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ABSTRAK 
 

Dalam lembaga pendidikan 
pesantren tersebut para santrinya di 
tuntut untuk mampu berbahasa, baik 
arab maupun inggris sebagi bahasa 
pengantar dalam kesehariannya sebagai 
pengantar dalam berkomunikasi yang 
bertujuan untuk mempersiapkan diri 
mereka dalam menghadapi kemajuan 
pendidikan diera global. 

Penelitian  dilakukan di Pondok 
Pesantren Al-Husna yang berlokasi di 
jalan pelajar dusun 10 pasar III Marindal 
1 Patumbak Deliserdang. penelitian ini 
termasuk jenis penelitian kualitatif yang 
merupakan penelitian lapangan (field 
research) yang mencari sumber data di 
lapangan secara bertahap peneliti harus 
berusaha memahami fenomena sosial 
dengan membedakan, menbandingkan, 
meniru, dan mengelompokkan objek 
studi yang ada. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
: 1) Pondok pesantren Al-Husna adalah 
Pondok Pesantren yang memadukan 
pelajaran Umum, Agama dan 
Pembelajaran Kitab Klasik itulah 
mengapa Pondok Pesantren Al-Husna di 
namakan dengan Pondok Pesantren Plus 
TMI Al-Husna yang memadukan antara 
Pendidikan Agama, Umum dan Kitab 
Klasik. 2) Pondok Pesantren Al-Husna 
mengajarkan santrinya untuk 
bertanggung jawab kepada diri sendiri 
dan orang lain oleh sebab itu lah di 
pondok pesantren ini memiliki organisasi 
santri yang di namakan OPPA yang 
bertugas untuk menjalankan roda 
kedisiplinan terutama di siplin 
kebahasaan baik itu bahasa arab dan 
bahasa inggris. Sebab bagi pondok 
pesantren bahasa itu adalah mahkota 
bagi santrinya selain akhlak dan ilmu 
pengetahuan karana bahasa adalah 
pengantar komunikasi bagi setiap orang. 
3) Pondok Pesantren Al-Husna aktifitas 

dalam kebahasaan cukup berjalan 
dengan baik dan di atur dengan sangat 
baik hanya saja kepekaan dari pengurus 
OPPA kurang maksimal dan kesadaran 
santri yang belum timbul, Untuk 
mengaplikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
Kata Kunci : Manajemen Komunikasi 

Qismu Lughoh, 
Kemampuan Bahasa 
Arab dan Inggris 

 
PENDAHULUAN 

 
Sistem pendidikan yang 

mengandung berbagai komponen antara 
satu dengan yang lain, yang saling 
berkaitan erat. Adapun komponen 
tersebut terdiri dari visi, misi, kurikulum, 
landasan, manajemen, yang meliputi 
perencanaan, pengelolaan, peng-
organisasian, dan pengawasan, tujuan, 
kompetensi, profesionalisme, guru, pola 
hubungan guru dengan murid, 
metodologi pembelajaran, dan sarana 
prasarana (Abuddin Nata, 2010). 

Diera globalisasi ini, dalam konteks 
Indonesia masih dikatakan Negara yang 
tertinggal dalam pengembangan kwalitas 
manusianya, oleh sebab itu diera 
globalisasi ini banyak lembaga 
pendidikan yang berusaha untuk 
mengembangkan pendidikan dwi 
kurikulum, seperti lembaga pendidikan 
pesantren yang mana siswanya dituntut 
untuk berdisiplin dalam mengembangkan 
intelektualnya. Selain itu, di dalam 
lembaga pendidikan pesantren tersebut 
para santrinya di tuntut untuk mampu 
berbahasa, baik arab maupun inggris 
sebagi bahasa pengantar dalam 
kesehariannya sebagai pengantar dalam 
berkomunikasi yang bertujuan untuk 
mempersiapkan diri mereka dalam 
menghadapi kemajuan pendidikan diera 
global. 
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Al-Husna merupakan salah satu 

pondok pesantren yang terdapat di 
Indonesia yang lebih tepatnya berada di 
kota Medan. Yang di dalam sistem 
pendidikannya menerapkan tentang 
kedisiplinan dalam berbahasa arab dan 
inggris. Penulis telah meneliti bagaimana 
penerapan manajemen qismul al-Lugoh 
dalam meningkatkan kemampuan 
berbahasa Arab dan Inggris santri dan 
santri wati. 

 
Rumusan Masalah     

Agar penelitian ini tercapai 
sebagaimana yang di harapkan, penulis 
merumuskan permasalahan sebagai 
berikut: 

1. Bagaimana manajemen 
komunikasi qismu lugoh yang di 
gunakan dalam meningkatkan 
kemampuan bahasa Arab dan 
Inggis santri di pondok pesantren 
Al-Husna.? 

2. Bagaimana problematika 
manajemen komunikasi qismu 
lugoh dalam meningkatkan 
kemampuan bahasa arab dan 
inggris santri di pondok pesantren 
Al-Husna? 

 
Batasan Istilah 
1. Manajemen  

Menurut stoner, sebagaimana 
yang di kutip oleh timDosen 
Administrasi Universitas Pendidikan 
Indonesia Bandung, yaitu 
manajemen merupakan suatu proses 
perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan usaha-
usaha para anggota organisasi dan 
pengguna sumber daya organisasi 
lainnya agar mencapai tujuan yang 
telah di tetapkan (Tim Dosen 
Administrasi Pendidikan Universitas 
Pendidikan Indonesia, 2011). 

