bahasa Arab menjadi criteria tersebut. Dalam meningkatkan kualitas 
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input tersebut STAIN Ponorogo berupaya untuk mendirikan asrama atau 

pesantren mahasiswa. Jadi bagi mereka yang tidak lulus dari criteria akan 

diwajibkan mondok selama satu tahun atau dua semester di pesantren 

mahasiswa.  

Dalam proses perkembangannya, mereka sebagai mahasiswa yang 

berstatus sebagai mahasantri harus mengikuti kegiatan atau program yang 

berlaku sesuai dengan jadwal. Program-program tersebut diupayakan 

mampu dalam menunjang dan meningkatkan kompetensi mahasiswa wajb 

mondok. Pada kenyataannya memang dalam memberikan pembelajaran 

haruslah yang paling dasar, dikarenakan memang mereka sangat 

membutuhkan ketelatenan dan bimbingan dalam belajar khususnya dalam 

mempelajari al-Qur‟an. Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh 

Rina Muninggar selaku coordinator Ta‟lim Al-Qur‟an: 

“Pembelajaran al-Qur‟an menggunakan metode Ummi yang dalam 

penyampaiannya tidaklah rumit, karena menggunakan system jilid, tajwid, dan 

ghoroib, Ummi merupakan metode dasar yang cocok bagi pemula dengan 

menggunakan lagu ”.
82

 

selain al-Qur‟an masing-masing Ta‟lim juga menggunakan metode paling 

dasar dan menyampaikan materi sampai mahasantri paham dengan materi 

yang diajarkan. Pada dasarnya dalam meningkatkan mutu pendidikan 

STAIN Ponorogo, Ma‟had digunakan sebagai tempat untuk memperdalam 

dan mempelajari ilmu Al-Qur‟an, sebagaimana yang dinyatakan oleh Hj. 

Evi Mu‟afiyah, M.Ag selaku Kabag Putri: 
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“Ma‟had ini didirikan berorientasi untuk meningkatkan mutu pendidikan 
mahasiswa khususnya dalam mempelajari Al-Qur‟an, hal ini untuk 
mengantisipasi bahwa output STAIN Ponorogo haruslah mempunyai keunggulan 

dalam bidang al-Qur‟an, yang didukung dengan mempelajari bahasa Arab. Dan 
Ma‟had berupaya untuk memfasilitasi bagi mereka yang diklasifikasikan “wajib 
mondok” dan berminat dalam mempelajari ilmu tersebut.83

 

Setelah berjalan selama satu semester, proses pembelajaran telah 

memberikan dampak terhadap mahasantri. Menurut pengakuan mahasantri 

mereka merasa senang tinggal di pesantren mahasiswa ini walaupun tidak 

semua. Ini juga berimbas terhadap hasil dari proses tersebut, mereka 

sedikit banyak mulai membiasakan dengan suasana kebersamaan, tutur 

kata yang lebih sopan, dan kompetensi yang sudah mulai bisa 

mengimbangi dengan mereka yang tidak wajib mondok. Terbukti dengan 

nilai Pendidikan Bahasa Arab dengan rata-rata 3.00, bahkan ada yang 

mendapatkan 3.75.
84

  Pembacaan al-Qur‟an yang sudah semakin membaik.  

Secara tidak langsung pembiasaan di Ma‟had mampu memberikan 

manfaat kepada mahasantri selaku mahasiswa.  

Berangkat dari mahasantri di Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo tersebut, maka STAIN Ponorogo akan mempunyai 

output yang sesuai dengan visi, misi serta tujuannya yaitu: 

c) Visi STAIN Ponorogo; sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu 

keislaman dalam rangka mewuudkan masyarakat madani.  
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d) Misi STAIN Ponorogo; melaksanakan proses pembelajaran dan 

pengkajian ilmu-ilmu keislaman, dan menumbuhkembangkan ikim 

akademis, agamis dan humanis. 

e) Tujuan STAIN Ponorogo; menjadi perguruan tinggi yang lebih maju, 

berkualitas, dan egaliter.
85

 

Oleh karena itu, dalam perkembangannya dengan 

menggabungkan antara system pesantren di dalam lembaga pendidikan 

perguruan tinggi, maka akan mampu membawa STAIN Ponorogo 

mencapai tujuan. Perkembangan yang lebih lanjut diharapkan antara 

asrama atau pesantren mahasiswa dengan kampus atau perguruan tinggi 

dapat berfusi dengan baik.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Tujuan Didirikannya Pesantren Mahasiswa ‚Ma’had Al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo‛ 

Pendidikan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas 

SDM melalui proses budaya yang disesuaikan dengan identitas bangsa. 

