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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan organisasi dengan memberdayakan sumber daya manusia 

dan sumber daya lain
1
. Manajemen adalah  Suatu proses penataan dengan 

melibatkan sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun 

yang bersifat non manusia dalam rangka mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien
2
. 

Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. yang memiliki kemukjizatan lafal, membacanya 

bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, yang tertulis secara 

mushaf, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas
3
. 

al-Quran sebagai pedoman bagi manusia dalam menata kehidupannya agar 

memperoleh kebahagian lahir dan bathin, di dunia dan di akhirat kelak. 

Konsep yang dibawa al-Quran selalu relevan dengan problem yang 

dihadapi manusia, karena itu ia turun untuk berdialog dengan setiap umat 

yang ditemuinya, sekaligus menawarkan pemecahan terhadap 

permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. 

                                                           
 
1
 Mulyono, Manajemen Adminitrasi dan Organisasi Pendidikan. (Jokjakarta: Ar-Ruz 

Media,2008), Hal.35 
2
 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

Hal.3 
3
 Quraisy Shihab, Membumikan Al-quran. (Bandung : Mizan, 2002), Hal. 33 



 
 

2 
 

Berdasarkan paparan di atas penulis dapat memperoleh gambaran 

bahwa al-Quran itu mengandung kebenaran yang mutlak tanpa diragukan 

dari penyelewengan maupun ketidaksempurnaannya. al-Quran disebut 

juga “hudal lin naas” dan pedoman hidup bagi umat Islam, karena  

kandungan al-Quran itu kaya akan informasi ilmu baik mengenai manusia, 

alam semesta maupun Tuhan. Sebagaimana janji Allah SWT, dalam al-

Quran yang menyatakan bahwa sesungguhnya al-Quran itu mudah untuk 

dipelajari dan dipahami kemudian diaplikasikan dalam hidup melalui 

perbuatan, namun hanya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dan 

bertaqwa saja yang mampu memahaminya. Seperti yang tertulis dalam 

surat Al Qomar ayat 17 : 

                 

“Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, 

maka  adakah orang-orang yang mengambil pelajaran”.
4
 

 

M.Quraish Shihab, mengatakan dalam bukunya membumikan al-

Quran bahwa yang dimaksud petunjuk adalah petunjuk agama atau 

syari'at, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur keselamatan  hidup dari 

dunia dan akhirat. Peraturan yang merupakan petunjuk ke jalan yang  

lurus. Sebagaimana Firman Allah swt dalam al-Quran yang berbunyi: 
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“Sesungguhnya Al-Qur'an memberi petunjuk kejalan yang lurus dan 

memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mengerjakan amal 

sholeh bagi mereka adalah pahala yang besar” 
5
 

Mengingat demikian pentingnya peran al-Quran dalam memberikan 

dan mengarahkan kehidupan manusia, maka belajar membaca, memahami, 

dan menghayati al-Quran untuk kemudian diamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari merupakan kewajiban bagi umat Islam. Animo Masyarakat saat 

ini terhadap pembelajaran al-Quran, di tengah munculnya metode-metode 

baru tentang tekhnik membaca al-Quran yang benar  dan cepat 

mendapatkan respon yang baik namun, berdasarkan pengamatan awal, 

upaya kreasi metode tidak signifikan terhadap peningkatan jumlah minat 

siswa, para orang tua kebanyakan memasukan anaknya untuk belajar al-

Quran hanya sebatas TK dan SD sedangkan ketika sudah SMP jarang yang 

mau belajar membaca al-Quran lagi ini dikarenakan anak-anak lebih 

mementingkan permaianan, acara-acara TV dan pelajaran lain yang dirasa 

kurang faham ketika diajarkan guru di sekolah. Pembelajaran al-Quran 

bukan menjadi mata pelajaran yang disyaratkan untuk  kelulusan  UAN di 

sekolah sehingga pembelajarannya terkesan tidak tuntas dan kurang serius. 

disamping itu banyak orang tua yang lebih memprioritaskan mata 

pelajaran umum dari pada mata  pelajaran agama khususnya pembelajaran 

al-Quran. Sementara pembelajaran al-Quran merupakan aspek penting dari 
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pembelajaran agama Islam (PAI) yang harus dikuasai siswa sebagai 

fondasi awal atau  dasar agama yang kuat pada anak. 

Kehadiran boarding school telah memberikan alternatife pendidikan 

bagi para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Seiring dengan 

pesatnya modernitas, di mana kebanyakan para orang tua baik suami 

maupun istri mempunyai aktivitas ekonomi di luar rumah, sehingga anak 

tidak lagi terkontrol prestasi pendidikan, akhlak dan pergaulannya dengan 

baik maka boarding school adalah tempat terbaik untuk menitipkan anak-

anak mereka agar lebih terjamin dalam hal, makananya, kesehatannya, 

keamanannya, sosialnya, dan yang paling penting adalah pendidikanya 

yang sempurna. Selain itu, pergaulan bebas yang sekarang ini melanda 

lingkungan kehidupan masyarakat seperti, narkoba, tawuran pelajar, 

pengaruh media, dan lain-lain lebih bisa dimanimalisir lewat pendidikan 

Boarding School.
6
 Melihat situasi yang demikian, tak dapat dipungkiragi, 

model pendidikan yang paling tepat saat ini adalah model Boarding 

School“ 

Saat ini pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah negeri  

hanya 2 jam perminggu, sedangkan  pelajaran  lain yang bersifat ilmu 

pengetaguan umum lebih banyak di ajarkan, hal ini menjadi suatu 

permasalahan tersendiri. Adapun di ar-Rohmah perbandingannya pelajaran 

umum dan pelajaran agama 50%:50%,  akan tetapi kebanyakan anak dan 

orang tua lebih mementingkan pendidikan umum di sekolah dibandingkan 
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dengan pendidikan agama itu sendiri yang menjadi ciri khas di Pondok 