Dalam konteks manajemen di 
artikan sebagai segala sesuatau 
yang berkaitan dengan pengelolaan 
proses pendidikan untuk mencapai 
tujuan yang telah di tetapkan, baik 
tujuan jangka pendek menengah, 
maupun tujuan jangka panjang yang 
ada di Pondok Pesantren Al-Husna. 
2.   Komunikasi 

Komunikasi ada dimana-mana, 
dirumah, dikampus, dimasjid, 
dikantor dan sebagainya. Komunikasi 
menyentuh segala aspek kehidupan 

menentukan kualitas hidup kita. 
Komunikasi ialah proses menyalur-
kan informasi ide penjelasan, 
perasaan, pertanyaan dari 
komunikator kepada komunikan. 
Komunikasi merupakan sesuatu yang 
sangat pokok yang dalam prosesnya 
terdapat tujuan disamping tujuan 
tersebut unsur-unsur komunikasi 
meliputi satu sumber, harus ada 
suatu maksud atau tujuan, adanya 
suatu berita atau informasi, harus 
ada suatu saluran atau media 
komunikasi dan harus ada penerima 
berita. 
3. Qismu Lugoh 

Qismu al-Lughah berasal dari 
bahasa arab yang berati bagian 
bahasa, dalam arti  mengawasi 
jalannya disiplin kebahasaan di 
asrama-asrama dan di kawasan 
pondok secara menyeluruh. Mereka 
bertanggung jawab kepada bagian 
Pembimbing Bahasa atau Qismu 
Haiati Isyrȃfi al-Lughah yang 
dipegang guru-guru pembimbing 
bahasa. Bagian Pembimbing Bahasa 
yang dikenal juga dengan istilah 
Language Advisory Council (LAC) ini 
mengawasi dan membimbing 
langsung jalannya disiplin bahasa. 
Seluruh santri tidak diperbolehkan 
menggunakan Bahasa Indonesia 
dalam percakapan sehari-hari 
mereka, apalagi bahasa daerah. 
4.  Kemampuan  

Kemampuan adalah suatu 
kapasitas ataubakat yang diperoleh 
secara sengaja atau secara natural 
yang memungkinkan seorang 
individu untuk melaksanakan 
pekerjaan atau tugas tertentu dengan 
sukses. Dalam bidang ilmu hukum, 
kemampuan bisa didefinisikan 
sebagai kekuatan untuk 
melaksanakan suatu tindakan legal 
atau memuaskan suatu kewajiban 
legal. 

Kemampuan bisa berhubungan 
dengan kesanggupan dalam 
melakukan tindakan atau mencapai 
hasil tertentu melalui seperangkat 
bakat, ciri khas, fungsi, proses, atau 
layanan yang bisa dikendalikan dan 
diukur, atau suatu tingkatan tertentu 
dari kompetensi dalam 
melaksanakan suatu pekerjaan 

http://artidanpengertian.blogspot.com/2016/02/pengertian-bakat.html
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tertentu. Pengertian kemampuan 
yang lainnya: 
a. Kekuatan atau kapasitas untuk 

melakukan atau bertindak secara 
fisik, mental, legal, moral, 
finansial, dan lain sebagainya. 

b. Kompetensi dalam suatu aktivitas 
atau pekerjaan karena seseorang 
memiliki keahlian, pelatihan, atau 
kualifikasi lainnya. Misalnya: 
kemampuan untuk bernyanyi 
dengan baik. 

c. Penguasaan terhadap kualitas-
kualitas yang dibutuhkan untuk 
melakukan sesuatu; skill yang 
diharuskan, kompetensi, atau 
kekuatan. Misalnya: kemampuan 
untuk mengatasi suatu masalah 
(www.ArtidanPengertian.Blogspo
t.co.id/2016/02/PengertianKema
mpuan.html). 

5. Bahasa Arab  
Bahasa arab sebagai salah satu 

bahasa mayor di dunia memiliki 
setumpuk ke istimewaan dari ciri 
khas tersendiri yang membedakan 
dengan bahasa lainnya (Azhar 
Arsyad, 1997). Bahasa arab mula-
mula tumbuh dan berkembang di 
Negara timur tengah, dan 
perkembangannya semakin luas 
dalam pergaulan dunia internasional. 
Bahasa ini diakui secara resmi 
sebagai bahasa yang sah di 
lingkungan persikatan bangsa-
bangsa (Catibul Umam, 1980). 
Bahasa Arab juga dianggap bahasa 
umat islam, disebabkan dengan 
adanya al-qur’an dan hadist nabi 
yang berfungsi sebagai dua sumber 
pokok ajaran islam di tulis dalam 
Bahasa Arab. berikut buku-buku 
agama sebagai hasil dari interpretasi 
rujukan utama islam yang semua 
mengunakan Bahasa Arab dalam 
mengkomunikasikan pesan-pesan 
religiusnya, ternyata telah melalui 
proses evolusi dalam kurun waktu 
sejarah perjalanan Bahasa Arab 
sebagaimana yang dipakai sekarang 
tidak sama dengan Bahasa Arab 
qadim. 
6. Bahasa Inggris 

Para pendatang yang menguasai 
pulau britania mendominasi 
penduduk setempat yang meng-
gunakan bahasa keltik. Bahasa keltik 
akhirnya bisa dikembagkan di 

skotlandia, dialek-dialek yang 
digunakanoleh para pendatang yang 
menguasai britnia pada zaman 
sekarang disebut dengan bahasa 
inggris kuno. Dan sekarang dikenal 
dengan Bahasa Anglosaxon. Lalu 
Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa 
jermanik yang digunakan oleh kaum 
Viking yang menguasai dan akhirnya 
bermukim di timur laut inggris. Para 
pemukim yang datang lebih awal 
menuturkan bahasa-bahasa jermani 
dari cabang yang berbeda. Banyak 
dari akar kosa kata mereka yang 
sama walaupun tata bahasanya 
sedikit berbeda. Bahasa jermanik 
dari britania, terpengaruhi kontak 
DenNorwegia yang menginfasi 
britania.hal ini merupakan alasan 
penyerdehanaanmorfologis Bahasa 
Inggris. Kemudian pengenalan 
agama Kristen di britania menambah 
sebuah glombang baru yang 
membawa kata-kata pinjaman dari 
bahasa latin dan bahasa yunani. 
7. Pondok Pesantren Al-Husna 

