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PENGELOLAAN LEMBAGA TAHFIDZ  DI ASRAMA 
JAM’IYATUL QURRO’ WAL HUFFADZ  DESA PAOK LOMBOK 

KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Penelitian 

Pesantren dalam proses perkembangannya masih tetap disebut sebagai 

suatu lembaga keagamaan yang mengajarkan , mengembangkan dan 

mengajarkan ilmu agama Islam. Dengan segala dinamikanya, pesantren 

dipandang sebagai lembaga yang merupakan pusat dari perubahan masyarakat 

lewat kegiatan dakwah Islam, seperti tercermin dari berbagai pengaruh pesantren 

terhadap perubahan dan pengembangan individu, sampai pada pengaruhnya 

terhadap politik di antara para pengasuhnya dan pemerintah. 

Secara paedagogis, pesantren lebih dikenal sebagai lembaga pendidikan 

Islam. Lembaga yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar ilmu agama 

Islam dan lembaga yang dipergunakan untuk penyebaran agama Islam. Dalam 

proses belajar mengajar yang berlangsung di pesantren, diajarkan bahwa Islam 

adalah agama yang mengatur bukan saja amalan-amalan peribadatan, terutama 

hubungan manusia dengan Tuhannya (hablum min Allah), melainkan juga 

mengatur prilaku manusia dalam menjalin hubungan dengan manusia lainnya 

(hablum min an-nas) dan alam sekiatrnya. Hal ini sangat berpengaruh pada 

perkembangan pribadi santrinya, bahkan sangat berpengaruh pada pribadi atau 

karakter alumninya setelah mereka terjun hidup di tengah-tengah masyarakat. 

Melalui pendidikan pesantren ini, ia dapat ikut serta membentuk pribadi 

muslim yang tangguh, harmonis, mampu mengatur kehidupan pribadinya, 

mengatasi persoalan-persoalannya, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, 

mengendalikan dan mengarahkan kehidupannya serta dapat meningkatkan 

prestasi belajarnya. 
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Untuk dapat merealisasikan semua keinginan tersebut, pesantren sebagai 

lembaga pendidikan dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin oleh 

masyarakat. Agar dapat melakukan pelayanan dengan baik, pesantren perlu 

dukungan sistem manajemen yang baik. 

Corak manajemen pesantren yang alami telah mengancam eksistensinya 

di kemudian hari. Fenomena ini muncul karena kebiasaan sistem pendidikan 

pesantren yang menerapkan manajemen “ serba tidak formal”. Namun 

keberhasilan lembaga ini tempo dulu dalam mencetak pemimpin patut untuk 

tidak dilupakan. Mukti Ali, seorang mantan Menteri Agama pernah mengatakan, 

“ tidak sedikit pemimpin-pemimpin negeri ini, baik pemimpin yang duduk 

dalam pemerintahan atau bukan, besar atau kecil yang dilahirkan  oleh 

pesantren.1 

Pernyataan Mukti Ali di atas sulit disangkal karena memang sejarah 

membuktikan hal itu. Pesantren di samping mencetak kyai, juga banyak 

melahirkan pemimpin masyarakat. Bahkan beberapa pesantren menjadi harum 

namanya karena alumninya menduduki jabatan kepemimpinan di masyarakat. 

Akan tetapi sekarang, kemampuan pesantren untuk melahirkan calon kyai atau 

pemimpin menjadi disangsikan. Belakangan disinyalir adanya pesantren yang 

dilanda masalah  kepemimpinan ketika ditinggalkan oleh kyai pendirinya. Hal 

ini disebabkan oleh tidak adanya anak kyai yang sanggup meneruskan 

kepemimpinan pesantren yang ditinggalkan ayahnya. Bila tidak ada satupun 

anak kyai pendiri pesantren yang mampu meneruskan kepemimpinan ayahnya, 

baik dari segi penguasaan ilmu ke-islaman maupun pengelolaan 

kelembagaannya, maka kesinambungan eksistensi pesantren itu menjadi 

terancam.2 Ancaman eksistensi pesantren ini juga ditopang oleh faktor 

 
1 A. Mukti Ali, Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional, Makalah Seminar 

nasional Pembangunan Pendidikan dalam Pandangan Islam, (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 
1984), hal. 18  

2 E. Shobirin Najd dalam Perspektif Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren”, dalam  
Pergumulan Dunia Pesantren, (Jakarta, P3M, 1985), hal. 114 
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ketidakmampuan pesantren itu menyediakan sistem pendidikan yang sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. 

Realitas ini mestinya tidak hanya terjadi di dunia pesantren. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Tilaar, ´... krisis pendidikan yang kita hadapi dewasa 

ini berkisar pada krisis manajemen. 3 Oleh karena itu, institusi pesantren  harus 

dikelola sesuai dengan tata aturan manajemen modern di samping harus 

mengembangkan pola pendidikan yang sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

 Di antara ciri sistem manajemen yang baik adalah adanya pola pikir 

yang teratur  (administrative thinking), pelaksanaan kegiatan yang teratur 

(adiminstrative behavior), dan penyikapan terhadap tugas-tugas kegiatan secara 

baik (admiminstrative attitude). 

Hamalik memaknai manajemen sebagai ”suatu proses sosial yaitu proses 

kerjasama antara dua orang atau lebih secara formal yang didukung oleh 

sumber-sumber  (baik berupa sumber manusia, sumber  material, sumber biaya 

dan sumber informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan metode kerja 

tertentu yang efisien dan efektif dari segi tenaga, dana, waktu dan sebagainya 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya”. 4  

James A.F.Stoner mengemukakan bahwa manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para 

anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi  lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.5 Demikian pula halnya 

George R Terry, ia memandang manajemen sebagai sebuah proses yang khas, 

yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, 

 
3 HAR. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan, 

Pengantar M. Makagiansar, cet.III, (Bandung, Remaja Rosydakarya, 1998), hal. xii  

4 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 
Rosydakarya,  2007), hlm.  16  

5 James A.F. Stoner, Management ( New York: Prenticel /Hall International. Inc. 1982), 
hlm. 8  
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menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya 

manusia serta sumber-sumber lain.6 

Memperhatikan pengertian manajemen sebagaimana dikemukakan oleh 

berbagai pakar di atas nampak adanya perbedaan redaksi  rumusan manajemen 

antara satu dengan lainnya. Sekalipun demikian, kalau dikaji lebih lanjut bahwa 

masing-masing redaksi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut memiliki 

kesamaan prinsip yaitu bahwa dalam manajemen terdapat proses perencanaan 

(planing), pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading) dan 

pengendalian (controlling) kegiatan anggota organisasi dan kegiatan penggunaan 

sumber-sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.   

Keberhasilan siswa (santri) mendapatkan prestasi yang membanggakan, 

tidak terlepas dari proses belajar yang selama ini diberikan dan diajarkan. Begitu 

juga bagi lembaga pendidikan yang berkonsep boarding school, keberhasilan 

siswa (santri) merupakan bagian yang terintegrasi di dalam proses tersebut. 

 Karena pengelola asrama merupakan orang yang setiap hari memantau dan 

mengetahui perkembangan santri secara menyeluruh. Tentunya hal tersebut 

 tidak terlepas dari bagaimana pimpinan asrama dalam mendesign  sistem yang 

baik.  

Konsep sekolah berasrama dikenal dengan boarding school. Seperti yang 

sudah ada dan dikenal misalnya,  sistem boarding school di Gontor Ponorogo, 

boarding school di Darun Najah Jakarta, atau di Pesantren Tahfidz Daarul 

Qur’an, Tangerang sendiri berkonsep boarding school. Biasanya konsep sekolah 

ini mengintegrasikan dengan nilai-nilai keagamaan Islam, maka dikenal Islamic 

Boarding School.  

Persoalan yang dihadapi oleh lembaga yang berkonsep boarding tidak 

terlepas dari adanya konsep pengelolaan yang masih sangat kurang, atau 

standarisasi boarding itu sendiri belum ada. Sebagai gambaran proses boarding 

misalnya; pertama, jadwal pelajaran yang penuh disekolah bagi siswa membuat 
 

6 George R Terry,  Asas-asas Manajemen. Terj. Dr. Winardi. Cet. 8, ( Bandung: PT. 
Alumni,  2006), hlm. 4 
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siswa merasa jenuh saat kembali ke asrama, kedua, asrama bagi siswa berimage 

untuk istirahat, ketiga, kekurangan tenaga SDM boarding yang capable. Adapun 

proses perjalanan boarding bagi masyarakat membawa image tersendiri ada baik 

buruknya,  masih kurangnya minat masyarakat menitipkan anaknya ke sekolah 

berkonsep boarding karena terkesan mahal tetapi sisi pengelolaan belum baik. 

 Inilah tantangan baru dalam dunia pendidikan yang harus digarap agar adanya 

konsep dan suasana baru pembelajaran terutama pendidikan karakter.  

            Konsep pendidikan Rumah Tahfidz adalah miniatur pesantren yang 

memfokuskan siswa untuk menghafal al-Qur’an, dengan konsep semua siswa 

menginap dalam satu rumah atau asrama. Pendidikan dengan menggunakan satu 

konsep atau methode yang dikenal “Daqu Methode (Methode Daarul Qur’an)”, 

tetapi semua siswa bersekolah diluar Rumah tahfidz. Bagi yang sekolah di SD 

maka bersekolah di SD, siswa SMP ataupun SMA juga demikian, ia bersekolah 

di sekolah yang terdekat atau menjadi pilihannya. Dengan sistem boarding atau 

asrama pendidikan seperti ini diharapkan setiap siswa mampu belajar mandiri, 

memiliki kompetensi dan potensi yang berbeda dengan siswa yang lain terutama 

mampu menghafalkan al-Qur’an 30 juz.  

Berdasarkan  pengamatan dan wawancara  yang penulis lakukan,  

diketahui  bahwa lembaga pendidikan  Jam’iyatul Qurro wal Huffadz  yang 

bernaung di bawah yayasan pondok pesantren Khairurrosyidin Paok Lombok 

dipimpin oleh seorang Hafidz dan dibantu oleh beberapa orang pembina yang 

direkrut dari alumni yang sudah menyelesaikan pendidikannya pada perguruan 

tinggi di luar daerah.7 Walaupun demikian, patut dibanggakan bahwa  lembaga 

pendidikan tersebut telah berhasil mengantarkan santrinya untuk melanjutkan 

pendidikan ke beberapa perguruan tinggi baik di dalam negeri seperti UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, IIQ Jakarta melalui jalur beasiswa berprestasi (hafal al-

Qur’an) yang merupakan program dari pemerintah RI (Kementerian Agara 

RI)maupun di luar negeri seperti Turki melalui jalur kerjasama antara 
 

7 Muhaiyan, Pengasuh pondok tahfidz Jam’iyatul Qurro wah Huffadz  Desa Paok 
Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, wawancara tanggal 20 Februari 2016.  
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Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Turki.8 Di samping itu, dalam setiap 

kegiatan lomba yang diikuti, beberapa santri maupun Pembina sering 

mendapatkan juara. 

Karena keberhasilan yang diraih itulah, maka tidak mengherankan, jika 

lembaga pendidikan tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz sampai saat ini 

banyak diminati orang khususnya yang berdomisili di sekitar wilayah kabupaten 

Lombok Timur, dan bahkan dari kabuaten Sumbawa. 

Berdasarkan latar belakang dan realita  tersebut maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian secara mendalam guna mendapatkan informasi 

yang lebih luas dan holistik tentang  Pengelolaan Lembaga Tahfidz di Asrama 

Jam’iyatul Qurro’ wal Huffadz  desa Paok lombok kecamatan Suralaga 

kabupaten Lombok Timur.  

 

B.   Rumusan Masalah/Fokus Penelitian 

Dengan melihat isu permasalahan seperti yang dikemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi fokus dan pembahasan dalam 

penelitian ini,  adalah bagaimana pengelolaan Rumah Tahfidz dalam pembinaan 

karakter dan peningkatan prestasi belajar santri. 

Berdasarkan fokus masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini diajukan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana  model pengelolaan lembaga pendidikan Jamiyatul Qurro wal 

Huffadz Paok  Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur? 

2. Bagaimana sistim pembelajaran yang berlangsung di asrama Jam’iyatul 

Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok? 

3. Apa  upaya peningkatan prestasi dan pembinaan karakter yang berlangsung 

di pondok tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok? 

4. Apa Kendala yang dihadapi dalam pembinaan tahfidz di asrama  Jamiyatul 

Qurro wal Huffadz Paok  Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok 

Timur? 

 
8 M. Taisir, Pembina Asrama  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Ingin mengetahui model pengelolaan lembaga pendidikan Jamiyatul Qurro 

wal Huffadz Paok  Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok 

Timur. 

2. Ingin mengetahui system pembelajaran yang berlangsung di Asrama 

Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok. 

3. Ingin mengetahui upaya peningkatan prestasi dan pembinaan karakter yang 

berlangsung di pondok tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok 

Lombok 

4. Ingin mengetahui kendala yang dihadapi dalam pembinaan tahfidz berikut 

solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala yang ada.  

D.  Manfaat/Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pendidikan dan atau manajemen pendidikan, khususnya dalam mencari 

bentuk pengelolaan lembaga boarding school dalam pembinaan karakter  dan 

peningkatan  prestasi siswa di sekolahnya dengan pendidikan karakter yang 

sangat dibutuhkan untuk model pendidikan saat ini. 

Secara praktis manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Pengelola lembaga pendidikan Jam’iyatul Qurro wal Huffadz, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan lembaga pendidikan 

yang dekolanya. 

2. Bagi ustadz/ustadzah, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam 

pembinaan dan pengelolaan tahfidz di lembaga pendidikan Jam’iyatul Qurro 

wal Huffadz dengan sistem boarding school dalam membina dan 

meningkatkan prestasi  belajar santri. 

3. Bagi santri, hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi dalam mengikuti 

program tahfidz yang berlangsung di lembaga pendidikan Jam’iyatul Qurro 

wal Huffadz 
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4. Bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih dalam tentang manajemen 

pembinaan pesantren system boarding school, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan acuan dalam merumuskan masalah yang akan diteliti. 

5. Bagi lembaga pendidikan Jam’iyatu Qurro wal Huffadz, hasil penelitian ini 

merupakan informasi ilmiah sesuai dengan realita di lapangan dan 

selanjutnya dapat dijadikan tolok ukur untuk perbaikan. 

 

 

E. Penelitian Terdahulu. 

  Untuk menghindari plagiasi dalam penulisan karya ilmiah, termasuk 

dalam penelitian, seorang peneliti diharuskan untuk melakukan kpenelusuran 

terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang akan diteliti. Dalam kaitannya dengan ini, peneliti telah 

melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian terkait sebelumnya. 

Adapun hasi-penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, antara lain: 

1. Siti Muthoharoh,9 “ Sistem Pengajaran Tahfidz al-Qur’an Pondok Pesantren 

Tahfidz wa Ta’lim al Qur’an Masjid Agung Surakarta”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa system pengajaran tahfidz al-Qur’an meliputi: 

a)kurikulum dan materi pengajaran tahfidz al-Qur’an, yaitu tahsinul qiroah, 

hafalan juz amma bi al nadhar (dengan melihat) dan bi al-ghaib (dengan 

hafalan). b) kriteria guru / ustadz adalah harus sudah hafal 30 juz, fasih dan 

menguasai ilmu tajwid. c) penghafal (hafidz), untuk dapat menghafal dengan 

baik, seseorang hendaknya mempunyai niat yang ikhlash, kemauan yang 

kuat, disiplin dan istiqomah, d) metode yang digunakan adalah dengan cara 

sorogan baik untuk tambahan hafalan (hafalan baru) maupun untuk deresan 

(hafalan lama). 

 
9 Siti Muthoharoh, Sistem Pengajaran Tahfidz al-Qur’an Pondok Pesantren Tahfidz wa 

Ta’lim al Qur’an Masjid Agung Surakarta, (Thesis Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta), 2012   
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2. Suwarti, 10“ Pelaksanaan Program Tahfidz al-quran 2 Juz ( Studi di SDIT 

Harapan Bunda Semarang”. Hasil penelitiannya menunjuukan bahwa 

program tahfidz al-quran di SDIT Harapan Bunda Semarang termasuk 

program kurikulum khas yang dikembangkan secara mandiri dan sekaligus 

sebagai pembeda dengan sekolah lain. Program tahfidz al-quran untuk kelas 

VI dialokasikan 2 jam pelajaran, dengan rincian: siswa kelas VI pada 

semester I diharapkan lancara menghafalkan juz 30, surah al-Qiyamah, surah 

al-Muzammil, dan surah Jin. Pada semester II dilakukan sima’an dengan 

metode tasmi’. 