Peningkatan kualitas akan jauh lebih baik jika didukung dengan pendidikan 

Islam yang akan membimbing jasmani dan rohani yang sesuai dengan 

hukum-hukum Islam. 

Pesantren mahasiswa merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang berada dibawah naungan perguruan tinggi agama Islam. Pesantren 

mahasiswa sebagai tempat menginap para mahasiswa sekaligus 

mengajarkan ajaran Islam dan menekankan moral sebagai pedoman hidup 

sosial yang bercirikan khas Indonesia. Tujuan utama dalam mendirikan 

pesantren mahasiswa tidak lain untuk memelihara tradisi, mentransfer ilmu 

agama, transmisi Islam, memberikan kesadaran identitas budaya, dan 

kontribusi politik. 

 STAIN Ponorogo telah mendirikan asrama mahasiswa berbasis 

pondok pesantren ‚Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo‛ yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan ciri khusus untuk 

memberikan solusi kepada para mahasiswa yang masih mempunyai 

kekurangan di bidang kompetensi al-Qur‟an, bahasa arab, dan membentuk 
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kepribadian mahasiswa melalui kegiatan pembiasaan keagamaan seperti 

shalat berjamaah, istighasah, ziarah, diba‟an dan lain sebagainya. Kegiatan-

kegiatan tersebut merupakan penyeimbang bagi mahasiswa yang mencari 

ilmu dalam bidang akademik. Tujuan utama pesantren mahasiswa adalah 

untuk penyeragaman peningkatan kompetensi unggulan yaitu al-Qur‟an dan 

bahasa Arab karena membaca merupakan wahyu pertama yang didapatkan 

Nabi Muhammad SAW dalam firman Allah SWT yang diturunkan dalam 

surat Al-„Alaq: 1-5:  

    

       
      

    

       
         

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 

dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya.” (Q.S. Al-„Alaq: 1-5) 

 

Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwasannya al-Qur‟an sebagai 

petunjuk dalam perintah membaca. Sebagai muslim sudah seharusnya 

mempelajari al-Qur‟an dengan cara meningkatkan kompetensi membaca al-

Qur‟an. Melalui membaca maka mereka akan mulai memahami isi dan 

makna kandungan dari ayat al-Qur‟an dan membiasakan dalam 

menggunakan makhraj yang sesuai dengan kaidah. Sehingga, mahasiswa 
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bisa mempelajari apa yang belum diketahui atau meningkatkan apa yang 

sudah diketahuinya baik dari bidang akademik, spiritual, dan berakhlaq 

terpuji. 

Hal tersebut diharapkan mampu melayani masyarakat sesuai 

dengan kebutuhannya. Dalam proses pembelajaran di pesantren mahasiswa, 

mereka juga akan membutuhkan pelayanan dan dukungan dari masyarakat. 

Jadi hubungan social akan terus terjalin, di samping itu akan membentuk 

mahasiswa yang mandiri.  

B. Analisis Manajemen Program Pesantren Mahasiswa “Ma’had Al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo‛ 

 Program kegiatan yang dijadwalkan diupayakan mampu untuk 

menunjang dalam pencapaian tujuan pesantren mahasiswa. Melalui 

manajemen diharapkan konsep pesantren mahasiswa akan sesuai dan 

berjalan dengan baik. Adapun manajemen program yang dilaksanakan di 

Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo:  

1. Perencanaan 

Perencanaan dapat memberikan arah dan tujuan selama proses untuk 

mencapai hasil serta menghadapi problem-problem. Haruslah dipahami 

setiap permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi terbaik dalam 

mencapai tujuan. Oleh karena itu untuk menghasilkan output yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan dan harapan masyarakat maka STAIN 

Ponorogo telah mendirikan pesantren mahasiswa “Ma’had Al-Ja>mi’ah 

U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo‛. Input dari pesantren mahasiswa ini 
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adalah bagi mahasiswa yang berkriteria “wajib mondok” dengan 

rekomendasi bahwa mereka adalah tidak lulus dalam tes baca tulis Al-

Qur‟an. Criteria tersebut berlaku bagi semua Jurusan dan hanya di 

wajibkan dalam dua semester atau di tahun pertama.  