Pondok Al-Husna menggunakan 
program TMI (Tarbiyyatul Mualimin 
Al-Islamiyyah) untuk mendidik putra-
putrinya.Ini maksudnya, agar anak 
didik memiliki jiwa/ruh seorang guru, 
walaupun tidak berprofesi sebagai 
guru (Najmil Husna, 2010). untuk itu 
pondok pesantren Al-husna 
memadukan 2 sistem pendidikan, 
yaitu 100% umum (SMP-SMA) dan 
100% pendidikan PESANTREN. 
Untuk mendukung program 
pendidikan tersebut, maka di buatlah 
3(tiga) kegiatan belajar mengajar 
(KBM) yaitu: 
a. KBM kurikuler yaitu KBM dengan 

sistem masuk kelas. Diatur 
sesuai jadwal dan memadukan 
antara pelajaran umum dan 
pelajaran pondok di kelas 
masing-masing. Seperti: 
pelajaran Bahasa Arab, Bahasa 
Inggris, Grammar, Nahu, Shoraf, 
IPA, IPS, PPKN, TIK, Balaghah, 
Tauhid, Mantiq, Ekonomi, dan 
sebagainya 

b. KBM Ko-kurikuler yaitu kegiatan 
belajar mengajar yang 
mendukung sistem masuk kelas, 
kegiatan ini di atur dengan jadwal 
sendiri. Seperti: muhadoroh 
(latihan pidato), pramuka, praktik 

http://artidanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/PengertianKemampuan.html
http://artidanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/PengertianKemampuan.html
http://artidanpengertian.blogspot.co.id/2016/02/PengertianKemampuan.html
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computer, Qiroarul Kutub, 
mufradat (belajar kosakata 
Bahasa Arab/ Inggris), menghafal 
Al-Qur’an,OPPA (organisasi 
santri). 

c. KBM Extra Kurikuler yaitu 
kegiatan belajar mengajar yang 
mendampingi kegiatan kurikuler 
dan ko-kurikuler, Seperti: olah 
raga, seni kaligrafi, seni music, 
menari, berdakwah, studi 
banding. 

 
Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan di laksanakannya 
penelitian ini ialah: 

1. Untuk mengetahui manajemen 
komunikasi qismu lugoh dalam 
meningkatkan kemampuanBahasa 
Arab dan Inggris santri di 
Pesantren Al-Husna 

2. Untuk mengetahui problematika 
dalam pelaksanaan manajemen 
komunikasi qismu lugoh dalam 
meningkatkan kemampuan 
Bahasa Arab dan Inggris santri di 
Pesantren Al-Husna. 

 
Manfaat Penelitian  

Setelah penelitian ini selesai 
dilaksanakan penulis berharap dapat 
memberi manfaat secara teoritis dan 
praktis, adapun manfaat secara teoritis: 

1. Sebagai bahan kajian bagi 
kepala sekolah pondok 
pesantren dalam meningkatkan 
manajemen komunikasi Qismu 
Lugoh dalam meningkatkan 
kemampuan bahasa arab dan 
inggris santri  

2. Sebagai bahan informasi dalam 
mengimplementasikan 
manajemen komunikasi dalam 
meningkatkan 
kemampuanBahasa Arab dan 
Inggris santri  

3. Sebagai bahan pertimbangan 
dan masukkan dalam melakukan 
evaluasi terhadap prose 
manajemen komunikasi dalam 
meningkatkan kemampuan 
bahasa arab dan inggris santri  

Sedangkan manfaat praktis yaitu: 
1. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan ilmu 
pengetahuan dalam penelitian 
khususnya dalam melaksanakan 
manajemen komunikasi dalam 

meningkatkan 
kemampuanBahasa Arab dan 
Inggris santri di Pondok 
Pesantren Al-Husna. 

2. Bagi Lembaga Pendidkan yang 
menjadi focus 

Hasil study ini di harapkan 
bermanfaat sebagai bahan 
dokumentasi historis dan bahan 
pertimbangan untuk mengambil 
langah-langkah guna 
meningkatkan kemampuan 
Bahasa Arab dan Inggris santri di 
Pondok Pesantren Al-Husna. 

3. Bagi Masyarakat  
Dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahaman 
tentang pelaksanaan manajemen 
komunikasi dalam meningkatkan 
kemampuan Bahasa Arab dan 
Inggris santrisecara serempak 
dan bersamaan. 

 
METODELOGI PENELITIAN 

 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Masalah pokok dan yang terpenting 
dalam suatu penelitian, adalah masalah 
lokasi atau tempat peneltian, karena 
lokasi tempat penelitian merupakan salah 
satu tempat untuk mendapatkan 
informasi atau datayang di perlihat kan 
dalam suatu penelitian, sehingga 
penelitian tersebut dapat di uji 
kebenarannya. Adapun penelitian 
tersebut terletak di Pondok Pesantren Al-
Husna yang berlokasi di jalan pelajar 
dusun 10 pasar III Marindal 1 Patumbak 
Deliserdang. 

 
B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini termasuk jenis 
penelitian kualitatif yang merupakan 
penelitian lapangan (field research) yang 
mencari sumber data di lapangan secara 
bertahap peneliti harus berusaha 
memahami fenomena sosial dengan 
membedakan, menbandingkan, meniru, 
dan mengelompokkan objek studi yang 
ada. 

 
C. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif instrument 
penelitian adalah alat atau fasilitas yang 
di gunakan oleh peneliti dalam 
mengumpulkan data agar pengerjaan 
nya lebih mudah dan hasil yang di dapat 
pun baik. Dalam artikata lebih cermat, 
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lengkap, dan sistematis sehingga lebih 
mudah diolah. Dalam penelitian ini 
peneliti mengadakan proses 
pengambilan data, baik dalam proses 
observasi, maupun dalam wawan cara 
menggunakan instrument pembantu yang 
berupa panduan observasi serta 
panduan wawancara dan pengkajian 
dokumentasi. 