3. Ahmad Hasbi,11 ‘ Manajemen Pembinaan Santri di Rumah tahfidz al-Aiman 

Kembang Baru Maguwoharjo’. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

manajemen program pembinaan di rumah Tahfidz al-Aiman Kembang Baru 

Maguwoharjo Depok Sleman Jogjakarta dilakukan oleh para pembina santri 

dan pengurus rumah tahfidz al- aiman Kembang Baru, sehingga dapat 

mengamalkan ajaran-ajaran agama Islamd alam kehidupan sehari-hari.   

Dari penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa  

penelitian terdahu memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan ini, yaitu sama-sama meneliti tentang pembinaan tahfidz al-Quran. 

Namun demikian, penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian sebelumnya 

meneliti tahfidz al-Qur’an sesuai dengan fokus masalahnya masing-masing 

dengan lokasi penelitian yang berbeda. Dengan demikian dapat dipastikan 

bahwa penelitian yang peneliti lakukan ini jauh dari plagiasi, karena 

penelitian terkait dengan masalah tahfidz al-Qur’an belum ada satupun yang 

menelitinya di lokasi penelitian yang bersangkutan yaitu di Lembaga 

Pendidikan Jam’iyatul Qur’an wal Huffadz desa Paok Lombok Kecamatan 

Suralaga Kabupaten Lombok Timur. 
 

10  Suwarti, Pelaksanaan Program Tahfidz al-quran 2 Juz ( Studi di SDIT Harapan Bunda 
Semarang, (Skripsi, Semarang, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo), 2008  

11 Ahmad Hasbi,  Manajemen Pembinaan Santri di Rumah tahfidz al-Aiman Kembang 
Baru Maguwoharjo, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta), 2012 
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F. LANDASAN TEORI 

 1.    Pengertian   Manajemen Pengelolaan  

Para ahli manajemen memberikan rumusan “manajemen” yang 

berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi 

oleh sudut pandang mereka terhadap hakikat manajemen itu sendiri.  

Hamalik memaknai manajemen sebagai ”suatu proses sosial yaitu 

proses kerjasama antara dua orang atau lebih secara formal yang didukung 

oleh sumber-sumber (baik berupa sumber manusia, sumber  material, 

sumber biaya dan sumber informasi yang dilaksanakan dengan 

menggunakan metode kerja tertentu yang efisien dan efektif dari segi 

tenaga, dana, waktu dan sebagainya dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu yang telah direncanakan sebelumnya”.12 

James A.F.Stoner mengemukakan bahwa manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha 

para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi  lainnya 

agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.13 Demikian pula 

halnya George R Terry, ia memandang manajemen sebagai sebuah proses 

yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk 

 
12 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosydakarya,  2007), hlm.  16  

13 James A.F. Stoner, Management ( New York: Prenticel /Hall International. Inc. 1982), 
hlm. 8 
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menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.14 

Memperhatikan pengertian manajemen sebagaimana dikemukakan 

oleh berbagai pakar di atas nampak adanya perbedaan redaksi  rumusan 

manajemen antara satu dengan lainnya. Sekalipun demikian, kalau dikaji 

lebih lanjut bahwa masing-masing redaksi yang dikemukakan oleh para 

ahli tersebut memiliki kesamaan prinsip yaitubahwa dalam manajemen 

terdapat proses perencanaan (planing), pengorganisasian (organizing), 

pengarahan (leading) dan pengendalian (controlling) kegiatan anggota 

organisasi dan kegiatan penggunaan sumber-sumber daya organisasi 

lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.  

Dari pemaparan tentang manajemen di atas, dapat dipahami bahwa 

manajemen jika dilihat dari sudut proses, merupakan suatu kegiatan yang 

memiliki tahapan-tahapan kegiatan pencapaian tujuan melalui kerjasama 

orang-orang dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Proses 

kegiatan dimaksud terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengendalian secara sistematis dan terencana. Hubungan di antara 

fungsi-fungsi manajerial  di atas merupakan satu kesatuan sebagai proses 

yang berkesinambungan. Hubungan fungsi-fungsi manajerial tersebut 

dapat digambarkan seperti di bawah ini:15 

 
14George R Terry,  Asas-asas Manajemen. Terj. Dr. Winardi. Cet. 8, ( Bandung: PT. 

Alumni,  2006), hlm. 4 

15 Diadopsi dari John R. Schermerhon, Jr. 1996, Management, 5” Edition. John Woley 
and Sone, Inc New York, Diterjemahkan oleh M. Purnama Putranta, (1997), Manajemen, Buku 1,  
Penerbit Andi:Yogyakarta)  dalam (Marno dan Triyo Supriyanto), Manajemen, hlm.12 
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Gambar 2. 1 Proses Manajemen 

Memperhatikan beberapa rumusan manajemen sebagaimana 

dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa dalam manajemen tersebut 

terdapat beberapa unsur, antara lain: (1) adanya suatu proses yakni tahap-

tahap tertentu yang harus dilakukan, (2) adanya penataan, (3) adanya 

sumber-sumber potensial yang harus dilibatkan baik yang besifat 

manusiawi maupun non-manusiawi, (4) adanya tujuan yang hendak 

dicapai, dan (5) pencapaian tujuan tersebut harus dilakukan secara efektif 

dan efesien. 

Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu 

ruang lingkup manajemen yang dikaitkan dengan teori pendidikan 

dilembaga Islam yang dikenal manajeman pendidikan Islam. Istilah 

manajemen pendidikan Islam dipahami sebagai   sistem adalah sejumlah 

satuan yang berhubungan antarsatu dengan lainya sedemikian rupa 
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sehingga membentuk suatu kesatuan yang biasanya berusaha mencapai 

tujuan tertentu. Sesuatu dapat dinamakan sistem bila terjadi hubungan atau 

interelasi dan interdepensi baik internal maupun eksternal antar 

subsistem.16  Sebagai sebuah sistem sudah barang tentu organisasi 

pendidikan sangat kompleks karena di dalamnya ada unsur manusia 

bekerjasama menggunakan pengetahuan dan teknik-teknik tertentu dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Secara umum menurut Johnson, dkk sebuah 

organisasi terdiri dari:1) Goal oriented, people with a purphose, 2) 

Psychological system, people working in groups, 3) Technical system, 

people using knowledge and technique, and 4) An integration of structural 

activities, people coordinating their efforts.17 

Keterkaitan antara sistem dan pengelolaan yang baik dalam sebuah 

lembaga pendidikan, tentunya akan mengantarkan pola pendidikan yang 

baik. Untuk itu lembaga-lembaga pendidikan Islam harus dikelola oleh 

tenaga-tenaga manajerial yang profesional. Pengelolaan lembaga 

pendidikan perlu memperhatikan kompetensi untuk mencapai performance 

(kinerja) yang baik.   Pentingnya  sebuah organisasi atau lembaga harus 

 memiliki sistem yang bagus sehingga organisasi atau lembaga tersebut 

memiliki kualitas yang bagus, dengan sendirinya aspek pengelolaan akan 

baik yang akhirnya lembaga tersebut memiliki keunggulan dan kualitas 

mutu yang berbeda dengan lembaga yang lain.    

       2. Prinsip Umum Manajemen Pengelolaan 

Menurut Fattah  1996 (dalam Syarifuddin) dijelaskan bahwa aplikasi 

paham sistem terhadap proses manajemen dan proses pendidikan dalam 

wadah keorganisasian merupakan strategi pemecahan masalah pendidikan 

yang komplek.18 

 
16 Veithzal Rifai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi, 

(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011.),h.357.  

17 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta:Ciputat Press,2005),h.24  

18 Ibid, hal. 25  
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Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup 

manusia dalam segala aspek kehidupan manusia.19  Dikutip oleh Abuddin 

Nata, Ilmu pendidikan Islam dengan pendekatan manajeman dapat 

diartikan sebagai sebuah konsep yang mencoba menerapkan fungsi-fungsi 

manajeman seperti planning (perencanaan), organizing 

(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), controlling (pengawasan), 

dan evaluating (penilaian), serta suvervising (perbaikan) dalam kegiatan 

pendidikan.20  Sementara menurut Soebagio, manajemen pendidikan 

adalah aktivitas memadukan sumber-sumber  daya pendidikan agar 

terpusat dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan 

sebelumnya.21  

Menurut Owen, J.G,22 kemampuan profesional manajerial itu 

penting bagi pelaksanaan kegiatan manajemen kurikulum dalam mengolah 

atau memanfaatkan berbagai sumber yang ada di masyarakat, untuk 

dijadikan nara sumber dalam kegiatan kurikulum, sebab kegiatan 

pendidikan merupakan kegiatan behavioral di mana di dalamnya terjadi 

berbagai interaksi sosial antara guru dengan murid, murid dengan murid, 

dan atau guru dengan murid dan lingkungannya. 

Proses manajemen tersebut sejalan dengan proses manajemen 

model Taba yang merupakan modifikasi dari model proses manajemen 

yang dikembangkan oleh Tyler. Menurut Taba, diagnosis kebutuhan 

peserta didik dapat menggambarkan dan memberikan petunjuk dalam 

merumuskan tujuan pendidikan. Dalam merumuskan tujuan pendidikan, 

ada empat area yang perlu diperhatikan.Pertama, konsep atau ide-ide yang 

 
19 Hujair AH. Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam,(Yogyakarta:Safiria Insani 

Press,2003),h.4  

20 Abuddin Nata. Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2009),.h.219  

21 Soebagio Atmodiwiro.Manajemen Pendidikan Islam(Jakarta:Ardadiza Jaya,2000),h.22  

22Owen, J.G., The Management of Curiculum Development, (Cambride: University Press. 
1973), hlm.57 
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perlu dipelajari (concepts or ideas to be learned).Kedua, sikap, 

sensitivitas, dan perasaan yang akan dikembangkan (attitudes, sensitivities, 

and feeling to be developed), ketiga, pola pikir yang akan ditekankan, 

dikuatkan atau dimulai/dirumuskan ( ways of tkinking to be reinforced, 

strengthened, or intiated). Keempat, kebiasaan dan kemampuan yang akan 

dikuasai (habits and skills to be mastered).23 

Secara lebih rinci Sri Minarti mendefinisikan manajemen sebagai 

“kegiatan perencanaan (planning), pelaksanaan (action), dan evaluasi 

(evaluating) yang bertujuan agar seluruh pembelajaran terlaksana secara 

berhasil guna dan berdaya guna dalam dunia pendidikan”.24 

Definisi manajemen yang dikemukakan oleh Minarti di atas 

menggambarkan bahwa dalam kegiatan manajemen  terdapat suatu proses 

kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 

terhadap suatu kegiatan dalam sebuah lembaga, termasuk di dalamnya 

lembaga tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok. 

 

3.  Prestasi Belajar dan Karakter Siswa 

      a. Pengertian Prestasi Belajar 

Kata prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu prestasi dan 

belajar. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, 2002: 895) yang dimaksud dengan presatasi adalah Hasil 

yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya).Adapun belajar 

menurut pengertian secara psikologis (Slameto, 2003: 2) adalah 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek 

 
23Hilda Taba, Curriculum Development Theory and Practice (New York: Harcont and 

Word, 1962), hlm. 350. Dalam Zainal Arifin,  Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum 
Pendidikan Islam, (Jogyakarta: Diva Press, 2012), hlm. 65 

24Sri Minarti,  Manajemen Sekolah : Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, 
(Jogjakarta: Ar- Ruzz Media,   2011), hlm. 95 
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tingkah laku. Menurut Slameto pengertian belajar dapat didefinisikan 

sebagai berikut: Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

b. Pengertian Karakter 

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin  

character, yang berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, 

kepribadian dan akhlak. Istilah karakter juga diadopsi dari bahasa Latin 

kharakter, kharasisen, dan kharax yang berarti tool for marking, to 

engrave,  dan pointed stake.25Dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi 

character berarti tabiat, budi pekerti, watak.26  Dalam bahasa Arab, 

karakter diartikan : khuluq, sajiyyah, thab’u ( budi pekerti, tabiat atau 

watak). Kadang juga diartikan syakhsiyyah yang artinya lebih dekat 

dengan personality  (kepribadian).27 

Secara terminologi  (istilah), karakter diartikan sebagai sifat manusia 

pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. 

Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri 

khas seseorang atau sekelompok orang. Pengertian karakter dengan makna 

akhlak ini sejalan dengan pandangan al-Ghazali yang mengatakan bahwa 

karakter (akhlak) adalah sesuatu yang bersemayam dalam jiwa yang 

 
25Wyne dalam Musfah,  Pendidikan Karakter: Sebuah Tawaran Model Pendidikan 

Holistik, Integralistik, (Jakarta, Prenada Media, 2011), hlm. 127 

26John Echols,  Kamus Populer,(Jakarta: Rineka Cipta Media, 2005),hlm.  37 

27Aisyah Boang dalam Supiana,  Mozaik Pemikiran Islam: Bunga Rampai Pemikiran 
Pendidikan Indonesia, Jakarta: Dirjen Dikti, 2011), hlm. 5 
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dengannya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan 

terlebih dahulu.28  Agus Zaenul Fitri, mamaknai karakter sebagai  nilai-

nilai prilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan, yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.29  

Makna karakter yang lebih mendekati dari maksud karakter dalam 

disertasi ini adalah pemaknaan karakter yang disampaikan oleh Muchlas 

Samani,30 “Karakter adalah nilai dasar yang membangun pribadi 

seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh 

lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan 

dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari”.  

Pendidikan karakter sering disebut dengan pendidikan budi pekerti, 

sebagai pendidikan nilai moralitas manusia yang disadari dan dilakukan 

dalam tindakan nyata. Dalam pelaksanaannya terdapat unsur proses 

pembentukan nilai  dan sikap yang didasari pada pengetahuan betapa 

pentingnya pendidikan nilai itu dilakukan. Semua nilai moralitas yang 

disadari dan dilakukan itu bertujuan untuk membantu manusia menjadi 

manusia yang lebih utuh. 

 
28 Abdul Hamid al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-din, (Mesir: Daar at-Taqwa, jld 2), hlm.  94 

29Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai & Etika di Sekolah, (Jogyakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2012),hlm.  20 

30 Mushlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: 
Remaja Rosydakarya, 2013), hlm.  43  
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Menurut Mansur Muslich  Pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

(YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga 

menjadi manusia insan kamil.31 Menurutnya, bahwa nilai adalah sesuatu 

yang membantu orang dapat lebih baik  hidup bersama dengan orang lain 

(lierning to live together) untuk menuju kesempurnaan. Nilai itu 

menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti hubungan sesama (orang 

lain, keluarga), diri sendiri (learning to be), hidup bernegara, alam dunia, 

dan Tuhan.Dalam penanaman nilai moralitas tersebut mencakup unsur 

kognitif (pikiran, pengetahuan, kesadaran), dan unsur afektif (perasaan) 

juga unsur psikomotor (perilaku). 

Karakter ialah totalitas dari semua kesanggupan-reaksi emosional-

volusional dari manusia, yang timbul sepanjang perkembangan hidupnya; 

dipengaruhi oleh segenap faktor-faktor endogen(bakat-bakat pembawaan) 

dan segenap faktor eksogen berupa pengaruh milieu pendidikan dan 

pengalaman.32 

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin  

character, yang berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, 

kepribadian dan akhlak. Istilah karakter juga diadopsi dari bahasa Latin 

kharakter, kharasisen, dan kharax yang berarti tool for marking, to 

 
31Masnur Muslich, Pendidikan karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 84 

32 Kartini Kartono, Teori Kepribadian,(Bandung:Mandar Maju,2005), h.99 
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engrave,  dan pointed stake.33Dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi 

character berarti tabiat, budi pekerti, watak.34  Dalam bahasa Arab, 

karakter diartikan : khuluq, sajiyyah, thab’u ( budi pekerti, tabiat atau 

watak). Kadang juga diartikan syakhsiyyah yang artinya lebih dekat 

dengan personality  (kepribadian).35 

Secara terminologi  (istilah), karakter diartikan sebagai sifat manusia 

pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. 

Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri 

khas seseorang atau sekelompok orang. Pengertian karakter dengan makna 

akhlak ini sejalan dengan pandangan al-Ghazali yang mengatakan bahwa 

karakter (akhlak) adalah sesuatu yang bersemayam dalam jiwa yang 

dengannya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan 

terlebih dahulu.36  Agus Zaenul Fitri, mamaknai karakter sebagai  nilai-

nilai prilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan, yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.37  

Makna karakter yang lebih mendekati dari maksud karakter dalam 

penelitian  ini adalah pemaknaan karakter yang disampaikan oleh Muchlas 

Samani,38 “Karakter adalah nilai dasar yang membangun pribadi 

seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh 

 
33Wyne dalam Musfah,  Pendidikan Karakter: Sebuah Tawaran Model Pendidikan 

Holistik, Integralistik, (Jakarta, Prenada Media, 2011), hlm. 127 

34John Echols,  Kamus Populer,(Jakarta: Rineka Cipta Media, 2005),hlm.  37 

35Aisyah Boang dalam Supiana,  Mozaik Pemikiran Islam: Bunga Rampai Pemikiran 
Pendidikan Indonesia, Jakarta: Dirjen Dikti, 2011), hlm. 5 

36 Abdul Hamid al-Ghazali, Ihya ‘Ulum al-din, (Mesir: Daar at-Taqwa, jld 2), hlm.  94 

37Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai & Etika di Sekolah, (Jogyakarta: 
Ar-Ruzz Media, 2012),hlm.  20 

38 Mushlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: 
Remaja Rosydakarya, 2013), hlm.  43  
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lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan 

dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari”.  

Menurut Mansur Muslich  Pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

(YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga 

menjadi manusia insan kamil.39 Menurutnya, bahwa nilai adalah sesuatu 

yang membantu orang dapat lebih baik  hidup bersama dengan orang lain 

(lierning to live together) untuk menuju kesempurnaan. Nilai itu 

menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti hubungan sesama (orang 

lain, keluarga), diri sendiri (learning to be), hidup bernegara, alam dunia, 

dan Tuhan.Dalam penanaman nilai moralitas tersebut mencakup unsur 

kognitif (pikiran, pengetahuan, kesadaran), dan unsur afektif (perasaan) 

juga unsur psikomotor (perilaku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39Masnur Muslich, Pendidikan karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 84 
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan  Jenis Penelitian  

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa 

dalam penelitian ini peneliti ingin memahami (how to understand)  secara 

mendalam dan utuh masalah yang diteliti bukan menjelaskan (how to explain) 

hubungan sebab akibat sebagaimana yang dilakukan oleh  peneliti kuantitatif. 

Pada umumnya, sifat metode penelitian kualitatif, bahwa jenis penelitian studi 

kasus dilakukan terhadap peristiwa atau gejala yang sedang berlangsung, bukan 

gejala atau peristiwa yang sudah selesai (ex post facto).40 Unit of analysis dari 

penelitian ini adalah individu-individu dan kelompok yang ada di sekolah. 

Penelitian tentang manajemen sistem dan pengelolaan asrama Rumah 

Tahfidz terhadap prestasi dan karakter siswa di sekolah berupaya 

menerjemahkan makna dan konteks perilaku, yang mengarah pada pemahaman 

yang lebih luas tentang  konteks dari proses yang dilakukan partisipan dalam 

mengembangkan kapabilitas dan potensi. Sehingga data yang diperoleh, baik 

berupa informasi, gejala amatan, keterangan dan hasil-hasil pengamatan lainnya 

tentang Sistem Pengelolaan Boarding Rumah Tahfidz terhadap prestasi dan 

karakter siswa disekolah lebih tepat apabila diungkapkan dalam bentuk kata-kata 

dan tindakan sesuai dengan karakteristik dari pendekatan kualitatif, sehingga 

diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dilapangan. Dalam penelitian ini 

data yang dikumpulkan adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari subjek dan objek yang dapat diamati. 

2.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa 

dalam penelitian ini peneliti ingin memahami (how to understand)  secara 

mendalam dan utuh masalah yang diteliti bukan menjelaskan (how to explain) 
 

40 Mudjia Rahardjo, Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus: Materi Kuliah S3 MPI, 
(Malang: UIN Malang, 2013). 
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hubungan sebab akibat sebagaimana yang dilakukan oleh  peneliti kuantitatif. 

Pada umumnya, sifat metode penelitian kualitatif, bahwa jenis penelitian studi 

kasus dilakukan terhadap peristiwa atau gejala yang sedang berlangsung, bukan 

gejala atau peristiwa yang sudah selesai (ex post facto).41Unit of analysis dari 

penelitian ini adalah individu-individu dan kelompok yang ada di sekolah. 

Dengan jenis penelitian ini berupaya untuk memperoleh dan 

mengumpulkan, mendeskripsikan data sebagaimana yang terjadi di lapangan 

secara alami. Untuk mengefektifkan pengumpulan data tersebut peneliti akan 

bertindak sebagai instrumen utama, dan hal ini sesuai dengan salah satu 

karateristik penelitian kualitatif. 

 

B. Lokasi dan Waktu  Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga Pendidikan Jam’iyatul Qurro wal 

Huffadz desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga kabupaten Lombok Timur. 

Lembaga pendidikan tersebut bernaung di bawah yayasan Khairur rosyidin yang 

mengelola institusi pendidikan terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 

Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Unwanul Falah NW Paok Lombok. 

b. Waktu Penelitian.  

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 5 bulan mulai dari bulan 

April sampai dengan Agustus 2016 sesuai dengan rentang waktu yang telah 

ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Penerbitan IAIN Mataram. 

 

C. Sumber Data. 

Dalam Penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

sumber data manusia dan sumber data non manusia. Sumber data manusia 

dimaksudkan adalah perolehan data atau informasi yang bersumber dari 

beberapa orang yang menjadi informan dalam penelitian ini. Informan dimaksud 

antara lain: Pembina Asrama, Pengelola lembaga pendidikan Jam’iyatul Qurro 
 

41 Mudjia Rahardjo, Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus: Materi Kuliah S3 MPI, 
(Malang: UIN Malang, 2013). 
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wal Huffadz, ustadz dan ustadzah yang mendampingi santri dalam kegiatan 

tahfidz dan kegiatan lainnya yang berlangsung di asrama, santri senior dan 

beberapa orang santri yunior yang mengikuti kegiatan tahfidz al-Qur’an. Sumber 

data bukan manusia adalah perolehan data yang bersumber dari non manusia 

yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi. 

 

  D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode 

atau teknik pengumpulan data sehingga sesuai dengan paradigma interpretif 

dan pendekatan kualitatif. Metode atau teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data di lapangan, adalah: 

1). Observasi Partisipan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi 

partisipan, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan yang 

sedang diteliti. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan oleh Sugiyono :  

Bahwa dalam  observasi  partisipan  peneliti terlibat dalam kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang dijadikan sebagai 

sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada 

tingkat makna dari setiap prilaku yang nampak.42  

Dalam praktiknya, peneliti secara aktif terlibat dalam berbagai 

kegiatan yang berlangsung di lembaga pendidikan Jam’iyatul Qurro wal 

Huffadz seperti mengikuti kegiatan tahfidz, mengamti kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung di asrama, kegiatan ibadah dan pembinaan lainnya.  

 

 

 
42 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif, dan R&D, Bandung: CV. Alfabeta, 

2011), 224  
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2). Wawancara mendalam  (in- depth  interview) 

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh peneliti sebagai 

key instrument untuk memperoleh informasi atau data secara mendalam 

sesuai dengan fokus  penelitian. Di samping itu, peneliti juga menggunakan 

wawancara bebas terpimpin, di mana peneliti membawa pedoman yang 

merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Adapun data 

yang diperoleh dari wawancara ini adalah data atau informasi mengenai (1) 

system pengelolaan  lembaga pendidikan Jam’iyatul Qurro wal Huffadz, (2) 

system pembinaan karakter santri, (3) upaya yang dilakukan dalam 

peningkatan prestasi santri, dan pembinaan tahfidz al-Qur’an di lembaga 

Pendidikan Jam’iyatul Qurro wal Huffadz. 

3). Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif terdapat pula sumber data yang berasal 

dari bukan manusia (nonhuman resources) seperti; dokumen, foto-foto dan 

bahan statistik. Dalam penelitian ini, data-data yang bersifat dokumen yang 

dibutuhkan berupa data-data perkembangan santri, prestasi akademik yang 

diraih, dan data tentang santri yang berprestasi, data alumni yang menlajutkan 

studi melalui program beasiswa, dan sebagainya. 

E. Analisis Data 

Menurut Moleong, (2000: 1989). Agar dapat menafsirkan dan 

menginterprestasi data secara baik dibutuhkan ketekunan, ketelitian, kesabaran 

dan kreatifitas yang tinggi dari peneliti sehingga mampu memberikan makna 

pada setiap fenomena atau data yang ada. 

Berkaitan dengan analisis data, proses analisisnya dilakukan melalui 

langkah-lamgkah : 1.      Tahap reduksi; 2.      Tahap display; dan 3.      Tahap 

verifikasi data penelitian 

f.  Keabsahan  Data 

Dalam rangka memperoleh data yang tepat dan obyetif maka dalam 

penelitian  dilakukan pemeriksaan keabsahan (trustworthiness) data 

dengan empat kriteria sebagaimana dianjurkan oleh Loncoln dan Guba, 
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yaitu derajat: kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).43 Namun 

karena keterbatasan yang ada, maka dalam penelitian ini peneliti hanya 

melakukan pengecekan keabsahan data melalui kredibiltas saja. Dan 

kredibiltas hasil sebagai salah satu cara untuk mengecek keabsahan data, 

menurut peneliti sudah cukup untuk mendapatkan data yang akurat. 

Credibility, adalah untuk mengecek derajat kepercayaan untuk 

membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar-benar sesuai 

dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Hal ini dilakukan 

peneliti melalui: pengamatan terus menerus, tiangulasi, pengecekan 

anggota, dan diskusi teman sejawat. 

a). Pengamatan terus menerus (persitent observastion) dilakukan untuk 

memahami gejala secara mendalam dan memilah antara aspek-aspek 

yang penting dan yang tidak penting sehingga dapat dilakukan 

pemusatan perhatian pada aspek-aspek yang relevan dengan fokus 

penelitian. Observasi dilakukan  dalam kurun waktu dua bulan  

dengan observasi silang terhadap tiga  subyek penelitian. 

b) Trianggulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi dari beberapa 

informan, misalnya: membandingkan antara informasi dari kepala 

sekolah, waka sekolah, dan guru. Trianggulasi metode dilaksanakan 

dengan memanfaatkan beberapa metode yang berbeda untuk mengecek 

baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh, misalnya 

hasil wawancara dibandingkan atau dicek dengan hasil observasi, 

kemudian dicek lagi melalui dokumen yang relevan. 

c). Pengecekan anggota dilakukan pada fokus penelitian tertentu dan 

terhadap beberapa informan yang dianggap memadai sebagai 

representasi informan. Pengecekan anggota dilakukan melalui dua 

 
43 Lincoln, Y vonna S. & Guba, Egon B. Naturalistics Inquiry. New Delhi: Sage Publications Inc, 
1985. Hal. 289-331. 
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cara yaitu langsung pada saat wawancara dalam bentuk penyampaian 

ide yang ditangkap oleh peneliti dan tidak langsung yakni dalam 

bentuk penyampaian rangkuman hasil wawancara yang sudah dibuat 

oleh peneliti. 

d). Diskusi teman sejawat dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang 

telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan 

keahlian tentang pembinaan tahfidz al-Qur’an 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

 

A. Paparan Data 

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Tahfiz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz 

Khairurrosyidin NW Paok Lombok. 

Lembaga tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang konsen/fokus pada pembinaan 

santri dan santriwati di bidang tahfidz (hafalan) al-Qur’an dan tahsin 

(memperbaiki)  bacaan al-Qur’an. Lembaga tersebut bernaung di bawah 

yayasan Khairurrosyidin. Berdasarkan wawancara dengan ust. Muhaiyyan,44 

bahwa lembaga tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz sesungguhnya sudah 

berdiri berbarengan dengan berdirinya pondok pesantren ‘Unwanul Falah” 

yang sama-sama bernaung di bawah yayasan Khairurrosyidin. Hanya saja saat 

itu  kegiatan tahfidz dan tahsin al- Qur’an  tidak dikelola secara melembaga 

seperti yang ada saat ini. Artinya, kegiatan tahfidz dan tahsin al-Qur’an  

berlangsung di rumah alm. TGH. Khaeruddin Ahmad, Lc. Selaku 

pendiri/pimpinan  yayasan Khaerurrosyidin.   Kegiatan tahsin al-Qur’an 

berlangsung pada pagi hari ba’da sholat Shubuh yang diikuti oleh beberapa 

santri Unwan al Falah dan masyarakat sekitar. Sedangkan kegiatan tahfidz 

berlangsung ba’da sholat Isya’ di  rumah TGH. Busyairi Rosyidi. Karena 

kegiatan tersebut tidak dikelola secara baik dan tidak adanya komunikasi yang 

dibangun antara pengelola lembaga pendidikan (Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah) Unwanul Falah dengan pembina tahfiz dan tahsin al-Qur’an 

yang berdampak pada pemberian sanksi bagi santri yang terlambat datang ke 

madrasah lantaran mengikuti tahsin al-Qur’an tersebut, berdampak pada 

semakin berkurangnya intensitas santri menghadiri kegiatan tersebut, dan pada 

 
44 Pembina dan pengasuh pondok tahfiz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz, wawancara 

tanggal 3 April 2016  
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akhirnya kegiatan tahsin al-Qur’an berhenti dengan sendirinya.45 Demikian 

pula halnya dengan kegiatan tahfidz, seiring dengan begulirnya waktu 

kegiatan tahfidzpun tidak jelas keberadaannya.46 

Ada  dua alasan  mendasar yang melatarbelakangi berdirinya lembaga 

pendidikan jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok, antara lain: 

pertama keinginan beberapa orang yang konsen pada tahfiz al- Qur’an untuk 

menyalurkan hobi dalam menghafal al-Qur’an. Kedua, keinginan  untuk 

membina generasi muda agar menjadi generasi qurani. Ketiga, keinginan 

untuk memanfaatkan sarana/ gedung yang sudah ada. Sejak pindahnya 

kegiatan belajar mengajar ke lokasi bangunan yang baru yang berlokasi di 

bagian selatan yang saat ini merupakan komplek satu atap terdiri dari lembaga 

pendidikan tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah dan SMK, maka dengan 

sendirinya  kegiatan belajar mengajar di gedung yang lama sudah tidak  

berfungsi lagi. 47 Dalam kondisi seperti itu, selanjutnya dimanfaatkan oleh 

sebagian masyarakat sekitar sebagai tempat jemur gabah, menaruh hasil sawah 

lainnya. Itulah yang menjadi motivasi dan alasan yang mendorong pengurus 

untuk memanfaatkan gedung yang sudah ada sebagai tempat kegiatan tahfizul 

qur’an seperti yang Bapak saksikan saat ini.48  

Memasuki tahun 2004, TGH. Busyairi Rasyidi bersama dua orang 

putranya (Muhaiyan dan M. Taisir) yang sudah hafal al-Qur’an, memikirkan 

kelanjutan tahfidz al-Qur’an yang selama ini tidak jelas keberadaannya. Atas 

dorongan dua putra beliau, akhirnya TGH. Busyairi menghadap TGH. 

Khaeruddin selaku pimpinan Yayasan untuk menyampaikan keinginan beliau 

menghidupkan kembali tahfidz al-Qur’an tersebut. Rencana dan keinginan 

TGH. Busyairi tersebut direspon positif oleh pimpinan yayasan. Sebagai 

tindak lanjut dari respon tersebut, beliau (pimpinan yayasan) meminta kepada 
 

45 H. Makki, wawancara tang 18 April 2016 

46 M. Taisir, wawancara 18 April 2016 

47 TGH. Busyairi Rosyidi, wawancara tanggal 4 Mei 2016 di rumah Asrama Putra 

48 Baehaqi, Akademisi: wawancara tanggal 6 Juni 2016 
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TGH. Busyairi dan dibantu oleh dua orang putranya sebagaimana disebutkan 

di atas untuk membuat undangan rapat. 