Dalam mempersiapkan perencanaan pengembangan pesantren 

mahasiswa Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo ada 

beberapa langkah-langkah diantaranya: 

a. Merumuskan visi, misi, dan tujuan Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

STAIN Ponorogo 

Dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan dari pesantren 

mahasiswa tidaklah lepas dari visi, misi, dan tujuan dari STAIN 

Ponorogo itu sendiri. Karena pesantren mahasiswa tersebut berjalan 

beriringan yang berupaya untuk memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa yang belum memenuhi criteria sebagai mahasiswa 

STAIN Ponorogo. 

b. Menentukan sasaran input dari mahasiswa baru 

Dari pendaftaran mahasiswa baru di STAIN Ponorogo, ada 

beberapa ujian tulis dan ujian lisan. Melalui ujian lisan tersebut telah 

terjaring beberapa nama dari semua Jurusan untuk mengikuti 

peraturan baru di STAIN Ponorogo adalah dengan wajib mondok di 

Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar. 

Dari penelitian di lapangan peneliti, mendapatkan beberapa 

informasi bahwa dari semua nama yang wajib mondok ada beberapa 
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nama yang melanggar atau tidak bertempat di pesantren mahasiswa 

yang telah disediakan. Karena pihak ma‟had masih memberikan 

kelonggaran untuk bebas memilih walaupun sudah berstatus wajib 

mondok (karena beberapa problem). Sehingga timbul keraguan 

solusi tersebut hanya digunakan alasan karena tidak menginginkan 

untuk bertempat di ma‟had. 

Di samping itu Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar juga 

membuka pendaftaran bagi yang berminat atau bukan dari golongan 

yang wajib mondok. Untuk sementara ini belum ada tindakan bagi 

yang melanggar peraturan tersebut, tetapi bahwa rencana untuk 

memberikan sanksi kepada mereka dengan tidak diperbolehkan 

untuk melanjutkan di semester berikutnya tanpa menyertakan 

sertifikat Ma‟had.  

Rencana tindak lanjut untuk tahun ajaran baru bahwa 

persiapan harus dilakukan dengan lebih matang untuk melakukan 

pemilahan terhadap mahasiswa yang wajib mondok dan tidak wajib 

mondok. 

 

 

c. Merumuskan jadwal kegiatan  

Perihal kegiatan diantaranya adanya kegiatan harian yang 

meliputi pembelajaran al-Qur‟an, kebahasaan dan kitab, sedangkan 

untuk waktu yang digunakan adalah menyebar di setiap setelah 
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shubuh, setelah „ashar dan setelah maghrib Kegiatan mingguan 

diantaranya adanya khataman, diba‟an atau shalawatan, muhadlarah, 

yasin dan tahlil, dilaksanakan di setiap Kamis malam Jum‟at. 

Kegiatan tahunan meliputi kegiatan PHBI dan ziarah. Sedangkan 

untuk kegiatan pembiasaan yaitu shalat berjama‟ah, istighasah dan 

tausiah mahasantri. Serangkaian kegiatan tersebut diharapkan 

mampu menunjang kompetensi mahasantri yang sekaligus menjadi 

mahasiswa. 

d. Membuat peraturan  

Selain perencanaan kegiatan yang harus lebih diperhatikan 

lagi adalah tentang peraturan bagi mahasantri. Peraturan yang 

sekiranya tidak membebankan bagi mahasantri, mereka 

diperbolehkan membawa seperti hp, laptop, sepeda/sepeda motor, 

dan beberapa alat yang menunjang kegiatan mahasiswa di kampus.  