Dalam pelaksanaan observasi 
peneliti membuat panduan observasi 
ssebagai berikut: 

1. Lingkungan pondok pesantren 
Al-Husna 

2. Perencanaan manajemen 
komunikasi dalam 
meningkatkaan kwalitas bahasa 
arab n inggris di pesantren Al-
Husana 

3. Kegiatan pelaksanaan system 
komunikasi dalam meningkatkan 
kwalitas bahasa arab dan inggris 
di Pesantren Al-Husna. 

4. Problematika manajemen 
komunikasi dalam meningkatkan 
kwalitas bahasa arab dan inggris 
di Pesantren Al-Husna. 

 
D. Teknik Pengumpulan data  

Untuk memperoleh data di lapangan 
penulis menggunakan: 

a. Observasi 
Observasi adalah upaya atau 

disebut dengan langkah yang di 
tempuh oleh penulis untuk 
memperoleh data terhadap 
fenomena-fenomena yang di 
biarkan terjadi secara 
alamiah.Dengan demikian, 
penulis mengadakan tinjauan 
langssung ke objek peneliitian di 
Pondok Pesantren Al-Husna. 

 
 
 

b. Dokumentasi  
Pengkajian dokumen adalah 

hal yang paling penting di 
lakukan peneliti untuk menggali 
informasi dan data yang di butuh 
kan berkaitan dengan program-
program yang telah di 
laksanakan kepala sekolah. 

c. Wawancara  
Wawancara adalah kegiatan 

yang tidak kalah pentingnya 
dengan observasi. Dalam 
kegiatan ini peneliti melakukan 
dialog atau percakapan secara 
langsung dengan maksud untuk 
menggali informasi yang di 
harapkan berkaitan dengan 
penelitian.dialog atau 
percakapan itu di lakukan oleh 
dua belah pihak, yaitu 
pewawancara yang mengajukan 
pertanyaan dan yang 
diwawancarai memberikan 
jawaban atas pertanyaan yang 
diajukan. 

Adapun wawancara yang 
akan dilakukan dengan 
menggunakan pedoman yang di 
buat berdasar kan kisi-kisi 
pengumpulan data. Pedoman 
tersebut sangat dibutuhkan 
dalam proses berjalan nya 
wawancara, Sehingga 
wawancara tetap berada pada 
fokus permasalahan. Dalam 
penelitian ini dilakukan secara 
lissan dan terbuka dengan para 
pihak pondok pesantren Al-
Husna. Adapun objek yang akan 
di wawancarai ialah, 
a. Guru pesantren  
b. Qismu lughah 
c. Santri pesantren Al- Husna 
d. Kepustakaan (library 

research) 
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d. Teknik Analisa Data 

 

 
 
 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 
 

A. Temuan Umum 
Diskripsi data merupakan data-data 

yang di peroleh melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi yang dapat 
di uraikan dalam tamuan-temuan umum 
yang di peroleh di lapangan penelitian, 
Maka penulis akan menguraikannya 
secara singkat yang meliputi sejarah 
berdirinya, keadaan pimpinan pondok dan 
para guru, keadaan santi, keadaan 
sarana dan prasarana serta kemampuan 
bahasa arab dan inggris yang ada di 
Pondok Pesantren Al-Husna. 

a. Sejarah Berdirinya 
Sejarah Pesantren Al-Husna sangat 

erat kaitannya dengan riwayat hidup 
pendirinya, yaitu (alm) Drs. KH. Usman 
Husni, MA dan istrinya Hj. Aidatul 
Fauziah, Hsb, S.Pd. Cita-cita untuk 
mendirikan Pesantren telah tertanam erat 
di hati (alm) Drs. KH. Usman Husni, MA, 
sejak beliau belajar di Pesantren 
Salafiyah Hubbul Wathan Aceh Singkil 
tahun 1957-1959. Bahkan setelah 
menamatkan studi di Pondok Modern 
Gontor Ponorogo tahun 1976, Cita-cita 
tersebut semakin kuat. Apalagi selama di 
Gontor termotivasi oleh kedua gurunya 
(alm) KH. Ahmad Sahal dan (alm) KH. 
Imam Zarkasyi, Untuk mendirikan 
pesantren. Sedangkan istrinya Hj. Aidatul 
Fauziah, Hsb, SPd adalah alumnus 
Qasidah Irama Gambus Padang Pasir 
Pimpinan Hj. Nur Asiah Jamil. Tidak 
berbeda dengan (alm), istrinya juga sejak 
di Qasidahan telah bercita-cita untuk 
mendirikan Pesantren Putri yang bakal 

mencetak wanita shalehah yang mumpuni 
dalam berbagai bidang. 

Pada tahun 1981-1987, (alm) Drs. 
KH. UsmanHusni,MA ikut mendirikan dan 
memimpin Pesantren ar-Raudhatul 
Hasanah. Namun Allah SWT 
menghendaki jalan yang terbaik, sehingga 
tepat tanggal 20 November 1988, (alm) 
Drs. KH Usman Husni, MA 
mengundurkan diri dari Pimpinan dan 
Pengasuh Pesantren ar-Raudhatul 
Hasanah demi kebaikan semua fihak. 
Selama proses pengunduran diri tersebut 
muncul kesan di hati (alm) Drs. KH. 
Usman Husni, MA, bahwa "Bila bukan 
milik sendiri tentu harus banyak menahan 
diri, di samping harus menjaga harga diri. 
Demi generasi, patah tumbuh hilang 
berganti". Selain itu, Pesantren tersebut 
adalah amanah dari sahabat-sahabatnya 
yang telah ikhlash berkurban. 
Berangkat dari cita-cita yang terpendam 
selama ± 12 tahun dan motivasi besar 
untuk memiliki sebuah Pesantren milik 
sendiri, dan setelah menimbang-nimbang 
selama ± 5 bulan, maka (alm) Drs. KH. 
Usman Husni, MA dan istrinya Hj. Aidatul 
Fauziah, Hsb, SPd bersepakat mendirikan 
sebuah Pesantren di sebuah pertapakan 
tanah seluas 3,5 Ha di Jl. Pelajar Pasar III 
Desa Marindal I Patumbak Deli Serdang. 
Dengan "Bismillah-Allahu Akbar" pada 
tanggal 11 Ramadhan 1409 H bertepatan 
dengan 17 April 1988 M, diletakkanlah 
batu pertama Pesantren dan diberi nama 
dengan nama Pondok Pesantren Al-
Husna. Nama ini diniatkan sebagai 
tabarruk dan tafa'ul terhadap penyebutan 
17 kali kata Asma'ul Husna yang ada di 
dalam Al-Quran (8 kali bermakna manusia 
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yang baik penghuni surga, dan 9 kali 
bermakna taman surga). Program yang 
dibuka saat itu adalah program Madrasah 
Diniyah Awwaliyah (proses studi 4 tahun). 
Pada tahun 1992 M dibukalah program 
TMI (Tarbiyatul Mu'allimin al-Islamiyah 
dengan masa studi 6 tahun dan diisi 
program SMP-SMA), dan berlangsung 
hingga sekarang (PonpesAlhusna, 2009). 
 