Dua hari kemudian, tepatnya tanggal 2 Februari 2004 kegiatan rapat 

berlangsung dan dihadiri oleh pengurus yayasan, tokoh agama, tokoh 

masyarakat dan dua puluh orang wali santri yang duduk di bangku madrasah ( 

Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah). Menurut penuturan Muhaiyan, 

dipilihnya dua puluh orang wali santri untuk menghadiri rapat pengurus 

tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain adalah santri dari 

wali yang bersangkutan menurut hemat Pembina memiliki kecerdasan atau 

kemampuan intelektual yang melebihi teman-temannya yang lain.49 

Ada beberapa hal yang menjadi keputusan rapat saat itu, antara lain: 

a) mengangkat Ust. H. Junaidi, Lc sebagai Pembina Asrama dan langsung 

tinggal di asrama bersama santri. b) menentukan jumlah nominal iuran yang 

akan dibebankan kepada masing-masing santri yaitu sebesar Rp. 90.000,-

/santri/bulan. Iuran tersebut dialokasikan untuk keperluan makan santri 3 

kali/hari.50 

 

2. Profil Asrama Jam’iyatul Qurra’ Wal Huffadz NW Paok Lombok 

a. Nama Lembaga  

Nama Lembaga  : Asrama Jam’iyyatul Qurra’ Wal Huffadz 

Pimpinan   : TGH. Busyairi Rosyidi QH 

Tanggal Berdiri  : 10 Januari 2002 

Alamat   : Pao’ Lombok  Kec. Suralaga Lombok Timur NTB 

Nama Yayasan Induk : Yayasan Khairurrosyidin Pondok Pesantren Unwanul 

Falah NW Pao Lombok 

 
49 Muhaiyan, wawancara 28 April 2016 di Asrama Putra 

50 Muh. Thahir, wawancara 3 Mei 2016 di Rumah yang bersangkutan 
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Organisasi Induk : Nahdlatul Wathan ( NW ) 

b. Visi dan Misi  

Berakkhlaq Al Qur’an Berwawasan Global Berbudaya Lokal 

Misi 

• Mengasramakan santri yang belajar di Pondok Pesantren Unwanul 

Falah NW 

• Dapat menghafal Qur’an 5 – 10  Juz selama 3 tahun 

• Dapat menghafal Al Qur’an 15 – 30 Juz selama 6 tahun 

• Bahasa Inggris 

• Bahasa Arab 

• Matematika 

• Tilawatil Qur’an 

• Kaligrafi 

• Kaidah dasar mampu membaca kitab Kuning 

c. Sarana 

1). Tanah : 35 Are 

2). Bagunan : 7 are 

Dibangun Tahun 1976 dan direhab terahir tahun 1995 

3). Kamar Pembina : 1 Buah 

4). Kamar Siswa : 7 Ruang 

5). Aula / Musholla : 1 Ruang 

6). Kamar Mandi : 10 Buah 

8). Dapur : 1 Buah 

9). Tempat tidur siswa : beralaskan tikar tampa ranjang 

10). Lemari : 1 Buah 

11). Komputer : 3 Buah kondisi rusak 

d. Ketenagaan 

1). Pembina : 15 Orang 
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2). Tenaga Administrasi : 3 Orang 

3). Tenaga Konsomsi : 1 Orang 

4). Tenaga Bagian Umum : 1 Orang 

e. Siswa/Santri 

a. Santriwan : 82 Orang 

b. Santriwati : 40 Orang 

f. Prestasi 

a. Tahun 2012 

Juara 1 Tahfidz Al Qur’an 30 Juz Putra Propinsi NTB 

Juara 1 Tahfidz Al Qur’an 30 Juz Putra Kab Lombok Timur 

Juara 1 Tahfidz Al Qur’an 20 Juz Putra Kab Lombok Timur 

Juara 2 Tahfida Al Qur’an 20 Juz Putri Kab Lombok Timur 

Juara 2 Tahfidz Al Qur’an 5  Juz Putra Kab Lombok Timur 

b. Tahun 2011 

Juara 1 Tahfidz Al Qur’an 5 Juz Tilawah Putri Kab Lotim di Selong 

Juara 2 Tahfidz Al Qur’an 30 Juz  Putra Kab Lotim di Selong 

Juara 2 Tahfidz Al Qur’an 10 Juz  Putri Kab Lotim di Selong 

Juara 2 Tahfidz Al Qur’an 10 Juz  Putra Kab Lotim di Selong 

Juara 3 Tahfidz Al Qur’an 5 Juz Tilawah Putra Kab Lotim di Selong 

Juara 3 Tahfidz Al Qur’an 10 Juz  Putri Kab Lotim di Selong 

Juara 3 Tahfidz Al Qur’an 10 Juz  Putra Kab Lotim di Selong 

Juara 3 Tahfidz Al Qur’an 1 Juz Tilawah Putra Kab Lotim di Selong 

Juara 3 Tartil Qiraat Sab’ah Putra Kab Lotim di Selong 

Juara 3 Tartil Qiraat Sab’ah Putri Kab Lotim di Selong 

Juara harapan 1 Tahfidz Al Qur’an 5 Juz Tilawah Putri Kab Lotim di 

Selong 

Juara Harapan 1 Tahfidz Al Qur’an 5 Juz Tilawah Putra Kab Lotim di 

Selong 

Juara Harapan 1 Tahfidz Al Qur’an 10 Juz  Putra Kab Lotim di Selong 

Juara Harapan 1 Cabang Fahmil Qur’an  Kab Lotim di Selong 
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Juara Harapan 1 Tahfidz Al Qur’an 5 Juz Tilawah Putri Kab Lotim di 

Selong 

Juara Harapan 1 Tahfidz Al Qur’an 5 Juz Tilawah Putra Kab Lotim di 

Selong 

c. Tahun 2010 

Juara 1 Tahfidz Al Qur’an 20 Juz Putra Tingkat Provinsi DKI 

Jakarta 

Juara 1 Tahfidz Al Qur’an 20 Juz Putra Tingkat Provinsi NTB di 

Selong 

Juara 1 Tahfidz Al Qur’an 20 Juz Putra Tingkat Kabupaten Lombok 

Timur 

Juara 1 Tahfidz Tilawah 5 Juz Putri Tingkat kabupaten Lombok Timur 

Juara 1 Tahfidz Tilawah 1 Juz Putra Tingkat Kabupaten Lombok Timur 

Juara 2 Tahfidz Tilawah 2 juz Putra Tingkat Kabupaten Lombok Timur 

d. Tahun 2009 

Juara 2 Tahfiz  Al Qur’an Putra 10 Juz Putra Tingkat Nasional Di 

Jakarata 

Juara 1 Tahfiz 10 Juz Putra Tingkat Provinsi NTB di Dompu 

Juara 2 Tahfiz 20 Juz Putra Tingkat Provinsi NTB di Dompu 

Juara 1 Tahfiz 10 Juz Putra Tingkat Kabupaten Lombok Timur di Selong 

Juara 1 Tahfiz 20 Juz Putra Tingkat Kabupaten Lombok Timur di Selong 

Juara 2 Tahfiz 1 Juz Putra Tingkat Kabupaten Lombok Timur di Selong 

e. Tahun 2008 

1. Juara 3 Tahfiz Al Qur’an 10 Juz Putra tingkat Nasional di Banten 

2. Juara 1 Tahfiz Al Qur’an 10 Juz Putra tingkat Propinsi NTB 

3. Juara 3 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putra tingkat Propinsi NTB 

4. Juara 1 Tahfiz Al Qur’an 10 Juz Putra tingkat Kabupaten Lombok 

Timur  

5. Juara 1 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putra tingkat Kabupaten Lombok 

Timur 
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6. Juara Harapan 2 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putri tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 

7. Juara Harapan 3 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putri tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 

8. Juara 3 Tahfiz Al Qur’an 1 Juz Putra tingkat Kabupaten Lombok 

Timur 

9. Juara 3 Qiraat Sab’ah Al Qur’an Putra tingkat Kabupaten Lombok 

Timur 

10. Juara Harapan 2 Tahfiz Al Qur’an 1 Juz Putra tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 

11. Juara Harapan 2 Tahfiz Al Qur’an 1 Juz Putri tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 

12. Juara Harapan 2 Tilawah Al Qur’an Remaja Putra tingkat kabupaten 

Lombok Timur. 

13. Juara Harapan 3 Tahfiz Al Qur’an 1 Juz Putri tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 

14. Juara 1 tartil Al Quran antar pegawai tingka propinsi Nusa 

tenggara Barat di Mataram ( pembina ) 

f. Tahun 2007 

1. Juara 2 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putra tingkat Propinsi NTB 

2. Juara Harapan 2 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putri tingkat Propinsi NTB 

3. Juara Harapan 3 Tahfiz Al Qur’an 20 Juz Putra tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 

4. Juara 2 Tahfiz Al Qur’an 10 Juz tingkat Kabupaten Lombok Timur 

5. Juara 1 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putra tingkat Kabupaten Lombok 

Timur 

6. Juara 1 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putri tingkat Kabupaten Lombok 

Timur 

7. Juara Harapan 3 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putra tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 
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8. Juara Harapan 3 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putri tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 

9. Juara Harapan 2 Tahfiz Al Qur’an 1 Juz Putra tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 

10. Juara Harapan 2 Tahfiz Al Qur’an 1 Juz Putri tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 

g. Tahun 2006 

1. Juara 1 Tahfiz Al Qur’an 1 Juz Putra tingkat Kabupaten Lombok 

Timur 

2. Juara 1 Tartil Al Qur’an  tingkat Kabupaten Lombok Timur 

3. Juara 3 Tilawah Al Qur’an Remaja Tingkat Kabupaten Lombok Timur  

4. Juara 1 Syarhil Al Qur’an tingkat Kabupaten Lombok Timur 

5. Juara 2 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putra tingkat Kabupaten Lombok 

Timur 

6. Juara Harapan 1 Tahfiz Al Qur’an 5 Juz Putra tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 

7. Juara 3 Tahfiz Al Qur’an 20 Juz Putra tingkat Kabupaten Lombok 

Timur 

h. Tahun 2005 

i. Juara 3 Tahfiz Al Qur’an 1 Juz Putra tingkat Kabupaten Lombok 

Timur 

ii. Juara Harapan 2 Tilawah anak – anak Putra tingkat Kabupaten 

Lombok Timur 

iii. Juara Harapan 3 Tilawah anak – anak Putri tinkat kabupaten Lombok 

timur 

Pao’ Lombok, 14 Mei  2015 

Ketua Dewan Pembina  Asrama 

 

TGH. BUSYAIRI ROSYIDI, Q 
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3. Pembina/Ustadz 

Keberadaan guru atau ustadz dalam sebuah lembaga pendidikan mutlak 

diperlukan. Karena gurulah yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan proses 

belajar mengajar di lembaga pendidikan yang bersangkutan. sedeangkan di asrama 

Jam’iyatul Qurro wal Huffadz, istilah guru bergeser menjadi Pembina, karena dalam 

fungsinya para guru/Pembina tersebut lebih banyak membina, mengarahkan, 

menyimak dan mentashih bacaan al-Qur’an santri daripada hanya sekedar mentransfer 

pengetahuan semata. Kaitannya dengan Pembina dimaksud, lembaga tahfidz  

Jam’iyatul Qurro wal Huffadz  Paok Lombok, saat ini  memiliki 12 orang tenaga 

Pembina, yaitu: 

1. Ust. Muhaiyan, QH., SS. 

2. Ust. Muhammad Taisir, MH.I 

3. Ust. Mas’ud. 

4. Ust. Abdur Rasyid 

5. Ust. Hamzan 

6. Ust. Nasril Qurani 

7. Ust. Badri 

8. Ust. H.M. Yasin 

9. Ust. Sulaeman 

10. Ustzh. Haqiqatus Sobah 

11. Ustzh. Warni 

12. Ustzh. Ela 51 

Menurut penuturan TGH. Busyairi bahwa masing-masing Pembina diberikan 

tugas dan tanggung jawab untuk membina dan membimbing santri  rata-rata lima 

belas orang santri. Guru-guru atau ustaz/ustazah tersebut di samping sebagai Pembina 

dalam bidang tahfiz, mereka juga sekaligus sebagai wali santri di asrama 

menggantikan posisi orang tua santri di rumah. Para Pembina inilah yang bertugas dan 

bertanggungjawab dalam membina dan  mengontrol santri yang menjadi 

tanggungjawabnya selama berada di asrama. Hanya saja, karena keterbatasan 

fasilitas/sarana prasarana, tidak semua Pembina bisa tinggal bersama santri di asrama. 

Dengan kata lain, Pembina yang tinggal di asrama adalah Pembina yang masih 
 

51 Dokumentasi, dikutip dari dokumen asrama tanggal 5 April 2016 
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bujangan, sedangkan yang sudah berkeluarga, mereka tinggal di rumah masing-

masing. Mereka datang ke asrama untuk melakukan pembinaan pada sore dan malam 

hari yaitu dari 16.00 sampai dengan jam 21.00 sesuai dengan jadwal mereka masing-

masing.52  

Hal yang sama dituturkan oleh Badri berikut ini: 

Setelah saya menamatkan pendidikan saya di PTIQ Jakarta, saya dipanggil 

oleh Ust. Muhaiyan (selaku Pembina senior). Saat itu beliau bertanya pada saya, 

gemana kuliahnya? Saya bilang saya sudah selesai, saya sudah wisuda. Beliau 

langsung bilang: kalo gitu bisa bergabung dengan kami untuk membantu mengajar 

dan menjadi Pembina di asrama. Saya bilang insya allah saya bisa53 

Dalam perekrutan tenaga Pembina, pihak pengelola sangat selektif dalam 

memilih dan merekrut tenaga Pembina. Sebagaimana dikatakan Muhaiyyan: dalam 

perekrutan tenaga Pembina, kami mengutamakan alumni yang hafal 30 juz dan paling 

bagus hafalan mereka. Untuk mengetahui kemampuan menghafal mereka, terlebih 

dahulu  pengelola mengajukan beberapa potongan ayat al-quran, mereka diminta 

untuk meneruskan ayat yang dibacakan oleh pengelola yang bersangkutan. Di 

samping itu, kami juga melihat atau mempertimbangkan akhlak mereka dalam 

kehidupan keseharian, karena mereka ini akan mendampingi santri sehari-hari yang 

akan dijadikan panutan oleh santri dalam hal akhlak dan ibadah mereka.54  

 

B. Temuan Penelitian. 

1. Manajemen Pengelolaan Pondok Tahfidz Jamiyatul Qurro wal Huffadz 

NW Paok Lombok. 

Untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang ideal dan menjadi 

idaman banyak orang, peran pemimpin dalam menglola lembaga yang 

dipimpinnya sangat menentukan. Ustaz Muhaiyan menuturkan: model 

kepemimpinan yang diterapkan di asrama tahfiz ini adalah model 

kepemimpinan ilahiyah, artinya  segala kebijakan berpusat pada satu orang 

 
52 TGH. Busyairi Rosyidi, wawancara 5 April 2016 

53 Badri, wawancara tanggal 5 April 2016 

54 Muhaiyan, wawancara tanggal 5 April 2016 
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yaitu pihak pengelola (TGH. Busyairi Rosyidi). Namun demikian, beliau tidak 

otoriter dalam menentukan segalanya. Dengan kata lain segala keputusan dan 

kebijakan selalu diputuskan melalui musyawarah. Dan hasil musyawarah itu 

selanjutnya disahkan oleh beliau selaku penanggungjawab asrama. 55 

Selanjutnya, dalam sebuah lembaga apapun namanya termasuk lembaga atau 

asrama tahfiz dibutuhkan seorang pemimpin yang demokratis, yaitu pemimpin 

yang memiliki beberapa karakteristik, antara lain: 

Pertama, tanggung jawab yang seimbang. Berdasarkan pantauan 

peneliti selama berada di lokasi penelitian, diketahui bahwa TGH. Busyairi 

selaku pimpinan di asrama tahfiz menerapkan prinsip keseimbangan dalam 

segala hal. Sebagai salah satu contoh, dalam hal aktivitas sehari-hari, di saat 

beliau sedang asyik menjalankan aktivitas rutin sebagai kepala keluarga dalam  

bekerja mencari rezki untuk kebutuhan keluarga, begitu mendengar azan 

berkumandang, beliau langsung istirahat dari  aktivitasnya dan segera 

melakukan persiapan untuk sholat berjamaah dengan santri. demikian pula 

ketika peneliti sedang melakukan wawancara pada sore hari, begitu azan 

magrib dikumandangkan, beliau langsung mengajak peneliti untuk bersiap-

siap sholat magrib.56 Keterkaitannya dengan posisi beliau sebagai pemimpin 

di asrama, beliau juga menerapkan prinsip keseimbangan yang luar biasa. Hal 

ini sebagaimana dituturkan oleh M. Yasin sebagai berikut: 

Menurut  hemat saya bahwa beliau menerapkan prinsip keseimbangan 

dalam mengelola dan memimpin asrama. Saya katakana demikian, karena 

saya sendiri merasakan kebijakan beliau terutama dalam hal pembagian tugas 

dan tanggungjawab masing-masing Pembina. Di mana dalam pembagian tugas 

dan tanggungjawab dimaksud, semua Pembina diberikan tugas dan tanggung 

jawab yang sama dalam hal pembagian jumlah santri yang akan dibina oleh 

masing-masing Pembina. Sedangkan terkait dengan tugas tambahan lainnya, 

 
55 Muhaiyan, wawancara tanggal 5 April 2016 

56 Observasi, 28 April 2016 
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beliau memberikan amanat tersebut kepada beberapa orang Pembina yang 

memiliki kemampuan dalam bidang yang diembannya itu, seperti kegiatan 

ekstrakurikuler semisal futsal, dan silat (bela diri). Setelah beliau memberikan 

amanat tersebut kepada Pembina tertentu, beliau juga memberikan ujrah 

kepada yang bersangkutan. apa yang beliau lakukan di atas menurut saya, 

bahwa beliau sudah menerapkan prinsip keseimbangan, yaitu seimbang antara 

tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan dengan honor yang diberikan.57 

Senada dengan penuturan M. yasin, Abdurrasyid juga menuturkan: selaku 

pimpinan, di samping  konsen pada hafalan al-Qur’an, di asrama juga 

diadakan kegiatan olah raga seperti futsal dan pencak silat serta olah raga 

lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan dan stamina santri 

agar tetap sehat jasmani maupun rohani58 penuturan Abdurrasyid tersebut 

diperkuat oleh adanya waktu olah raga bagi santri yang tertuang dalam bentuk 

jadwal kegiatan asrama Jam’iyatul Qurro wal Huffadz selama duapuluh empat 

jam (kegiatan yaumiyah)59  

Kedua, model peranan yang positif.  Peranan adalah tanggungjawab, perilaku 

atau prestasi yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi khusus/tertentu. 

Oleh karena itu, seorang pemimpin yang baik harus dapat dijadikan panutan dan 

contoh bagi bawahannya. Dalam hal ini pimpinan tidak membatasi pengelola untuk 

mengambil peran dalam berbagai  kegiatan atau aktivitas, asalkan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan itu berdampak positif bagi pembinaan karakter santri. sebagaimana 

disampaikan oleh Hamzan: dalam kegiatan tertentu, seperti sholat berjamaah, 

Pembina memberikan kesempatan kepada santri senior untuk mengimami sholat 

berjamaah. Penunjukan santri senior tertentu sebagai imam sholat berjamaah tentunya 

mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya adalah kefashihan bacaan, adab atau 

akhlak santri yang bersangkutan. setelah santri yang bersangkutan diberikan 

kepercayaan menjadi imam dan memimpin kegiatan lainnya, santri tersebut dalam 

 
57  M. Yasin, wawancara 5 Mei 2016 

58 Abdurrasyid, wawancara tanggal 5 Mei 2016 

59 Dokumentasi, Dokument jadwal kegiatan asrama, dikutip pada tanggal 5 Mei 2016  
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kesehariannya lebih berhati-hati dalam bertindak dan bertutur kata, karena ia  tetap 

mnejaga akhlaknya yang menjadi sorotan bagi santri lainnya.60  

Abdurrozak selaku santri senior yang dipilih sebagai mudabbir menuturkan: 

sebagai santri senior, saya  diberikan wewenang penuh oleh Pembina untuk mengatur 

dan membimbing adek-adek santri dalam kegiatan sehari-hari selama berada di 

lingkungan asrama. Tapi walaupun demikian, saya tidak pernah berbuat sesuatu yang 

melampaui batas kemanusiaan, terutama di saat memberikan sanksi atau hukuman 

bagi santri yang melanggar ketentuan asrama.61 Pernyataan di atas diperkuat oleh 

Abdussomad: sebagai santri yang sedang duduk di bangku Tsanawiyah, saya merasa 

kerasan berada di asrama, karena teman-teman yang ada di sini semuanya matik dan 

patuh pada aturan asrama, dan kami saling membantu satu sama lain jika mengalami 

kesulitan baik dalam belajar maupun dalam hal yang lainnya.62  

Ketiga, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Dalam rangka 

menunjang keberhasilan dan ketercaiapan tujuan, keterampilan komunikasi bagi 

seorang pemimpin ( baik komunikasi terhadap bawahan dan terlebih komunikasi  

kepada lembaga atau pihak terkait yang lebih atas) mutlak diperlukan. Kegagalan 

dalam berkomunikasi berakibat fatal. Pemimpin yang tidak terampil dalam 

menyampaikan ide, maksud dan tujuannya kepada pengelola lainnya yang berada di 

bawah kepemimpinannya, maka seluruh ide dan program yang telah dirancangnya itu 

dapat dipastikan tidak dapat berjalan sesuai harapan. Demikian pula jika seorang 

pemimpin tidak terampil menjalin komunikasi kepada pihak atau lembaga yang lebih 

atas, maka dapat dipastikan lembaga yang dipimpinnya kalau tidak jalan di tempat 

maka dalam waktu yang tidak terlalu lama akan gulung tikar. 

TGH. Busyairi menuturkan: sebagai  pemimpin asrama, saya telah berupaya 

maksimal menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, baik dengan masyarakat 

maupun dengan pejabat pemerintah. Dengan masyarakat, setiap saya mendapatkan 

undangan dan kesempatan untuk berbicara, terutama pada perayaan hari besar Islam, 

sedapat mungkin saya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kondisi asrama 

tahfiz ini, sedangkan dengan pejabat pemerintah, saya membangun komunikasi 

 
60 Hamzan, wawancara tanggal 20 Mei 2016. 

61 Abdurrazak, wawancara tanggal 20 Mei 2016 

62 Abdussomad, wawancara tanggal 20 Mei 2016 
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melalui kesempatan-kesempatan tertentu, seperti pada saat pelaksanaan halal bi halal 

yang berlangsung setiap tanggal 2 Syawal dengan mengundang para pejabat yang ada 

di lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Timur63  

Apa yang disampaikan oleh informan di atas diperkuat oleh M. Taisir, 

sebagai Pembina dan sekaligus peraih juara I lomba Hafiz 20 Juz tingkat Provinsi 

NTB tahun 2014, ia menuturkan: sebagai penghargaan atas prestasi yang saya raih, 

Gubernur memberikan bonus berupa umroh. Sebelum umroh saya dan keluarga 

mengadakan acara syukuran dan sekaligus memohon doa restu. Dalam acara tersebut, 

Bupati Lombok Timur diundang, dan beliau hadir pada acara tersebut. Dalam 

sambutannya, pengurus asrama menyampaikan kondisi asrama kepada Bupati dan 

laporan pengurus ditanggapi  positif oleh beliau dengan memberikan bantuan tanah 

pecatu yang terletak dibelakang asrama sebanyak 15 are sebagai tempat perluasan 

asrama.64  

Di tempat terpisah, Muhayan menuturkan: saat pertemuan dengan wali santri, 

pengurus menyampaikan kondisi asrama dan Pembina yang ada saat ini. Dimana 

sampai saat ini, para Pembina mendapatkan honor sesuai dengan kondisi keuangan 

asrama. Dengan kata lain tidak ada acuan khusus dan standar baku dalam 

penghonoran Pembina. Setelah membangun komunikasi dengan para wali santri, 

Alhamdulillah, ada beberapa orang wali santri yang bersedia menjadi Donatur tetap di 

asrama. Di samping itu, terdapat juga bantuan dari kementerian agama kabupaten 

Lombok Timur dan pemerintah daerah kabupaten Lombook Timur.65  

2. Sistim Pembelajaran yang Berlangsung di Asrama Tahfidz Jam’iyatul Qurro wal 

Huffadz NW Paok Lombok. 

Kegiatan pembelajran yang berlangsung di pondok tahfidz Jam’iyatul 

Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok mengacu pada  jadwal kegiatan pondok 

sebagaimana terlampir.66 Asrama Jam’iyatul Qurro wal Huffadz, di samping 

menyelenggarakan kegiatan tahfidz sebagai kegiatan utama, juga 

menyelenggarakan kegiatan pengajian kitab dan pengembangan diri. Berikut 
 

63 TGH. Busyairi Rosyidi, wawancara  tangga 12 Juli 2016 

64 M. Taisir, wawancara tanggal 12 Juli 2016 

65 Muhaiyan, wawancara tanggal 12 Juli 2016 

66 Dokumentasi, dikutip pada tanggal 25 Juni 2016 



41 

 

hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang berhasl dihimpun 

selama berada di lokasi penelitian.  

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di asrama sesungguhnya 

mengacu pada jadwal kegiatan pondok sebagaimana terlampir. Terkait dengan 

system pembelajaran yang berlangsung di asrama,  Muhaiyan menuturkan : 

khususnya bagi kelas pemula, kegiatan tahfidz, kami menerapkan sistim one 

day one ayat, artinya tiap hari mereka (santri yang masih duduk di bangku klas 

I MTs) minimal harus hafal satu ayat. Sedangkan berapa kali mereka 

mengulangi bacaan ayat tersebut, kami memberikan aturan yaitu 2 X umur 

santri yang bersangkutan. Misalnya, kalau santrinya berumur 12 tahun, maka ia 

harus mengulangi bacaan ayat yang akan dihafalnya sebanyak 24 kali, baru  

yang bersangkutan boleh menyetor hafalannya. Jika masih kurang lancar dalam 

hafalannya, maka santri yang bersangkutan akan ditanya, sudah berapa kali 

diulangi bacaan ayat tersebut, dan anak diminta menjawab dengan jujur, ini 

tentunya dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan, yaitu seperti orang 

tua dengan anak atau antara guru dengan murid.67 

TGH. Busyairi menuturkan: santri yang belajar menghafal al-Qur’an di 

asrama ini terdiri dari tiga tingkatan, yaitu tingkat awwaliyah, wustho dan 

‘ulya. Tingkat awwaliyah adalah mereka yang masih duduk di bangku SD atau 

MI. pada tingkat ini santri hanya datang belajar mengaji dan menghafal surat-

surat pendek yang ada pada juz amma. Kegiatan pembelajaran untuk tingkat 

awaliyah ini berlangsung pada sore hari mulai setelah sholat ashar sampai 

menjelang maghrib. Sistim  yang diterapkan adalah santri hanya datang untuk 

belajar pada waktu sore hari dan setelah itu mereka kembali pulang ke rumah 

orang tuanya masing-masing. Sedangkan bagi tingkat wustho dan ‘ulya, 

mereka harus tinggal di asrama untuk mengikuti kegiatan asrama di bawah 

pembinaan masing-masing pembina.68 

 
67 Muhaiyan, wawancara tanggal 25 Juni 2016 

68 TGH. Busyairi Rosyidi, wawancara tanggal 26 Juni 2016 
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Menambah informasi yang disampaikan oleh informan di atas, 

Sulaeman menuturkan: memang untuk kelas pemula, kebijakan one day one 

ayat tetap diberlakukan. Ini dimaksudkan agar anak tidak merasa berat dalam 

menghafal al-Qur’an. Namun, seiring perjalanan waktu dan kebiasaan mereka 

menghafal, maka kebijakan one day one ayat tersebut sudah tidak mereka ikuti 

lagi, bahkan beberapa orang santri melapor ke Pembina bahwa mereka mampu 

menghafal tiga sampai empat ayat dalam sehari. Apa yang disampaikan oleh 

santri tersebut terkait dengan kemajuan menghafalnya disambut baik oleh 

Pembina. Dan ternyata, semakin hari semakin banyak santri yang 

meninggalkan kebijakan one day one ayat itu sendiri, masing-masing santri 

mempunya target sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya. Hasilnya, pada 

setiap akhir tahun masing-masing santri memiliki nominal hafalan yang 

berbeda walaupun kelas mereka sama.69  

Pernyataan informan di atas, diperkuat oleh M. Taisir, ia menuturkan: 

memang untuk kelas pemula, pihak pondok menerapkan system hafalan one 

day one ayat, akan tetapi beberapa santri karena memiliki IQ yang lumayan 

bagus, akhirnya mereka merasa jenuh dengan sistim one day one ayat, dan 

mereka menghafal lebih dari satu ayat, bahkan ada yang menghafal sepertiga 

lembar dalam satu hari. Dan ayat-ayat yang mereka hafal hari itu, diusahakan 

sebagai ayat bacaan sholat wajib pada hari yang bersangkutan baik sebelum 

maupun seduah disetor ke pembinanya masing-masing.70 

Kegiatan tahfidz yang berlangsung di asrama secara klasikal 

diselenggarakan setelah sholat magrib setiap malamnya. Berdasarkan observasi 

peneliti diketahui bahwa kegiatan murajaah maupun setoran hafalan 

berlangsung setiap malam setelah sholat magrib sampai jam 20.30. Santri 

terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok putra dan kelompok putri. 

Masing-masang kelompok selanjutnya dibagi lagi ke dalam beberapa 

 
69 Sulaeman, wawancara tanggal 26 Juni 2016 

70 M. Taisir, wawancara tanggal 26 Juni 2016 
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kelompok kecil. Pembagian kelompok berdasarkan umur dan kelas santri di 

bangku sekolah. Dan masing-masing kelompok kecil tersebut dipandu atau 

dibina oleh seorang Pembina.  Santri duduk sesuai dengan kelompoknya 

masing-masing dan selanjutnya secara bergantian mereka mendatangi 

pembinanya untuk menyetor dan untuk mengulangi hafalannya.71 

Selain itu, pengelola juga menyampaikan bahwa kiat yang dilakukan 

oleh pengelola dalam meningkatkan gairah menghafal santri adalah dengan 

memberikan arahan atau motivasi ibadah dengan menyebutkan fadilah ibadah 

terutama sholat malam sembari menceritakan beberapa hafidz Qur’an yang 

berhasil berikut kiat yang ditempuh oleh masing-masing hafidz tersebut. Hal 

ini sebagaimana disampaikan oleh Muhaiyan berikut: santri kami arahkan atau 

anjurkan  bangun tengah malam untuk melakukan sholat tahajjud dan sholat 

sunnat lainnya, setelah itu membaca shalawat dan istighfar masing-masing 100 

kali72. Arahan tersebut disambut baik oleh santri.  Sebagian dari mereka secara 

diam-diam bangun untuk melakukan sholat tahajjud dilanjutkan dengan 

murajaah hafalan dan belajar lainnya. 

Terkait dengan jadwal penambahan dan atau pengulangan hafalan, 

Badri menuturkan: masing-masing santri memiliki kemampuan yang berbeda 

dalam menghafal al-Qur’an. karena itu, kegiatan pengulangan atau murajaah 

dan penambahan atau ziadah terhadap hafalan al-Qur’an diserahkan kepada 

masing-masing santr. Pembina tidak bisa menentukan bahwa malam ini adalah 

malam murajaah atau mala mini adalah malam ziadah. Itu tidak bisa 

diterapkan, karena masing-masing santri memiliki kemampuan yang berbeda 

antara satu dengan lainnya.73  

Dalam mengemban missinya sebagai lembaga pendidikan sekaligus sebagai 

pondok tahfidz, Asrama Tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok di 
 

71 Observasi tanggal 26 Juni 2016 

72 Muhayan, wawancara 26 Juni 2016 

73 Badri, wawancara tanggal 26 Juni 2016 
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samping menyelenggarakan program tahfidz sebagai missi utamanya, juga 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang lain seperti pengajian kitab kuning, 

penguatan materi eksakta, dan pengembangan diri seperti silat dan futsal. Berikut 

penuturan beberapa informan yang berhasil peneliti wawancarai selama berada di 

lokasi penelitian. 