Untuk hari aktif berada di Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

sesuai dengan kampus STAIN Ponorogo. Jadi selama hari aktif 

tersebut mahasantri diwajibkan mengikuti pembelajaran dan berada 

di Ma‟had, sedangkan untuk hari libur Nasional dan akhir pekan 

diperbolehkan pulang. Bagi yang tidak mengikuti peraturan yang 

telah disepakati maka terdapat beberapa hukuman atau punishment. 

Hukuman tidak bersifat menyakiti namun memberikan pendidikan 

dan pembelajaran tersendiri untuk menyadarkan bahwa mereka 

tidak mengikuti peraturan sesuai yang telah mereka janjikan di awal 
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masuk sebagaimana tertulis di dalam formulir pendaftaran yang 

telah mereka tandatangani.  

2. Pengorganisasian 

Dalam mengorganisasikan perencanaan di Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil 

Abs}ar STAIN Ponorogo terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, 

diantaranya pengorganisasian dalam struktur pengelola yang telah dipilih 

sesuai dengan kompetensi yang dimilki serta bersedia untuk ikut andil 

dalam mengelola ma‟had dan pengorganisasian program yang telah 

dikelompokkan menjadi empat bidang, diantaranya: 

a. Kegiatan bidang kebahasaan, kegiatan yang dikhususkan dalam baca 

tulis pembelajaran Bahasa Arab.  

b. Kegiatan bidang al-Qur‟an, kegiatan yang khusus mempelajari al-

Qur‟an dengan menggunakan metode Ummi. 

c. Kegiatan bidang akhlak, kegiatan pembelajaran yang membahas 

tentang bagaimana bersikap dalam keseharian. Kegiatan di sini tidak 

hanya berupa pembelajaran, tetapi juga terjun langsung dalam 

pemberian pengarahan atau teguran langsung jika terbukti melakukan 

pelanggaran. 

d. Kegiatan bidang pengembangan diri, meliputi kegiatan kemandirian 

berorganisasi sesuai minat dan bakat dalam mengikuti kegiatan 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang ada di kampus.  

Untuk memperlancar kegiatan atau program-program di atas telah 

disediakan beberapa tenaga pengajar sesuai dengan bidang yang 
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diampunya dan pengurus yang akan mendampingi, membimbing, dan 

mengarahkan para mahasantri. 

3. Pelaksanaan  

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, maka harus diimbangi 

dengan pelaksanaan yang baik pula. Pembelajaran di Ma’had Al-Ja>mi’ah 

U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan. Namun dalam melaksanakan program kegiatan telah 

ditemukan beberapa kendala seperti metode, media, dan waktu yang 

perlu diperhatikan lagi dengan baik. Oleh karena itu setiap proses yang 

dilaksanakan harus diadakan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan 

kekurangan yang perlu diperbaiki serta beberapa kelebihan yang perlu 

ditingkatkan. Adapun beberapa program tersebut diantaranya: 

a. Kegiatan bidang kebahasaan dan bidang al-Qur‟an 

Dalam proses pembelajaran dan kegiatan mempunyai 

berbagai kendala diantara yang paling terlihat adalah masalah waktu. 

Seperti contoh jadwal shabah al-Lughah pada jam 05.00 WIB, sering-

sering akan molor menjadi 05.30 WIB. Terkadang mu‟allim yang 

tidak datang dan tidak adanya badal atau pengganti, maka hal 

tersebut akan menghambat pembelajaran dan sampainya materi. 

Selain itu model pembelajaran yang setiap hari kurang bervariatif 

akan membuat mahasantri jenuh, sehingga perlunya selingan seperti 

jalan-jalan dalam rangka pengenalan lingkungan atau sesekali 

mengadakan senam. 
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b. Kegiatan bidang akhlak 

Pengarahan dan bimbingan sangatlah dibutuhkan karena 

mahasiswa yang sudah mulai mengikuti trend masa kini. Yang 

dimaksudkan di sini jangan sampai salah dalam mengikuti mode 

berpakaian khususnya. Oleh karena itu ma‟had memberikan 

peraturan untuk tidak menggunakan celana jeans pensil dan hal-hal 

yang memberikan kemadharatan. Selain itu dalam bersosial atau 

bertingkah laku dan bertutur kata juga harus diperhatikan. 

c. Pengembangan diri dan pembiasaan.  