Visi Pondok Pesantren al-Husna 
Lembaga pendidikan yang unggul dalam 
IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan IPTEK 
(Ilmu Pengetahuan Teknologi). 
 
Misi Pondok Pesantren al-Husna 
1. Menerapkan sistem pendidikan 

perpaduan yang berbasis kompetensi 
dengan TMI. 

2. Menyiapkan pejuang-pejuang bangsa 
yang cerdas dan terampil dalam 
berbagai ilmu pengetahuan dan 
bidang. 

3. Melaksanakan Manajemen Mutu 
Terpadu dengan melibatkan seluruh 
lembaga dan warga di pondok 
pesantren. 

4. Menumbuhkan semangat keunggulan 
kepada seluruh santri/wati, ustadz/ah 
dan guru berdasarkan iman dan 
taqwa. 

5. Menjalin kerjasama secara Ukhuwah 
Islamiyah kepada seluruh instansi 
atau lembaga swasta dan negeri di 
dalam dan di luar negeri. 

 
a. Tujuan Berdirinya Pondok 

Pesantren al-Husna 
Tujuan umum  

Mengasuh dan mendidik putera-puteri 
ummat muslimin agar ta’at menjalankan 
ajaran agama dan mencerdaskan mereka  
untuk pembangunan masyarakat yang 
berkualitas serta cakap dalam mencapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat. 
 
Tujuan khusus: 
A.  Mewujudkan Tri Darma Pondok 

Pesantren al-Husna: 
1. Keimanan dan ketaqwaan. 
2. Keilmuan dan keterampilan. 
3. Kemasyarakatan dan 

pengabdian. 
B.    Mendidik santri/wati agar mempunyai 

ilmu agama dan ilmu umum 
secukupnya, hingga dapat hidup 
mandiri di tengah-tengah masyarakat 
serta menjadi manusia yang 

membangun, taat, beriman, bertaqwa 
dan bermoral. 

 
b. Profil Pendiri Pesantren 
Nama : (alm) Drs.KH.Usman Husni, MA. 
TTL : Aceh Singkil, 25 Desember 1950 
 
Riwayat Pendidikan:  
1. Pesantren Hubbul Wathan Aceh 

Singkil (1959) 
2. Pesantren Nurul Islam Aceh 

Tenggara (1969) 
3. Pondok Modern Gontor Jawa Timur 

(1976) 
4. Sarjana Fak. Syari'ah UISU Medan 

(1985) 
5. Magister Pemikiran Islam IAIN-SU 

Medan (2002) 
c. Profil Pimpinan Pesantren Sekarang 
Nama : M. Najmil Husna, MA. 
TTL : Medan, 18 Juli 1980. 
Riwayat Pendidikan   : 
1. Sekolah Dasar al-'Ulum Amaliun 

Medan (1986) 
2. Sekolah Dasar al-Azhar Medan 

(1991) 
3. TMI Pondok Pesantren al-Husna 

(1998) 
4. Sarjana Fak. Ushuluddin Tafsir-Hadis 

IAIN-SU (2002) 
5. Magister Tafsir-Hadis UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta (2007) 
 
d.   Jenis Program Pendidikan 

a.  TMI (Tarbiyyatul Mu'alimin al-
Islamiyyah) 

b. SMP/SMA/SMK 
c. Salafiyyah 
d. Tahfiz Al-Quran 

 
b. Keadaan pimpinana pesantren, 

kepala sekolah dan guru  
Keadaan pimpinan pesantren, 

kepalasekolah dan guru merupakan tiga 
elemen penting dalam sistem 
penyelenggaraan pendidikan di pondok 
pesantren. Pimpinan pesantren 
hendaknya memiliki kemampuanuntuk 
Mengayomi, Menjamin, Mensejahterakan, 
dan Mengrahkan kepala sekolah guru-
guru agar dapat sesuai menjalankan 
tugas yang telah di amanahkan oleh 
masing-masing guru yaitu melaksanakan 
proses belajar mengajar secara efektif 
dan efisien serta sebagai faktor dominan 
yang menentukan maju dan mundurnya 
suatu lembaga pendidikan. 
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Tabel 1. Data Jabatan Pimpinan, Kepala Sekolah, Guru-Guru Dan Pegawai Pondok 