HM. Yasin menuturkan: di samping kegiatan tahfidz sebagai kegiatan pokok, 

di asrama juga diadakan pengajian kitab yang diperuntukkan bagi santri yang duduk di 

bangku Aliyah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan santri yang masih 

duduk di bangku MTs juga ikut dalam kegiatan pengajian kitab tersebut. Adapun 

materi  yang dikaji di asrama ini antara lain: nahu,  sharf, fikih dan tafsir.74 

Menyambung apa yang di sampaikan oleh HM. Yasin di atas, Muhaiyan 

menuturkan: di samping pengajian kitab, di asrama juga diadakan penguatan materi 

berupa les matematika, bahasa Inggris dan beberapa mata pelajaran lainnya yang 

diujian nasionalkan. Tenaga pengajar atau tutornya adalah guru-guru mata pelajaran 

yang bersangkutan yang mengajar di madrasah Aliyah yang menurut Pembina 

memiliki kemampuan  pada masing-masing disiplin ilmu yang diajarkannya. 

Sementara honor mereka dibayarkan oleh pondok.75 

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa asrama tahfidz Ja’iyatul 

Qurra wal Huffadz NW Paok Lombok menyelenggarakan kegiatan tahfidz 

yang terbagi pada tiga tingkatan, yaitu tingkat awwaliyah yang diperuntukkan 

bagi santri yang duduk ditingkat SD atau Madrasah Ibtidaiyah. Pada taingkatan 

ini kegiatan belajar mengajar al-Qur’an lebih ditekankan pada  belajar 

membaca dan mentahsin bacaan al-Qur’an serta ditambah dengan kegiatan 

menghafal ayat-ayat pendek yang terdapat pada juz ‘amma. Kegiatan ini 

berlangsung pada sore hari mulai dari pukul 16.00 (a’da sholat ashar sampai 

pukul 15.45) sore sebelum sholat magrib. Pada tingkat awwaliyah ini santri 

tidak langsung tinggal di asrama, melainkan mereka datang ke asrama untuk 

belajar al-Qur’an dan setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. 

 
74 HM. Yasin, wawancara tanggal 28 Juni 2016 
75 Muhaiyan, wawancara tanggal 28 Juni 2016 
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Sedangkan tingkat wustho dan ‘ulya adalah mereka para santri yang 

sedang belajar tingkat  MTs dan MA.  Para santri ini langsung tinggal di 

asrama bersama para Pembina untuk mengikuti kegiatan asrama sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan pantauan peneliti selama berada di lokasi 

penelitian diketahui bahwa para santri ini tidak hanyak mengikuti kegiatan 

tahfidz. Akan tetapi mereka juga mengikuti kegiatan yang  lainnya seperti 

pengajian kitab dan pengembangan diri. 

3. Upaya Peningkatan Prestasi dan Pembinaan karakter di Asrama Tahfidz 

Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok. 

TGH. Busyairi menuturkan bahwa yang menjadi alasan mendasar 

kami terus berupaya meningkatkan prestasi sekolah termasuk prestasi 

siswa baik secara akademik maupun non akademik adalah dalam rangka 

mewujudkan visi, misi  dan tujuan  asrama tahfidz, yaitu  menjadi 

lembaga pendidikan terdepan dalam prestasi.76 Untuk mewujudkan 

impian tersebut, pihak pengelola telah melakukan berbagai upaya, antara 

lain sebagaimana dikatakan oleh Muhaiyan berikut: pihak pengelola terus 

melakukan berbagai upaya, baik yang sifatnya terjadwal seperti 

menambah jam pelajaran pada sore hari terutama pada mata pelajaran 

yang di UN-kan, maupun individual sesuai dengan bakat dan minat siswa 

yang bersangkutan.77  

M. Taisir menuturkan bahwa digalakkannya upaya peningkatan 

prestasi siswa bidang akademik dimaksudkan agar alumni bisa 

melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada 

lembaga pendidikan  tertentu yang lebih maju dari lembaga yang ada di 

sekitar ini78. Sedangkan peningkatan prestasi non akademik dihajatkan 

 
76 TGH. Busyairi , wawancara,, 28 Juni 2016  

77 Muhaiyan, Wawancara, 28 Juni 2016   

78 M. Taisir, Wawancara, 28 Juni 2016  
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agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman yang dapat 

membantu mereka dalam mengatasi problematika kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penuturan  M. Taisir tersebut 

diperkuat oleh observasi yang peneliti lakukan terkait dengan kegiatan 

pengajian kitab yang khusus peruntukkan bagi santri yang duduk di 

bangku aliyah.79 

Upaya menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang 

mampu berdaya saing di kancah lokal dan nasional tetap dilakukan, 

sebagaimana dipaparkan oleh Mujahidin: dalam mewujudkan visi sekolah 

yang mampu berdaya saing baik di tingkat kota maupun provinsi bahkan 

nasional, pihak sekolah terus melakukan pembinaan dan pengayaan di luar 

jam pelajaran yang pelaksanaannya berlangsung pada sore hari dan 

diperkuat melalui praktik langsung di lapangan terutama dalam rangka 

memantapkan pemahaman dan pengamalan siswa terhadap nilai-nilai 

karakter tertentu sesuai dengan kandungan materi pelajaran yang 

diajarkan. 

Keinginan dalam meningkatkan prestasi siswa baik bidang 

akademik maupun non akademik sehingga mengantarkan sekolah terus 

berada pada urutan terdepan dalam segala bidang didukung oleh semua 

pihak, mulai dari Pimpinan asrama selaku pimpinan dan pengasuh serta 

Pembina lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Sikap pimpinan dalam mendukung program asrama, ia 

menuturkan, sebagai pimpinan, saya tetap dan terus mendukung semua 

kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah, asal saja kegiatan tersebut 

bernilai positif. Salah satu bentuk dukungan saya dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh guru agama dalam membina karakter siswa adalah dengan 

menfasilitasi  kelancaran  pembinaan yang dilakukan oleh para Pembina 

 
79 Observasi saat kegiatan pengajian kitab Tafsir Jalalain oleh Ust. HM. Yasin, Malam Kamis 

tanggal 15 Juni 2016  
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kegiatan baik kurikuluer seperti kegiatan pengayaan yang berlangsung di 

luar jam pelajaran dengan tetap mengawasi dan memantau kegiatan 

tersebut di bawah koordinasi pengasuh lainnya.80  

Pernyataan Pimpinan di atas diperkuat oleh penuturan 

Haqiqotussobah, dalam mempersiapkan siswa menghadapi ujian nasional 

dan kegiatan-kegiatan lainnya, pimpinan selalu memperhatikan setiap 

kegiatan yang dilakukan di lingkungan asrama, baik yang berlangsung di 

lingkungan asrama maupun di luar lingkungan asrama. Salah satu bentuk 

perhatiannya adalah memberikan bantuan dana dan melalukan pengawasan 

terhadap jalannya kegiatan tersebut.81  

Hal yang sama disampaikan oleh M. Taisir, bahwa untuk 

mempertahankan reputasi yang dimiliki dan prestasi yang dicapai, maka 

Pondok tahfiz tetap mengembangkan nilai-nilai karakter yang terkait 

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi akademik dan 

non akademik dengan mendorong guru-guru untuk terus melakukan 

pembinaan dan bimbingan kepada siswa dalam semua kegiatan, baik yang 

bersifat akademik maupun non akademik seperti kegiatan ekstrakurikuler. 

Demikian pula halnya dengan siswa, saya terus memacu mereka untuk 

meningkatkan prestasi dengan menganggarkan dana yang cukup untuk 

menunjang kegiatan mereka. 82 

Pernyataan yang sama disampaikan olehMuhaiyan, ia  menuturkan 

bahwa pihak sekolah telah melakukan berbagaimacam kegiatan yang 

terkait dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang 

pernah diraihnya selama ini, baik prestasi akademik maupun non 

akademik, salah satunya adalah dengan memberikan penghargaan bagi 

guru dan atau siswa yang berhasil meraih prestasi terbaik pada setiap 

kegiatan. Beberapa prestasi yang pernah diraih pondok Tahfiz Jam;iyatul 

 
80 TGH. Busyairi, wawancara tanggal 28 Juni 2016 

81 Haqiqotussobah, wawancara 28 Juni 2016. 

82 M. Taisir, wawancara, 28 Juni 2016.   



48 

 

Qurro wal Huffadz baik dibidang  akademik  maupun non akademik 

dapat dilihat pada lampiran.83  

Pemberian penghargaan bagi guru atau siswa yang berprestasi 

dilakukan setiap saat, sebagaimana dituturkan oleh Haqiqotussobah 

berikut: dalam rangka memotivasi warga asrama (pembina ataupun 

santri) pihak pondok memberikan penghargaan kepada yang 

bersangkutan, antara lain: bagi santri yang meraih nilai UN paling tinggi, 

maka kepala sekolah memberikan bonus atau hadiah kepada santri yang 

bersangkutan. Bonus/hadiah tersebut diberikan pada saat upacara 

bendera. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi bagi santri 

yang lainnya agar terus termotivasi untuk rajin dan tekun mengikuti 

pelajaran yang diberikan oleh guru. Demikian pula halnya dengan siswa 

yang berhasil meraih prestasi pada even-even tertentu, siswa yang 

bersangkutan akan diberikan bonus atau hadiah oleh  kepala sekolah pada 

saat pelaksanaan upacara bendera.84  

Berbagai macam kegiatan yang dilakukan pihak sekolah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan prestasi  tersebut dimaksudkan 

untuk merealisasikan misi sekolah yang menginginkan terwujudkan 

pondok tahfiz jam’iyatul qurro wal Hufaz sebagai lembaga  tahfiz 

terdepan di kabupaten Lombok Timur dan bahkan di wiliayah Nusa 

Tenggara Barat. 

Dari hasil wawancara, peneliti dengan beberapa informan di atas 

terkait dengan penanaman nilai karakter berupa prestasi akademik dan 

non akademik dapat diketahui bahwa salah satu nilai karakter yang 

menjadi prioritas untuk dikembangkan di asrama Tahfiz Jam’iyatul 

Qurro wal Huffaz NW Paok Lombok adalah upaya penanaman atau 

 
83 Dokumentasi, prestasi yang diraih Lembaga Tahfiz Jam’iyatul Qurro wal Huffaz NW Paok 

Lombok, dikutip tgl. 28 Juni 2016 

84 Haqiqotussobah, wawancara,, 28 Juni 2016  
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pembinaan nilai karakter dalam bentuk prestasi baik akademik maupun 

non akademik.  

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penanaman nilai karakter 

berupa prestasi akademik dan non akademik, antara lain: 1) untuk 

mewujudkan visi sekolah, yaitu dalam rangka menjadikan lembaga tahfiz 

Jam’iyatul Qurro wal Huffaz NW Paok Lombok sebagai lembaga 

pendidikan yang mampu berdaya saing baik di tingkat lokal maupun 

nasional. 2) mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap 

keberhasilan yang diraih sekolah selama ini sehingga masyarakat 

menjadikan Jam’iyatul Qurro wal Huffaz NW Paok Lombok sebagai 

lembaga  tahfiz favorit mereka. 3) membantu mensukseskan alumni 

untuk bisa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan 

favorit, baik di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. 4) 

membekali siswa dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman agar 

mereka dapat berkiprah di tengah kehidupan bermasyarakat.     

a. Bekerja keras 

Bekerja keras adalah bekerja atau berusaha dengan sungguh-

sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan atau 

prestasi disertai do’a dan berserah diri kepada Allah.  Menurut pimpinan 

asrama bahwa yang menjadi dasar dikembangkannya nilai karakter 

bekerja keras ini adalah visi, misi dan tujuan sekolah serta perintah 

agama  yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis.85 Dalam kaitannya 

dengan upaya merealisasikan impian sekolah menjadi lembaga 

pendidikan yang berprestasi baik secara akademik maupun non akademik 

sebagaimana dipaparkan di atas, Jam’iyatul Qurro wal Huffaz NW Paok 

Lombok  terus menempa warga binaannya untuk selalu bekerja keras 

dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas yang dibebankan kepadanya. 

 
85 TGH. Busyairi Rosyidi, wawancara 28 Juni 2016  
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Beliau menuturkan bahwa dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan 

lembaga yang telah dirumuskan bersama, pihak pengelola terus meminta 

kepada semua unsur untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan pekerjaan yang diamanatkan kepadanya. Tanpa adanya 

semangat kerja keras yang dibangun dan timbul dari kesadaran diri 

pribadi maka apa yang menjadi cita-cita mulia sekolah sebagaimana yang 

dimuat dalam visi sekolah tersebut akan sulit terealisasi.86 

Mas’ud memperkuat apa yang disampaikan pimpinan asrama, ia 

mengatakan bahwa cita-cita mulia yang dihajatkan Jam’iyatul Qurro wal 

Huffaz NW Paok Lombok untuk menjadi lembaga pendidikan terdepan 

dan berprestasi tidak akan mungkin bisa terwujud kalau tidak dibarengi 

dengan kerja keras oleh semua pihak. Alasannya, ia mengacu pada 

sebuah hadis yang artinya: sesungguhnya langit tidak akan pernah 

menurunkan hujan berupas dan perak”. Ini berarti bahwa angan-angan 

atau cita-cita yang tinggi tidak akan mungkin bisa terealisasi kalau tidak 

dibarengi dengan kerja keras dan ihktiar yang sungguh-sungguh.87  

 Dalam upaya meningkatkan kerja keras dan tanggung jawab 

karyawan, kepala sekolah melakukan berbagaimacam terobosan, 

terutama terkait dengan pembayaran yang diupayakan tepat waktu. 

Ada beberapa upaya yang saya lakukan dalam meningkatkan 

semangat kerja dan tanggung jawab semua pihak di sekolah ini, salah 

satunya adalah dengan cara membayar atau memberikan insentif tepat 

waktu sebagaimana yang diajarkan agama kita yang dimuat dalam hadis 

Nabi “berikanlah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya”. 

Prinsip ini yang saya coba terapkan dalam kepemimpinan saya. Dengan 

cara seperti ini saya merasakan bahwa semua warga sekolah bekerja 

 
86 TGH. Busyairi,  wawancara,28 Juni 2016 

87  Mas’ud, wawancara 29 Juni 2016 
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dengan penuh semangat dan tanggung jawab.88 Pernyataan pimpinan di 

atas diperkuat oleh  Muhaiyan: Kaitannya dengan upaya untuk memacu 

semangat kerja dan tanggung jawab guru dan karyawan, ia selalu 

berusaha untuk membayar honor dan intensif pegawai tepat waktu. 

Untuk menunjang maksud tersebut, pimpinan meminta saya selalu 

merekap pekerjaan guru tepat waktu dan hasil rekap tersebut selanjutnya 

saya serahkan  kepada bendahara pondok.89 

Jam’iyatul Qurro wal Huffaz NW Paok Lombok dalam 

menjalankan visi dan misinya selalu mengedepankan upaya pembinaan 

nilai-nilai karakter dalam segala aktivitasnya di lingkungan pondok, 

terutama yang berkaitan dengan sikap saling menghormati dan penegakan 

rasa tanggung jawab baik yang berlangsung di dalam kelas maupun di luar 

kelas.  

Untuk dapat terlaksananya semua program yang telah 

direncanakan,  maka kerja keras dan konsistensi yang diberikan oleh 

kepala sekolah tidak serta merta dapat menunjang kelancaran dan 

kesuksesan semuanya itu, namun perlu juga didukung oleh kebersamaan 

dan kekeluargaan. 

Beberapa indikator prilaku kerja keras dapat dijadikan acuan, 

antara lain bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu sampai 

meraih hasil, menjalankan apa yang diamanatkan kepadanya dengan 

sebaik mungkin, dan mengerjakan suatu tugas tepat waktu. Beberapa 

acuan prilaku kerja keras tersebut dibuktikan oleh semua pihak, termasuk 

guru dan siswa. 