Untuk mengembangkan potensi dalam diri masing-masing 

mahasantri diharapkan mengikuti kegiatan organisasi di kampus, 

namun tidak bersifat memaksa. Selain dalam kegiatan pembelajaran, 

untuk kegiatan pembiasaan keagamaan juga ditemui beberapa 

kendala seperti cuaca, dikarenakan mushalla yang terpisah dengan 

gedung ma‟had maka ketika musim hujan datang dan deras, maka 

istighasah dan jamaah dilaksanakan di masing-masing lantai. 

Memang dalam melaksanakan suatu tindakan tidaklah semudah yang 

direncanakan. Untuk pelaksanaan program ma‟had di sini dapat dibilang 

sudah cukup baik dengan operasional aktif baru berjalan satu tahun ini. 

Dengan menemui beberapa kendala namun bisa dikatakan 70% kegiatan 

telah terlaksana. 

Kegiatan-kegiatan program tersebut dilaksanakan akan dijadikan acuan 

untuk menentukan kelulusan yang berupa nilai dalam bentuk syahadah 
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atau ijazah dan sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan dan 

mengambil mata kuliah di semester 3. Namun nilai bukan yang paling 

utama, nilai yang baik harus diiringi dengan akhlak dengan baik pula. 

Jadi itulah yang akan dijadikan icon bagi anak Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil 

Abs}ar STAIN Ponorogo yaitu memiliki kompetensi akademisi dan 

spiritual yang seimbang.   

4. Pengawasan  

Setelah serangkaian perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan 

sudah berjalan, maka haruslah ada pengawasan dari semua pihak 

pengelola Ma‟had sebagai bentuk perhatian dalam memberikan 

kontribusi terhadap Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo. 

Pengawasan merupakan salah satu bentuk kegiatan yang penting, 

dikarenakan dengan adanya pengawasan menjalankan serangkaian 

kegiatan di Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo akan lebih 

terkontrol.  

Sedangkan untuk sekian waktu Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN 

Ponorogo sudah berjalan, belum sepenuhnya semua pihak yang terkait 

memberikan pengawasan yang rutin. Membentuk kerjasama yang lebih 

baik untuk menjadikan pesantren mahasiswa yang ideal.  

C. Analisis Pesantren Mahasiswa ‚Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN 

Ponorogo‛ dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di STAIN Ponorogo 

bagi mahasiswa wajib mondok 
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Pesantren mahasiswa didirikan berdasarkan peraturan Kementrian 

dan Dirjen Perguruan Tinggi dan melestarikan kebudayaan tradisional 

keagamaan yaitu pondok pesantren yang terus tergerus zaman. Pesantren 

mahasiswa yang lebih dikenal dengan asrama di kalangan umum hanya 

digunakan sebagai homestay saja. Namun pesantren mahasiswa Ma’had al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN Ponorogo mempunyai arti yang berbeda, yaitu 

sebagai tempat atau wahana untuk mempelajari dan memperdalam 

keagamaan khususnya berorientasi kepada al-Qur‟an. Secara makro dapat 

dilihat bahwa input dari ma‟had adalah semua mahasiswa baru yang 

dikategorikan ke dalam wajib mondok, namun upaya yang dilakukan 

ma‟had untuk meningkatkan mutu pendidikan belum bisa dilihat secara 

jelas. Meskipun demikian, dengan jangka waktu berdirinya pesantren 

mahasiswa yang baru tahun ini ditempati, secara mikro sudah dapat 

dirasakan.  

Untuk membentuk pesantren mahasiswa yang ideal diperlukan 

konsep yang matang. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa ada 2 cara 

yang digunakan yaitu dengan menganeksasi (menggabungkan) dan 

memfusikan (meleburkan) antara perguruan tinggi dan pesantren 

mahasiswa.  