Pesantren Al-Husna TA. 2017-2018 

NO NAMA JABATAN TMT 

1 Hj.Aidatul fauzia Hsb, Spd Pendiri Pondok  
Pesantren Al-Husna 

1980 

2 M Najmil husna, M.A Pimpinan Pondok / GMP 
pai 

1998 

3 M Aidil Husna S.S Ketua Pengasuhan santri 
/ GMP  B. Inggris SMA 

2015 

4 M ahyal husna, Scom Ketua Pembangunan 
dan Kesejahteraan Santri 

2016 

5 Zulfa yalid ,M.pdI Direktur TMI Pondok 
Pesantren Al-Husna / 
GMP PAI 

2003 

6 Syafrijal ,M.E Kepala Sekolah SMA 2005 

7 Nanda Candra Kirana Silitonga, S.pd Kepala Sekolah SMP 2007 

8 Abdul Kholik Spd Wakepsek / GMP 
Sejarah & Sosiologi 

2002 

9 Ramadanil spd GMP Geografi 2016 

10 Catur Ramadani M.H GMP Penjaskes 2008 

11 Isni meira S.pd GMP B.Inggris SMP 2007 

12 Sri Utami S.pd Tata Usaha 2014 

13 Rasaf Situmorang S.Th.I GMP Hadist 2015 

14 Abrar mahbub GMP Insya 2010 

15 Annisa Siregar S.pd GMP Matematika 2016 

16 Erliza Wati Nasution s.pd GMP B.indonesia 2016 

17 Ma’ruf Denhas Daulay GMP Nahwu 2012 

18 Imam Sarianda GMP Ekonomi 2012 

19 Singgih Wahyu S.Ag GMP Tafsir 2017 

20 Ajeng Qhori A’a Qisna GMP Fiqh 2012 

21 Arfan Insan  GMP TIK  2014 

22 M Yahaya Nasution GMP T.Etika 2014 

23 Ikram Khairi Lubis GMP Al-Qur’an 2014 

24 Fitri Nurjannah GMP Shorof 2014 

25 Mira Wati GMP Muthala’ah 2014 

26 Subhan Asnawi Pengurus Koprasi 2014 

Sumber Data: Tata Usaha Pondok Pesantren Al-Husna 
Tahun Ajaran 2017-2018 

 
c. Keadaan Santri pondok pesantren 

Al-Husna 
Kondisi santri pondok pesantren Al-

Husna berdasarkan kelompok balajar 
untuk tahun pelajaran 2017-2018, untuk 
santri putra berjumlah 73 orang santri, 
sedangkan santriwati berjumlah 50 orang 

santriwati, sehungga jumlah keseluruhan 
nya adalah 123 orang. Berdasarkan data 
yang ada maka kondisi santri dilihat dari 
tingkatan kelas dan jenis kelamin, maka di 
ungkapkan sebagaimana dalam tabe 
berikut: 
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Tabel 2. Jumlah Santri Pondok Pesantren Al-Husna Marindal Tahun Ajaran 2017-2018 

KELAS JENIS KELAMIN JUMLAH KETERANGAN 

PUTRA PUTRI 

1 TMI 21 8 29  

2 TMI 15 10 25  

3 TMI 12 9 21  

4 TMI 6 11 17  

5 TMI 8 4 12  

6 TMI 11 7 18  

JUMLAH 123  

Sumber Data: Tata Usaha Pondok Pesantren Al-Husna Deliserdang 
TahunAjaran 2017-1018 

 
d. Sarana dan prasarana pondok 

pesantren Al-Husna 
Untuk kelancaran proses belajar 

mengajar di pondok pesantren al-Husna 

marindal memiliki sarana dan prasarana 
yang akan di ungkapkan dalam bentuk 
tabel sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Husna Marindal Tahun 

Ajaran  2017-2018 

NO Fasilitas SPESIFIKASI JUMLAH 

1 Lapangan olahraga  Serbaguna 1 Lap 

2 Perputakaan  Unit Pesantren 1 Unit 

3 Ruangan  *Pimpinan Pesantren 2 Unit 

* Kantor Guru-Guru 1 Unit 

* Kelas 6 Unit 

* Penyimpanan Barang 2 Unit 

*Aula 1 Unit 

4 Kantin Unit Pesantren 1 Unit 

5 Lab Komputer Unit Pesantren 1 Unit 

6 Masjid  Unit Pesantren 1 Unit 

7 Toilet Santri dan Guru-Guru 8 Unit 

8  Dapur Umum Unit Pesantren 1 Unit 

 
e. Kurikulum 

Pondok pesantren Al-Husna ini 
mempunyai kurikulum yang berbeda 
dengan yang lain nya pondok pesantren 
lain pada umumnya memakai kurikulum 
yang di keluarkan departemen agama. 
Sedangkan pndok pesantren Al-Husna 

menggunakan KTSP dan masih 
mempertahankan kurikulum yang dibuat 
oleh dinas pendidikan dan kebudayaan, 
dan kurikulum pondok modren. Adapun 
struktur kurikulum yang ada di pondok 
pesantren Al-Husna sebagai berikut : 
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TABEL 4. STRUKTUR KURIKULUM PONDOK PESANTREN  

AL-HUSNA TA 2017-2018 
Kelas I TMI dan I Intensif 

No Mata Pelajaran Jml. 
Jam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Al-Quran Tarjamah 
Hadis 
Fiqh 
Tauhid 
Bahasa Arab 
Al-Quran Tajwid 
Tarikh Islam 
Mahfuzhat 
Muthola’ah 
Khat Arab 
Imla’ 
Etiket Muslim 
Bahasa Indonesia 
Bahasa Inggris  
Matematika  
Pkn  
Ipa  
Tik  
Penjaskes  
Biologi 

2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 JUMLAH 42 

 
Kelas II TMI 

No Mata Pelajaran Jml. 
Jam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Tafsir 
Hadis 
Fiqh 
Tauhid 
Bahasa Arab 
Nahwu 
Sharf 
Tarikh Islam 
Mahfuzhat 
Muthola’ah 
Khat Arab 
Imla’ 
Insya’ 
Etiket Muslim 
Bahasa Indonesia 
Bahasa Inggris  
Matematika  
Pkn  
Ipa  
Tik  
Penjaskes  
Biologi  

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

JUMLAH 44 
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Kelas III TMI dan III Intensif 

No Mata Pelajaran Jml. 
Jam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Tafsir 
Hadis 
Fiqh 
Tauhid 
Tamrin Lughah 
Faraidh 
Tarikh Islam 
Mahfuzhat 
Muthola’ah 
Khat Arab 
Imla’ 
Ushul Fiqh 
Nahwu 
Sharf 
Insya’ 
Bahasa Indonesia 
Bahasa Inggris  
Matematika  
Pkn  
Ipa  
Tik  
Penjaskes  
Biologi 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