Pesantren. Pelajaran Agama dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu 

Fiqih, Aqidah dan Sirah Nabawi sehingga terkesan lebih banyak jam 

pelajaran Agamanya dibandingkan dengan sekolah lain. Walaupun di SMP 

ini memakai kurikulum Diknas namun karena SMP ini berbentuk 

Boarding school sehingga pembelajarannya dibagi menjadi dua yaitu 

pelajaran umum dan Diniyah (pelajaran agama) seperti, Aqidah, fiqih, 

Siroh nabawi, dan Bahasa Arab. Pelajaran umum dan sebagian pelajaran 

agama diajarkan disekolah formal mulai dari jam 7 pagi samapai jam 

14.00 atau sebelum ashar. Berbeda halnya dengan pembelajaran al-Quran 

seperti Tahfidz, Tilawah dan Hafalan Hadis  yang diajarkan oleh pengasuh 

asrama setiap hari setelah sholat magrib dan sesudah sholat subuh yang di 

ajarkan di asrama sebagai tempat penginapan anak-anak. Pembelajaran al-

Quran ini bersifat wajib karena menjadi salah satu syarat pengambilan 

ijazah seingga anak-anak harus mampu memenuhi target yang telah 

ditentukan oleh Kepala Kepesantrenan yaitu hafal 3 zuj al-Quran dan 30 

Hadis ar bain.
7
 

Permasalahan yang muncul dan menjadi ketertarikan peneliti dalam 

mengkaji permasalah ini adalah ingin mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan manejemen pembelajaran al-Quran untuk  

mewujudkan target yang telah ditentukan lembaga dengan padatnya 

kegiatan siswa di sekolah formal maupun di asrama. Berdasarkan 
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permasalahan yang peneliti temukan di lapanagan dan beberapa uraian di 

atas maka peneliti tertarik meneliti permasalahan ini dengan judul, 

Pelaksanaan Manajemen Pembelajaran  al-Quran (Studi di asrama 

Boarding School Ar-Rohmah Putra Pondok Pesantren Hidayatullah 

Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

beberapa masalah yang menjadi pokok pembahasan, yaitu: 

1. Bagaimana Pelaksanan manejemen pembelajaran al-Quran di asrama 

putra Boarding School Ar-Rohmah Pondok Pesantren Hidayatullah 

Malang? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan 

manejemen dan ketercapaian target pembelajaran al-Quran? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui Bagaiman Pelaksanan manajemen pembelajaran al-Quran 

di Asrama Boarding School Ar-Rohmah Pondok Pesantren 

Hidayatullah Malang? 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

terhadap pelaksanaan manajemen dan ketercapaian target 

pembelajaran al-Quran di Asrama Boarding school Ar-Rohmah  

Pondok Pesantren Hidayatullah  Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi masyarakat umum dan lembaga pendidikan luar sekolah, 

Pendidikan al-Quran di Asrama Boarding School Ar-Rohma Pondok 

Pesantren Hidayatullah Malang sebagai tambahan informasi untuk 

mempermudah dan memperlancar serta mengembangkan mutu 

pendidikannya. 

2. Bagi pengelola Pimpinan, Pengasuh, karyawan dan semua pihak 

terkait, sebagai sumbangan pemikiran dalam menentukan manajemen 

yang perlu dikembangkan. 

3. Bagi penulis sendiri, sebagai bahan studi skripsi, tambahan informasi 

serta wawasan tentang masalah ini dalam upaya mengembangkan diri 

sebagai pendidik. 

E. Batasan Istilah Dalam Judul 

Agar dalam pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan mengenai 

sasaran sesuai dengan yang diharapkan penulis, maka penulis memberikan 

batasan istilah dalam judul sebagai berikut : 

1. Manajemen  

Manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang 
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dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memberdayakan 

sumber daya manusia dan sumber daya lain 
8
 

Bertolak dari pengertian manajemen di atas maka manajemen 

dapat diartikan sebagai proses atau rangkaian kegiatan pengendalian 

usaha kerjasama sekelompok orang secara berencana dan sistematik 

yang diselenggarakan dalam organisasi kerja bidang pendidikan untuk 

mencapai tujuan dalam membentuk anak-anak untuk  mewujudkan 

kedewasaanya masing-masing, sesuai dengan tingkat kelompok 

tersebut. 

2. Pembelajaran  

 Pembelajaran menurut  Dimyati dan Mudjiono (1999:297) dalam 

bukunya Saiful Sagala adalah kegitan guru secara terperogram dalam 

desain intruksional,untuk membuat siswa belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar
9
. Adapun pengertian 

lain Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunaan asas 

pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama 

keberhasilan pendidikan 

3. al-Quran. 

Menurut Hasbi Ash-shidiqy mengatakan bahwa Al-Quran adalah 

kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhamad yang ditulis 

dalam mushaf yang berbahasa arab yang dinukilkan kepada kita 
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dengan mutawatir yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri 

dengan surat An-Naas
10

 

Jadi yang dimaksud dengan manajmen pembelajaran al-Quran 

adalah serangkain pembelajaran al-Quran yang terprogram mulai dari 

perencanaan, pengorganisasian, Pengontrolan dan Evaluasi dalam 

sebuah lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 
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