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Penelitian ini mengkaji tentang manajemen yang berlangsung di 

pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih, ada empat kegiatan yang 

menunjang aktivitas dakwah, kegiatan tersebut yaitu: maulid habsyi, 

muhadharah (pelatihan pidato), pengajian rutin yang disampaikan oleh 

pengasuh pondok pesantren dan dewan guru pondok pesantren Ibnul 

Amin Pamangkih, utlah tsanawiyah (kegiatan tahunan lomba-lomba). 

Penelitian ini menggunakan empat fungsi manajemen yaitu planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), 

controlling (pengentrolan) untuk memaparkan kegiatan dakwah di 

pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Peneliti juga melengkapi 

faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam kegiatan 

tersebut. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen  

pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Jenis penilitian ini adalah field 

reseach (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan metode 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis yang 

digunakan adalah model Miles dan Huberman. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan dakwah pondok 

pesantren Ibnul Amin Pamangkih cukup baik dengan tahap-tahap teori 

manajemen yaitu perencanaan, penggorganisasian, penggerakkan dan 

pengontrolan. 

 

 Perencanaan setiap kegiatan dakwah pondok pesantren Ibnul Amin 

Pamangkih untuk setiap kegiatan santri selama 24 jam dengan jadwal 

yang telah ditentukan dan jadwal tersebut telah ditunjukkan pada saat 

perjanjian santri masuk dan resmi menjadi santri pondok pesantren Ibnul 

Amin Pamangkih. Kegiatan sudah tersusun rapi dengan kesepakatan 

pimpinan dan dilaksanakan oleh bagian OSIP (Organisasi Santri Ibnul 

Amin Pamangkih).  

 

Pengorganisasian setiap kegiatan dakwah yang dilakukan, 

pimpinan pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih telah memberikan 

tanggung jawab dan pelimpahan wewenang kepada dewan guru dan 

beberapa santri untuk mengawasi teman-temannya dalam kegiatan 
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pondok seperti halnya dalam kegaitan dakwah, dilakukan dengan 

koordinasi pembagian tugas  secara terstruktur oleh pimpinan pondok 

pesantren Ibnul Amin Pamangkih. 

 

Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target perencanaan kegiatan 

dakwah di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih dilaksanakan secara 

bertahap. Adapun kegiatan dakwah di pondok pesantren Ibnul Amin 

Pamangkih, yaitu: maulid habsy, muhadharah, pengajian rutin, utlah 

tsanawiyah, dan peringatan hari besar Islam (PHBI). 

 

Namun pada pengawasan kurang nya kontrol yang dilakukan oleh 

dewan guru dan juga pada santri yang melanggar hendaknya dihukum 

dengan peraturan yang sudah ditentukan, sehingga menimbulkan efek 

jera terhadap santri yang melanggar. 
 