JUMLAH 44 

 
Kelas IV TMI 

No Mata Pelajaran Jml. 
Jam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Tafsir 
Hadis 
Fiqh 
Tauhid 
Tamrin Lughah 
Tarikh Islam 
Ayat Ahkam 
Muthola’ah 
Tarbiyah 
Balaghah 
Ushul Fiqh 
Nahwu 
Sharf 
Insya’ 
Bahasa Indonesia 
Bahasa Inggris  
Matematika  
Pkn  
grammer 
Tik  
Penjaskes  
Sosiologi 
Geografi 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

JUMLAH 46 
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Kelas V TMI 

No Mata Pelajaran Jml. 
Jam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Tafsir wa’ulumuhu 
Hadis wa’ulumuhu 
Fiqh 
Tauhid 
Fiqh Maqarin 
Balaghah 
Ayat Ahkam 
Muthola’ah 
Tarbiyah 
Ushul Fiqh 
Nahwu 
Sharf 
Insya’ 
Bahasa Indonesia 
Bahasa Inggris  
Matematika  
PKN  
Grammer 
TIK  
Penjaskes  
Sosiologi 
Geografi 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

JUMLAH 46 

 
Kelas VI TMI 

No Mata Pelajaran Jml. 
Jam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Tafsir wa’ulumuhu 
Hadis wa’ulumuhu 
Fiqh 
Tauhid 
Tarbiyah Amaliyah 
Fiqh Maqarin 
Balaghah 
Ayat Ahkam 
Muthola’ah 
Mantiq 
Ushul Fiqh 
Nahwu 
Sharf 
Insya’ 
Bahasa Indonesia 
Bahasa Inggris  
Matematika  
PKN  
Grammer 
TIK  
Penjaskes  
Sosiologi 
Geografi 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

JUMLAH 46 
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B. Temuan khusus 

1. Masalah-masalah Manajemen 
Qismu Al-lughoh di pondok 
pesantren Al-Husna 

P:”bagaimana menurut ustad tentang 
Manajemen komunikas Qismu Al-lughoh 
di pondok ini ? 
J:”Manajemen Qismu Al-lughoh di pondok 
ini masih kurang efektif hingga berimbas 
pada hasil yang tidak maksimal.”  
P:’bagaimana pelaksanaan Qismu Al-
lughoh untuk meningkatkan bahasa ? 
J:”Masih menggunakan cara konvensional 
yang bertitik tumpu pada pembagian 
Mufrodar dan Muhaddasah. 
P:”Apakah ada kewajiban pada seluruh 
penduduk pesantren untuk berbahasa 
Arab dan Inggris setiap harinya ? 
J:”Tentunya ada namun kurang 
terealisasikan 
P:”Apa saja kendala-kendala yang terjadi 
dalam pelaksanaan Qismu Al-lughoh ? 
J:”Ada beberapa kendala 

1. Kopetensi personal yang kurang 
2. Kurangnya bimbingan bagi para 

pengurus 
3. Jarangnya pengadaan evaluasi 

bagi para pengurus 
P:”bagai mana menurut Ukhti / Akhi 
tentang Qismu Al-lughoh di pondok 
pesantren ini ? 
J:”Menurut saya Qismu Al-lughoh di 
pondok pesantren Al-Husna mengalami 
penurunan 
P:’Apa saja masalah yang terjadi dalam 
proses pelaksanaannya ? 
J:”Kurangnya kesadaran dan minat, lalu 
komunikasi sesama kawan yang tidak di 
barengi dengan percakapan bahasa, 
seringnya lupa atau lalai dalam 
berbahasa. 
 

2. Upaya-upaya Manajemen 
komunikasi Qismu Al-Lugoh di 
pondok pesantren Al-Husna 

P:”Apa langkah-langkah untuk 
meningkatkan kemampuan bahasa Arab 
dan Inggris santri? 
J:”Ada beberapa langkah yang di lakukan. 

1. Mencari cara yamg lebih baru 
yang terkini dalam pengajaran 
bahasa asing, misalnya di 
lakukan dengan cara study 
banding. 

2. Bimbingan yang intensif dan 
berkelanjutan bagi pengurus  
Qismu Al-Lugoh 

3. Adanya evaluasi dan 
pembenahan diri bagi para 
pengurus 

P:”Upaya apa saja yang telah kalian 
lakukan untuk meningkatkan Bahasa Arab 
dan Inggris Santri? 
J:”Upaya yang di lakukan adalah 

1. Memberikan kosakata pada 
setiap pagi 

2. Muhaddasah seminggu sekali 
3. Mengajak santri/wati untuk 

berbasa 
4. Membuat evaluasi bahasa 2 

minggu sekali 
5. Mengadakan tasjiul Al-Lughoh 

sebulan sekali 
6. Memberikan sanksi bagi siapa 

yang tidak berbahasa Arab dan 
Inggris 

7. Membagi minggu bahasa 
seminggu sekali  

P:”Apakah kalian membuat perencanaan 
untuk meningkatkan kemampuan bahasa 
? 
J:”Tentu saja saya membuat 
perencanaan/program kerja untuk 
meninggatkan bahasa selama masa 
jabatan saya 
 
C. Analisa Data Dan Pembahasan 

Dari uraian yang telah di temukan 
oleh penulis, maka dapat di analisis 
bahwa manajemen komunikasi qismu al-
lugho yang di terapkan di pondok 
pesantren al-husna adalah: 

Perencanaan yang di lakuka oleh 
pengurus OPPA (organisasi pelajar 
pesantren al-husna), pengesahan oleh 
pembimbing OPPA, pembagian kosakata 
setiap pagi, pembagian minggu bahasa, 
latihan pidato bahasa (arab dan inggris), 
dalam hal ini dapat diuraikan sebagai 
berikut: 

 
1. Perencanaan  

Dalam hal ini sebelum proses belajar 
berlangsung maka pengurus organisasi 
atau OPPA di haruskan untuk menyusun 
rencana pembelajaran untuk satu minggu 
kedepan yang akan di berikan kepada 
santri kelas 1 sampai kelas 4 TMI dan 
diharuskan untuk mengkaji nya kepada 
pembimbing OPPA hal ini di serahkan 
kepada guru yang bertanggung jawab. 
Agar kegiatan serta waktu dalam proses 
pembelajaran tidak terbuang sia-sia. 
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Dengan adanya perencanaan maka 

akan dapat ditentukan apa yang akan di 
capai dan bagaimana mewujudkannya 
dalam kegiatan proses belajar dan 
mengajar. Perencanaan ini akan 
memberikan arahan, mengurangi 
pengaruh perubahan, menyesuaikan, 
meminimal-kan penyalahgunaan serta 
ketidak teraturan dan dapat menyusun 
ukuran untuk memudahkan pembimbing 
atau pengawas. 
 