 Menurut M. Taisir, dikembangkannya prilaku kerja keras di 

lingkungan asrama ini adalah dalam rangka melatih anak untuk 

mengembangkan kemampuan diri baik terkait dengan bakat dan minat 

 
88 TGH. Busyairi, wawancara 28 Juni 2016.  

89  Muhaiyan, wawancara 28 Juni 2016 
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mereka (siswa), dan lain-lain.90 Sedangkan Abd. Rasyid mengatakan 

bahwa dikembangkannya perilaku kerja keras  dalam diri siswa adalah 

melatih siswa agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan 

disiplin.91  

Sementara itu Ela mengatakan bahwa pembinaan prilaku kerja 

keras di kalangan siswa dimaksudkan untuk mengangkat derajat dan 

martabat serta meningkatkan taraf hidup mereka, dalam artian jika 

mereka terbiasa bekerja keras dalam menyelesaikan tugas yang 

dibebankan kepadanya, maka Insya Allah prilaku kerja keras tersebut 

akan terpatri dalam diri mereka sampai dewasa.92  

Perilaku kerja keras yang ditanamkan oleh guru di sekolah 

berimplikasi pada diri siswa. Hal ini terbukti pada saat perayaan hari 

besar Islam. Siswa yang terlibat dalam kepanitiaan, mereka bekerja keras 

mempersiapkan segala sesuatunya tanpa mengenal waktu dan lelah, 

bahkan mereka rela menginap di sekolah untuk menyelesaikan tugasnya 

masing-masing.93 

Dari wawancara, yang peneliti lakukan dan diperkuat oleh 

observasi dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa Jam’iyatul Qurro wal 

Huffaz NW Paok Lombok di samping mengembangkan nilai karakter 

prestasi juga mengembangkan nilai karakter berupa kerja keras dengan 

alasan sebagai berikut: 1) bahwa dengan kerja keras apa yang menjadi 

impian besar sekolah yaitu terciptanya lembaga pendidikan yang mampu 

berdaya saing yang diwujudkan dalam bentuk prestasi, itu akan bisa 

terealisasi manakala di dukung oleh semangat atau prilaku kerja keras  

dari semua warga sekolah. 2) perilaku kerja keras merupakan salah satu 
 

90 M. Taisir, wawancara 28 Juni 2016  

91 Abd. Rasyid, wawancara 28 Juni 2016  

92 Ela, wawancara 28 Juni 2016  

93 Observasi, persiapan pelaksanaan hari besar Islam.  
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bentuk tanggung jawab yang harus dijunjung tinggi oleh semua warga 

sekolah. 3) kerja keras melatih semua warga sekolah untuk bersikap 

disiplin dalam segala urusan termasuk tidak menunda-nunda  pekerjaan. 

4) kerja keras dapat meningkatkan taraf hidup bagi pelakunya di 

kemudian hari. 

b. Toleransi. 

 Di samping beberapa nilai karakter di atas, bahwa di Jam’iyatul 

Qurro wal Huffaz NW Paok Lombok  juga ditanamkan nilai toleransi, 

demokratis dan membangun persahabatan/komunikasi antar sesama warga 

asrama. Menurut Hamzan, yang menjadi dasar dikembangkannya nilai 

toleransi di Jam’iyatul Qurro wal Huffaz NW Paok Lombok  adalah 

semangat Bhineka Tunggal Ika dan perintah agama yang tertuang dalam 

al-Qur’an dan hadis.94 Berikut adalah penuturan beberapapengasuh terkait 

dengan penerapan nilai-nilai tersebut. 

 Alasan mendasar yang menjadi motivasi dikembangkannya  nilai 

karakter tolernasi adalah terkait dengan kondisi warga sekolah terdiri dari 

komunitas yang hetrogen dilihat dari segi agama, suku, dan ras. Untuk itu 

dalam rangka menjaga kondusifitas, kami selalu mengedepankan 

kebersamaan, semangat kekeluargaan dan keadilan tanpa pernah 

memandang agama, suku, dan ras. Artinya, bahwa dalam pergaulan 

kehidupan sehari-hari kami tidak pernah membedakan pemeluk agama 

tertentu. Untuk membangun kebersamaan dan kekeluargaan tersebut 

terkadang kami bermain bersama, bercanda, makan dan minum di kantin 

bareng ketika kami sedang lapar dan tidak ada kesibukan.95 

 Dalam rangka menunjang tercapainya tujuan organisasi termasuk 

tujuan lembaga pendidikan, suasana kondusifitas dalam sebuah organisasi 

termasuk  lembaga pendidikan mutlak diperlukan. Pernyataan yang sama 

juga disampaikan oleh Muhaiyan: Untuk membangun rasa kebersamaan 
 

94 Hamzan, wawancara 29 Juni 2016 

95 Warni, wawancara 28 Juni 2016 
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dan komunikasi di antara warga asrama termasuk dengan santri, kami 

tidak pernah mengatur jarak. Saya selaku pembina  di saat tertentu 

memperlakukan santri sebagai teman dalam artian mereka diajak bercanda 

dan bermain, dan pada kesempatan tertentu pula memperlakukan mereka 

sebagai anak yang harus dibimbing dan dibina.96 

 Terkait pernyataan Muhaiyan sebagaimana disampaikan di atas 

diperkuat kembali oleh salah seorang yang tergabung dalam kepengurusan 

pondok, yaitu saudara Abdurrazak, ia menuturkan, ketika kami mengikuti 

kegiatan rihlah dan tadabbur alam ke tempat-tempat tertentu sebagai salah 

satu program pondok, di sana kami bersama pengasuh bermain, makan, 

dan minum bersama, tidak ada perbedaan dan jarak di antara kami. 

Sehingga kami merasakan betul-betul kegiatan tersebut membawa manfaat 

di samping mengagumi ciptaan Allah juga secara moril semakin terbangun 

rasa kebersamaan dan keakraban di antara kami.97 

 Pernyataan pengurus pondok di atas dimanipestasikan dalam 

bentuk  kegiatan makan bareng dalam acara rihlah yang diadakan di 

Suranadi (taman wisata).98   

Toleransi adalah suatu sikap atau perbuatan yang melarang adanya 

diskriminasi terhadap kelompok  yang berbeda atau tidak dapat diterima 

oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Untuk menjaga kondusifitas dan 

harmonitas dalam kehidupan semua warga asrama, maka di lembaga 

tahfiz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok dikembangkan 

prilaku toleransi, dengan tidak membedakan antara santri yang satu 

dengan lainnya. 

Alasan dikembangkannya perilaku toleransi di lembaga tahfiz 

Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok  karena mengingat 

warga di lembaga tahfiz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok 

 
96 Muhaiyan, wawancara 28 Juni 2016.  

97 Abdurrazak, wawancara 28 Juni 2016.  

98 Dokumentasi.  
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Lombok terdiri dari berbagai macam latar belakang santri baik dari segi 

status social, ekonomi dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan 

upaya menciptakan kondisi dan hubungan yang harmonis satu sama 

lainnya, di lembaga tahfiz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok 

Lombok ini juga digalakkan nilai toleransi dan saling menghormati antar 

sesama warga asrama.99 

Di samping itu,  di lembaga tahfiz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz 

NW Paok Lombok juga diajarkan tatacara  hidup berdampingan, saling 

menghargai dan menghormati antar sesama warga asrama dan orang lain. 

Dalam hal ini kepala sekolah menuturkan: 

Kehidupan yang harmonis antara sesama warga asrama merupakan 

dambaan bagi semua orang. Oleh karena itu, selaku pimpinan saya 

selalu menekankan agar semua warga saling menghormati, dan 

bekerjasama antara satu dengan lainnya tanpa melihat perbedaan 

yang ada, baik perbedaan asal, ekonomi, maupun adat istiadat.100 

Dikembangkannya sikap saling menghormati di lingkungan 

sekolah karena mengingat kondisi warga di lembaga tahfiz Jam’iyatul 

Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok baik dari unsur guru maupun 

siswanya yang berasal dari suku, ras, dan agama yang hetrogen yang 

mana kondisi seperti  tersebut berpeluang timbulnya perbedaan dalam 

berbagai unsur yang bisa mengarah kepada terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

Dari informasi yang diberikan oleh informan dan diperkuat oleh 

hasil observasi di atas, dapat diketahui bahwa  lembaga tahfiz Jam’iyatul 

Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok terus menggalakan nilai-nilai 

karakter terkait dengan toleransi, saling menghormati, dan peduli sosial. 

 
99 Muhaiyan, wawancara, 28 Juni 2016  

100 TGH. Busyairi, wawancara,28 Juni 2016.  
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Toleransi dan saling menghormati diimplementasikan melalui pemberian 

kesempatan bagi pemeluk agama lainnya untuk melakukan kegiatan 

keagamaan sesuai dengan agama yang mereka anut, sedangkan peduli 

sosial diimplementasikan melalui kegiatan penggalangan dana dengan 

membentangkan sajadah yang dibawa keliling di sekitar peserta imtak. 

Dana yang terkumpul dari kegiatan tersebut, sebagiannya dialokasikan 

untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid di sekolah, dan 

sebagiannya disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima 

sumbangan. 

c. Disiplin  

 Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui 

suatu proses dari serangkaian prilaku yang menunjukkan nilai-nilai 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan keteraturan dan ketertiban. Untuk 

mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan pondok, di lembaga tahfiz 

Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok di tanamkan nilai-nilai 

karakter berupa sikap disiplin.  

 Menurut penuturan pimpinan asrama, ditanamkannya sikap disiplin di 

lingkungan asrama karena dengan adanya sikap disiplin tersebut semua 

pihak akan berusaha menunjukkan sikap tertib, taat, patuh, setia  dan tertib 

terhadap semua peraturan yang berlaku di di lembaga tahfiz Jam’iyatul 

Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok , sehingga dengan demikian 

semuanya bisa berjalan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.101  

 Hal yang sama disampaikan oleh M. Taisir bahwa sikap disiplin 

menjadi skala prioritas untuk ditanamkan kepada santri khususnya dan 

warga asrama umumnya karena sikap disiplin tersebut dapat menentukan 

tercapai tidaknya tujuan yang telah ditetapkan.102 

 Berbagai sikap disiplin yang ditanamkan di lembaga tahfiz Jam’iyatul 

Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok, antara lain sikap tertib, taat, patuh, 
 

101 TGH, Busyairi, wawancara 29 Juni 2016  

102 M. Taisir, wawancara 29 Juni 2016  
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dan setia. Menurut Muhaiyan, sikap tertib ditanamkan melalui beberapa 

kegiatan, antara membiasakan santri tertib selama mengikuti 

pembelajaran, tertib dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas lainnya, 

tertib dalam memasuki kelas dan keluar dari kelas, dan sebagainya.103  

 Sikap taat dan patuh yang merupakan perwujudan dari sikap disiplin 

juga ditanamkan di lembaga tahfiz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW 

Paok Lombok, sebagaimana pengakuan Haqiqatussobah, semua santriwan 

dan santriwati yang ada di lembaga tahfiz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz 

NW Paok Lombok ini selalu dihimbau untuk mentaati serta mematuhi 

semua peraturan yang ada. peraturan dimaksud berupa peraturan agama 

berupa kewajiban untuk beribadah dan mengerjakan amal ibadah lainnya 

serta meninggalkan larangan agama, peraturan asrama, dan peraturan yang 

berlaku di tengah kehidupan bermasyarakat.104  

 Ketaatan dan kepatuhan siswa dalam menjalan peraturan agama 

tampak pada ketaatan dan kepatuhannya saat melakukan kerja 

bakti/gotong royong membersihkan ruangan dan halaman sekitar pada hari 

minggu.105  

 Beberapa upaya yang dilakukan dalam menanamkan sikap disiplin 

pada diri santri di lembaga tahfiz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok 

Lombok dilaksanakan dengan beberapa alasan, antara lain: 1) penegakan 

disiplin di asrama  dapat menjadikan segalanya berjalan sesuai ketentuan. 

2) semua pihak memanfaatkan waktu seefisien mungkin. 3) melatih 

seseorang untuk bertanggungjawab. 4) melatih seseorang untuk selalu taat, 

patuh, tertib, dan setia terhadap semua peraturan yang berlaku di sekolah. 

  

 
103Muhaiyan, wawancara 29 Juni 2016  

104 Haqiqatussobah, wawancara 29 Juni 2016  

105 Observasi, saat pelaksanaan shalat zuhur berjamaah  
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4. Kendala yang Dihadapi dalam Penglolaan Asrama tahfidz dan Solusi yang 

Ditempuh. 

Dapat dipastikan bahwa hampir semua lembaga pendidikan tidak ada yang 

luput dari permasalahan yang dihadapi, tak terkecuali lembaga tahfidz Jam’iyatul 

Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok. Berdasarkan penuturan beberapa informan, 

berikut dipaparkan beberapa kendala yang dihadapi berikut solusi yang ditempuh 

untuk mengatasi kendala atau permasalahan yang dihadapi. 

a. Sarana dan prasarana 

Dalam bidang sarana dan prasarana, sampai saat ini lembaga tahfidz Jam’iyatul 

Qurro wal Huffadz masih mengalami beberapa kendala, antara lain sebagaimana 

dituturkan oleh pengelola berikut: kalau kita berbicara tentang sarana dan 

prasarana yang dimiliki oleh pondok sesungguhnya dapat dikatakan masih jauh 

dari standar kelayakan. Saya katakana demikian, karena sampai saat ini pondok 

hanya memiliki dua kamar tidur, satu untuk santri pria dan satunya lagi untuk 

santri wanita. Mereka tidur diatur dengan sistim bara hanya beralaskan tikar 

tanpa kasur. Demikian pula dengan tempat mandi yang masih sangat terbatas dan 

belum memadai.106 

Menyikapi kondisi seperti itu, TGH. Busyairi menuturkan: selaku pimpinan 

asrama, saya meminta kepada masing-masing Pembina untuk mengatur dan 

mengkoordinir masing-masing santri yang menjadi tanggungjawabnya agar 

mereka para santri tidak ada yang bermasalah, termasuk dalam pemanfaatan 

sarana dan prasarana yang ada di asarama.107     Demikian pula halnya dengan 

upaya penambahan luas area/tanah asrama, kami sudah meminta bantuan kepada 

pemerintah daerah, dan Alhamdulillah pak Bupati kabupaten Lombok Timur 

telah memberikan tanah pecatu desa Paok Lombok dalam dua tahapan, tahap 

pertama seluas 15 are yang diberikan pada saat bupati Ali Bin Dahlan menjabat 

sebagai bupati Lombok Timur periode 2008- 2003 dan tahap kedua selaus 10 are 

yang diberikan pada saat beliau menjabat Bupati Lombok Timur periode 2013-

2018108  

 
106 Muhaiyan, wawancara tanggal 28 Juni 2016 

107 TGH. Busyairi, wawancara tanggal 28 Juni 2016 

108 TGH. Busyairi, wawancara tanggal 28 Juni 2016 
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b. Santri. 

Dalam kaitannya dengan santri, yang menjadi kendala yang dirasakan masih 

perlu mendapatkan perhatian serius adalah sebagaimana dituturkan Badri: masih 

terdapat beberapa santri yang pulang kampong sehabis pulang sekolah mengikuti 

teman-temannya yang berasal dari kampung yang sama tanpa mendapatkan ijin 

terlebih dahulu dari penguru asrama. Tindakan  yang diambil untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, antara lain dengan mendenda atau menyuru santri yang 

bersangkutan yaitu mengeluarkan uang sebanyak Rp. 5.000,- setiap kali 

menginggalkan asrama tanpa ijin. Ternyata hukuman dalam bentuk ini tidak 

membuat jera santri di asrama. Bahkan dengan peraturan seperti itu, membuat 

sebagian  orangtua/wali santri dengan gampang memintakan ijin anaknya untuk 

tidak mengikuti kegiatan asrama karena adanya urusan keluarga, dan 

sebagainya.109  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
109 Muhaiyan, wawancara 28 Juni 2016 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Manajemen  Pengelolaan Lembaga Pendidikan Jamiyatul Qurro Wal Huffadz 
Paok  Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Lembaga Tahfidz 

Jam’iyatu Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok  Kabupaten Lombok Timur di 

kelola dengan menerapkan system manajemen tauhid, yaitu pengelolaan 

pondok dengan berpusat pada seorang pimipinan. Namun demikian dalam 

operasionalnya tetap menjalin kordinasi antar pengelola dan pengurus lainnya 

dengan tetap mengedepankan semangat demokratis, artinya bahwa segala 

sesuai diputuskan melalui musyawarah antar pengurus dan pengelola lainnya. 