Dalam studi kasus pesantren mahasiswa Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil 

Abs}ar milik STAIN Ponorogo baru memasuki tahap yang pertama 

(aneksasi) yaitu penggabungan antara pesantren mahasiswa dengan 

kampus. Dari proses pengelolaan yang telah berjalan bahwa pesantren 
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mahasiswa mempunyai beberapa program yang berguna untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dalam ranah kompetensi kebahasaan, al-

Qur‟an, akhlak, dan pengembangan diri. Untuk sementara dalam proses 

pengembangannya hanya sekedar untuk mencapai tujuan dari pesantren 

mahasiswa Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar yaitu bagi mereka mahasiswa 

wajib mondok.  

Sedangkan untuk mengetahui output yang memberikan dampak 

secara nyata dalam peningkatan mutu pendidikan yang mendukung 

akademisi kampus masih belum dapat dilihat secara signifikan. 

Dikarenakan dalam memberikan penilaian kualitas atau peningkatan mutu 

haruslah sudah melalui tahap yang kedua yaitu fusi.  

Jadi, dengan adanya proses pembelajaran dengan program-

program yang diadakan pesantren mahasiswa Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

sudah memberikan dampak peningkatan walaupun sedikit dan hanya 

berkisar kepada mahasiswa STAIN Ponorogo yang masih memerlukan 

bimbingan dalam mempelajari bahasa, al-Qur‟an, akhlak, dan 

pengembangan diri.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan dari Bab I sampai Bab IV maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tujuan STAIN Ponorogo mendirikan pesantren mahasiswa ‚Ma’had Al-

Ja>mi’ah U<lil Abs}ar‛ bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

khususnya dalam kompetensi baca Al-Qur‟an, pembelajaran Bahasa 

Arab dan membentuk kepribadian mahasiswa melalui kegiatan 

pembiasaan yang mana kegiatan-kegiatan tersebut berlaku kepada 

mahasiswa yang “wajib mondok”. 

2. Langkah-langkah manajemen Ma’had Al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar STAIN 

Ponorogo dengan program unggulan yang lebih kepada pembelajaran al-

Qur‟an diantaranya menyusun: (a) perencanaan; dengan merumuskan 

visi, misi, dan tujuan; menentukan sasaran input dari mahasiswa baru; 

merumuskan jadwal kegiatan; membuat peraturan, (b) pengorganisasian; 

dengan membentuk pengelola ma‟had dan pengelompokan bidang 

kegiatan, (c) pelaksanaan; dalam pelaksanaan masih banyak kendala dan 

dari perencanaan baru 70% yang telah terlaksana, (d) pengawasan; 

belum sepenuhnya semua pihak yang terkait (pengelola ma‟had) 

memberikan pengawasan yang rutin. Sehingga untuk membentuk 

manajemen pesantren mahasiswa yang ideal diperlukan konsep yang 

matang.  
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3. Dari proses pembelajaran dengan program-program yang diadakan 

pesantren mahasiswa Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar sudah memberikan 

dampak peningkatan walaupun sedikit dan hanya berkisar kepada 

mahasiswa STAIN Ponorogo yang masih memerlukan bimbingan dalam 

mempelajari bahasa, al-Qur‟an, akhlak, dan pengembangan diri. 

B. Saran  

Kepada semua pihak yang terkait baik dari pihak Perguruan Tinggi 

STAIN Ponorogo dan Pesantren Mahasiswa Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar 

diharapkan: 

1. Mampu mempertahankan visi, misi, dan tujuan pesantren mahasiswa di 

tengah Era globalisasi seperti sekarang ini, dikarenakan ilmu 

keagamaan akan lebih dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan 

mampu bertahan dengan keadaan lingkungan yang bagaimanapun.  

2. Untuk lebih meningkatkan lagi semangat belajar para mahasantri dan 

mahasiswa melalui kegiatan atau program-program  Ma’had al-Ja>mi’ah 

U<lil Abs}ar serta melakukan evaluasi dari pengalaman untuk 

menghadapi tantangan yang akan datang. 

3. Mampu bekerjasama dengan baik antara STAIN Ponorogo dengan 

Ma’had al-Ja>mi’ah U<lil Abs}ar sebagai bentuk simbiosis mutualisme 

dengan saling memberikan kontribusi untuk mewujudkan konsep 

pesantren mahasiswa yang ideal. 

 