System pengelolaan yang diterapkan di pondok tersebut sesungguhnya sudah 

bisa dikatakan menerapkan sistim kombinasi antara sistim tradisional yang 

memusatkan segalanya pada pimpinan yang nota benenya adalah pemilik 

pondok atau lembaga yang bersangkutan dengan sistim modern yang membagi 

tugas dan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hanya saja, 

berdasarkan pengamatan peneliti bahwa lembaga tersebut belum menerapkan 

prinsip manajemen secara utuh yang meliputi empat unsur yaitu: perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana yang 

disampaikan oleh George R Terry, bahwa dalam sebuah lembaga hendaknya 

dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri dari 

tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan 

pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-

sumber lain. 

B. Sistim Pembelajaran yang Berlangsung di Asrama Jam’iyatul Qurro wal 
Huffadz NW Paok Lombok 
 

Asrama Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok sebagai 

lembaga pendidikan yang fokus pada kegiatan tahfidz, terbagi pada tiga 

tingkatan, yaitu tingkat awwaliyah yang diperuntukan bagi santri yang masih 
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duduk di bangku madrasah ibtidaiyah,  tindakt wustho untuk madrasah 

tsanawiyah dan tingkat ‘ulya bagi santri yang duduk di bangku madrasah 

aliyah. Untuk tingkat awwaliyah pembelajaran berlangsung dari jam empat 

sore sampai dengan jam 5. 45 sore hari, dimana santri datang ke asrama dengan 

diantar orang tuanya dan pulang ke rumah masing-masing setelah mengikuti 

pembelajaran qira’atul qur’an dalam bentuk tahsinul qur’an dan menghafal 

ayat-ayat pendek.Sedangkan tingkat wustho dan ‘ulya, para santri tinggal 

langsung di lingkungan asrama bersama pembinanya masing-masing untuk 

mengikuti seluruh kegiatan asrama sebagaimana yang telah dimuat dalam 

jadwal kegiatan asrama.  Untuk kelas pemula, pihak pondok memberlakukan 

kebijakan one day one ayat, sedangkan kelas berikutnya diserahkan kepada 

masing-masing santri sesuai dengan tingkat kemampuan intelektuanya. Dengan 

diberlakukannya system seperti ini, masing-masing santri memiliki nominal 

hafalan yang berbeda antara satu dengan lainnya walaupun kelas regular 

mereka di bangku sekolah sama. Di samping kegiatan tahfidz, di asrama juga 

diadakan pengajian kitab, pendalaman materi yang akan diujian nasionalkan 

serta diselenggarakan pula pengembangan diri berupa silat dan futsal. Lembaga 

tersebut menerapkan sistem pembelajaran berbasis santri, artinya, bahwa 

masing-masing santri diberikan kebebasan untuk menentuk batasan-batasan 

materi atau ayat yang akan dihafalnya. Artinya pihak pondok tidak 

memberikan target tertentu pada masing-masing santri, walaupun sudah ada 

rencana bahwa santri yang akan menamatkan sekolahnya ditingkat Madrasah 

Tsanawiyah, ia harus sudah hafal minimal 3 juz.  Hanya saja kekebasan 

masing-masing santri tersebut di bawah pengawasan dan bimbingan pembina. 

Untuk memudahkan pemantauan dalam belajar, pihak pondok telah menyusun 

jadwal kegiatan pondok yang dijadikan acuan baik santri maupun pembina 

dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Demikian pula halnya terkait 

dengan masalah kedisiplinan beribadah, sekolah, dan lain sebagainya, tentunya 

para santri harus tetap taat dan patuh pada tata tertib yang telah dibuat oleh 

pihak pondok. 
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C. Upaya Peningkatan Prestasi dan Pembinaan Karakter yang Berlangsung di 

Pondok Tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok 
 

Prestasi dan karakter merupakan dua komponen yang memegang 

peranan penting bagi eksistensi sebuah lembaga pendidikan. Prestasi yang baik 

dan karakter islami tidak mungkin dapat terealisasi kecuali dengan upaya 

maksimal dan kontinyu yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang 

bersangkutan. Karena itu,  upaya peningkatan prestasi dan pembinaan karakter 

merupakan kegiatan utama dan mendapatakan prioritas dalam pelaksanaannya. 

Demikian pula halnya di lembaga tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW 

Paok, Lombok, upaya peningkatan prestasi baik dibidang tahfidz maupun 

prestasi akademikterus dilakukan. Di bidang tahfidz, upaya peningkatan 

prestasi dilakukan dengan terus memberikan motivasi dan dorongan kepada 

semua santri, baik dengan cara membeerikan rewad (hadiah maupun pujian) 

kepada santri yang berprestasi maupun dengan menceritakan kembali beberapa 

orang yang dianggap sukses dalam kegiatan tahfidz. Sedangkan di bidang 

pembinaan karakter, pihak pondok terus membina karakter santri, dengan 

berbagai macam cara dan kesempatan, antara lain dengan memberikan contoh 

teladan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pondok, dengan kisah 

teladan beberapa tokoh panutan, dan dengan pembiasaan dalam kehidupan 

sehari-hari. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh  Agus Zaenl Fitri, bahwa 

pembentukan karakter pada diri anak memerlukan suatu tahapan yang 

dirancang secara sistematis dan berkelanjutan.Sebagai individu yang sedang 

berkembang, anak memiliki sifat suka meniru tanpa mempertimbangkan baik 
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atau buruk.Hal ini didorong oleh rasa ingin tahu dan ingin mencoba sesuatu 

yang diminati yang kadangkala muncul secara spontan.Sikap jujur yang 

menunjukkan kepolosan seorang anak merupakan ciri yang juga dimilikinya. 

Kehidupan yang dirasakan anak tanpa beban menyebabkan anak  tampil selalu 

riang dan dapat bergerak serta berkreatifitas secara bebas. Dalam aktivitas ini, 

anak cenderung menunjukkan sifat ke-aku-annya.Akhirnya sifat unik 

menunjukkan bahwa anak merupakan sosok individu yang kompleks yang 

memiliki perbedaan dengan individu lainnya. 

Anak akan melihat dan meniru apa yang ada di sekitarnya, bahkan 

apabila hal itu sangat melekat pada diri anak akan tersimpan dalam memori  

jangka panjang (Long Term Memory). Apabila yang disimpan dalam LTM 

adalah hal yang positif (baik), refroduksi selanjutnya akan menghasilkan 

perilaku yang konstruktif. Namun apabila yang masuk ke LTM adalah sesuatu 

yang negatif (buruk), refroduksi yang dihasilkan di kemudian hari adalah hal-

hal yang destruktif.  

 
D. Kendala yang Dihadapi Dalam Pembinaan Tahfidz di Asrama  Jamiyatul 

Qurro wal Huffadz Paok  Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok 
Timur 

Setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka menggapai 

tujuan yang telah dirumuskan tidak bisa lepas dari kendala atau 

permasalahan yang dihadapi baik permasalahan tersebut sifatnya ringan dan 

bisa diatasi saatu itu juga, maupun kendala yang sifatnya agak berat dan 

tidak bisa diselesaikan pada saat yang bersamaan. Berkaitan dengan itu pula, 

Lembaga Tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok, dalam 

menjalankan aktivitasnya sehari-hari dalam menggapai tujuan yang telah 

dirumuskannya tidak bisa terhindarkan dari berbagai kendala atau 

permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara 

lain: terkait dengan kedisiplinan. Sebagian santri terkadang sehabis sekolah 

ia langsung pulang kampung dengan mengikuti teman sekolah yang 



64 

 

sekampng dengannya. Adanya orang tua atau wali santri yang dengan 

sengaja datang ke asrama membayarkan denda sebagai sanksi bagi putra 

putrinya yang membolos atau meninggalkan asrama tanpa ijin tersebut. Pada 

menurut Pembina bahwa sanksi dibebankan kepada santri yang bermasalah 

dengan maksud agar santri dan orang tua memiliki kesadaran dan memiliki 

rasa peduli terhadap peraturan dan tata tertib yang telah disepakati bersama, 

bukan pada masalah pembayaran sanksi tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian sebagaimana dipaparkan 

pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan: 

1. Lembaga tahfidz jam’iyatul Qurra wal Huffadz dikelola dengan 

menerapkan manajemen model ilahiyah artinya  segala kebijakan berpusat 

pada satu orang yaitu pihak pengelola (TGH. Busyairi Rosyidi). Namun 

demikian, di asrama tahfidz tersebut pihak pimpinan  tidak otoriter dalam 

menentukan segalanya. Dengan kata lain segala keputusan dan kebijakan 

selalu diputuskan melalui musyawarah. Dan hasil musyawarah itu 

selanjutnya disahkan oleh beliau selaku penanggungjawab asrama. Dengan 

kata lain, di lembaga pendidikan tahfidz tersebut menerapkan  

mananejemn sistim demokratis, dengan kriteria  memiliki tanggung jawab 

yang seimabng, yaitu menerapkan prinsip keseimbangan dalam mengelola 

dan memimpin asrama, memberikan tugas dan fungsi atau peranan yang 

positif kepada semua Pembina, memiliki keterampilan komunikasi yang baik.  

2. Sistim pembelajaran yang berlangsung di asrama Jam’iyatul Qurro wal 

Huffadz NW Paok Lombok terbagi pada tiga tingkatan, yaitu tingkat 

awwaliyah yang diperuntukan bagi santri yang masih duduk di bangku 

madrasah ibtidaiyah,  tindakt wustho untuk madrasah tsanawiyah dan 

tingkat ‘ulya bagi santri yang duduk di bangku madrasah aliyah. Untuk 

tingkat awwaliyah pembelajaran berlangsung dari jam empat sore sampai 

dengan jam 5. 45 sore hari, dimana santri datang ke asrama dengan diantar 

orang tuanya dan pulang ke rumah masing-masing setelah mengikuti 

pembelajaran qira’atul qur’an dalam bentuk tahsinul qur’an dan menghafal 

ayat-ayat pendek.Sedangkan tingkat wustho dan ‘ulya, para santri tinggal 

langsung di lingkungan asrama bersama pembinanya masing-masing 

untuk mengikuti seluruh kegiatan asrama sebagaimana yang telah dimuat 
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dalam jadwal kegiatan asrama.  Untuk kelas pemula, pihak pondok 

memberlakukan kebijakan one day one ayat, sedangkan kelas berikutnya 

diserahkan kepada masing-masing santri sesuai dengan tingkat 

kemampuan intelektuanya. Dengan diberlakukannya system seperti ini, 

masing-masing santri memiliki nominal hafalan yang berbeda antara satu 

dengan lainnya walaupun kelas regular mereka di bangku sekolah sama. 

Di samping kegiatan tahfidz, di asrama juga diadakan pengajian kitab, 

pendalaman materi yang akan diujian nasionalkan serta diselenggarakan 

pula pengembangan diri berupa silat dan futsal. 

3. Di Lembaga Tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok Lombok 

terus melakukan upaya peningkatan prestasi bagi santrinya, baik prestasi 

akademik maupun non akademik. Peningkatan prestasi bidang akademik 

dilakukan dengan meningkatkan peran serta para Pembina dalam membina 

dan membimbing santrinya. Di samping itu, penambahan jam belajar 

dalam bentuk les dengan mendatangkan guru bidang studi tertentu bagi 

santri   yang sedang ududuk di bangku akhir ( kelas III Tsanawiyah dan 

Aliyah), dengan bekerja sama dengan pihak madrasah untuk pembayaran 

honor guru bidang studi yang bersangkutan. sedangkan pembinaan 

karakter dilakukan dengan cara pemberian contoh teladan dalam 

kehidupan sehari-hari, di samping menceritakan kisah atau perjalanan 

beberapa tokoh yang dianggap berhasil dalam hidupnya. 

4. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan asrama antara lain, masalah 

sarana dan prasarana, yaitu masih minimnya sarana dan prasarana 

sehingga belum memenuhi kebutuhan dan kesehatan santri. untuk 

mengatasi masalah tersebut pihak pengelola telah menjalin komunikasi 

dengan berbagai pihak, termasuk dengan bupati kepala daerah kabupaten 

Lombok timur yang diwujudkan dengan adanya bantuan berupa 

penambahan tanah untuk lokasi pembangunan gedung asrama. Kendala 

berikutnya adalah terkait dengan adanya santri yang pulang kampong 

tanpa pemberitahuan pihak pengelola. Mereka pulang ke rumahnya karena 

mengikuti atau numpang sama temannya yang satu kampong dengannya. 
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Solusi yang diambil oleh pihak pengelola adalah dengan memberitahu 

orang tuanya serta mengenakan denda kepada yang bersangkutan.  

B. Saran-saran 

Berdasarkan temuan di atas, dalam upaya meningkatkan kualitas dan 

mutu lembaga pendidikan, manajemen atau pengelolaan sebuah lembaga 

merupakan factor yang sangat menentukan keberhasilan suatu lembaga.  

Karena itu, manajemen konvensional perlu mendapatkan perhatian khsus 

untuk selanjutnya disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan zaman. Untuk maksud tersebut, maka pada kesempatan ini 

peneliti merasa perlu memberikan saran kepada semua pihak yang terlibat 

dalam dunia pendidikan termasuk lembaga tahfidz jam’iyatul qurro wal 

huffadz NW Paok Lombok, agar nantinya, lembaga pendidikan atau tahfidz 

tersebut dapat berkiprah dan neraih prestasi dan prestise yang membanggakan 

bagi semua pihak. 
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Lampiran- Lampiran: 

Lampiran 1.                                             JADWAL KEGIATAN 
 

                    ASRAMA JAM'IYYATUL QURRA' WAL HUFFADZ 
 

      PONDOK PESANTREN UNWANUL FALAH NW PAOK LOMBOK 
 

    
NO KEGIATAN SANTRI WAKTU  

1 Bangun pagi persiapan salat subuh 04.00-04.30 
 

2 Salat subuh berjamaah, zikir, doa 04.30-05.00 
 

3 Kultum in arabic/English 05.00-05.15 
 

4 
Tahfiz alquran, mengulang hafalan dan 

penyetoran hafalan 05.15-06.00 
 

5 

Persiapan kegiatan sekolah, mandi, merapikan 

dan membersihkan kamar, meja belajar, tempat 

Tidur, dan kamar mandi 05.15-06.00 
 

6 Sarapan pagi 06.00-06.20 
 

7 Persiapan ke gedung pendidikan 06.20-06.30 
 

8 Tahfiz alquran 06.30-07.00 
 

9 Salat asar 15.15-15.30 
 

10 
Kegiatan mandiri, bimbingan, klinik mata 

pelajaran, olah raga 15.30-17.00 
 

11 
Tahfiz alquran, mengulang hafalan dan 

penyetoran hafalan 17.00-17.30 
 

12 Persiapan salat magrib, mandi 17.30-18.00 
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13 Salat magrib 18.00-18.15 
 

14 Kultum in arabic and English 18.15-18.30 
 

15 
Tahfiz alquran, mengulang hafalan dan 

penyetoran hafalan 18.30-18.45 
 

16 
Kegiatan qiraatulkutub (tafsir, nahwu, sharaf, 

fiqh) 18.30-18.45 
 

17 Salat isya 18.45-19.15 
 

18 Makan malam 19.15-19.30 
 

19 
Kegiatan bahasa (arabic and english), muhadasah, 

Pemberian mufradat 19.15-19.30 
 

20 Persiapan belajar mandiri 19.30-20.00 
 

21 Belajar mandiri 20.00-22.00 
 

22 Istirahat malam 22.00-04.00 
 

 
                                                     PAO' LOMBOK, 1 JUNI 2012 

  

 
                                                       PEMBINA 

 
 

    
    

 

TGH. BUSYAIRI 

ROSYIDI 
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Lampiran 2: 

Foto gambar peneliti saat wawancara dengan Pembina dan pengelola asrama: 

 
Peneliti sedang memberikan sambutan terkait dengan maksud dan tujuan 

kedatangan peneliti di asrama Tahfidz Jam’iyatul Qurro wal Huffadz NW Paok 

Lombok. 
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Kegiatan penambahan hafalan santriwati  

 

 
Peneliti sedang wawancara dengan pengelola dan Pembina asrama 
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Santriwati sedang mendengarkan nasehat dan arahan dari Pembina 

 
Kegiatan sholat isya’ berjamaah di asrama tahfidz 
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