2. Pengorganisasian 

Secara umum pimpinan pondok 
pesantren mengintruksikan kepada 
kepala sekolah dan kepala sekolah 
mengintruksikan kepada guru untuk 
mengadakan pengorganisasian yang di 
lakukan pada awal tahun, sementara 
secara teknis guru sebagai koordinasi 
dengan OPPA untuk mengatur dan 
menyusun jalannya kegiatan yang akan di 
adakan mulai dari pembagian tugas 
mengajar, menyusun jadwal pembelajran 
sampai mengkonsep kegiatan untuk satu 
tahun kedepan. 

Selanjutnya untuk mempermudah 
jalannya proses pengorganisasian yang di 
lakukan di pondok pesantren al-husna di 
buat lah organisasi pelajar pesantren al-
husna atau disingkat menjadi OPPA yang 
di amanahkan oleh santri kelas 5 TMI al-
husna natinya mereka lah yang akan 
menjalankan disiplin ketertiban, 
keamanan, dan kebahasaan santri di 
pondok pesantren al-husna. 
 
3. Pelaksanaan  

Dalam prakteknya organisasi pelajar 
pesantren al-husna (OPPA) melakukan 
supervisi terhadap para santri kelas 1 TMI 
– kelas 4 TMI dalam pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar di sekitar haula 
asrama mulai dari perencanaan, 
penyusunan, penerapan, pemberian 
santri sampai dengan kegiatan yang 
menyangkut tentang kedisiplinan santri 
terutama tentang kebahasaan sehingga 
kedisiplinan santri tercipta dengan tertib 
sesuai roda disiplin yang telah di tentukan 
oleh majlis guru, hal ini dapat 
menyebabkan roda disiplin berjalan 
dengan efisien. 

 
4. Pengawasan 
Pengawasan merupakan tindakan 

terakhir yang di lakukan majlis guru pada 
seluruh anggota OPPA. Di pondok 

pesantren Al-Husna pengawasan 
dilakukan oleh majlis guru yang bergerak 
dalam bidang kepengasuhan santri dan 
santri wati dengan maksud sebagai 
monitoring terhadap semua kegiatan yang 
sedang berlangsung, hal ini di lakukan 
untuk menjamin apakah semua kegiatan 
santri di asrama sudah berjalan dengan 
lancar, efisien dan sesuai dengan tujuan 
yang telah di tetapkan dan di harapkan.  

Sementara untuk mengetahui tujuan 
yang telah di tetapkan, apakah sudah 
sesuai dengan apa yang di harapkan atau 
tidak, maka usaha yang di lakukan guru 
pembimbing di antaranya dengan proses 
evaluasi kepada OPPA terhadap tugas 
yang telah di amanahkan kepada mereka 
baik secara individu maupun secara 
kelompok. 

Evaluasi yang dilaksanakan guru 
pembimbing di pondok pesantren Al-
Husna pada setiap seeminggu sekali, 
sehingga tujuan dapat dicapai sesuai 
dengan yang di harapkan dan dapat 
memberikan upaya peningkatan atau 
pengembangan serta semangat dalam 
menjalan kan roda disiplin bahasa. 

Dengan demikian, hemat penulis 
pengawasan yang dilakukan di pondok 
pesanten Al-Husna dapat berjalan dan 
terealisikan dengan baik, indikasi ini 
terlihat ketika proses jalannya roda 
disiplin berjalan.    

 
PENUTUP  

 
Kesimpulan  
1. Pondok pesantren Al-Husna adala 

Pondok Pesantren yang memadukan 
pelajaran Umum, Agama dan 
Pembelajaran Kitab Klasik itulah 
mengapa Pondok Pesantren Al-
Husna di namakan dengan Pondok 
Pesantren Plus TMI Al-Husna yang 
memadukan antara Pendidikan 
Agama, Umum dan Kitab Klasik. 

2. Pondok Pesantren Al-Husna 
mengajarkan santrinya untuk 
bertanggung jawab kepada diri sendiri 
dan orang lain oleh sebab itu lah di 
pondok pesantren ini memiliki 
organisasi santri yang di namakan 
OPPA yang bertugas untuk 
menjalankan roda kedisiplinan 
terutama di siplin kebahasaan baik itu 
bahasa arab dan bahasa inggris. 
Sebab bagi pondok pesantren bahasa 
itu adalah mahkota bagi santrinya 
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selain akhlak dan ilmu pengetahuan 
karana bahasa adalah pengantar 
komunikasi bagi setiap orang. 

3. Di Pondok Pesantren Al-Husna 
aktifitas dalam kebahasaan cukup 
berjalan dengan baik dan di atur 
dengan sangat baik hanya saja 
kepekaan dari pengurus OPPA 
kurang maksimal dan kesadaran 
santri yang belum timbul, Untuk 
mengaplikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

 
Saran 

Berangkat dari ini penulis 
menyarankan agar manajemen 
komunikasi Qismu Al-Lugho perlu ada 
bimbingan dalam hal : 
1. Penyusunan program  
2. Penjelasan pelaksanaan program 

kerja 
3. Evaluasi program kerja 
4. Program pengembangan diri  

Agar kedewasaan dan rasa tanggung 
jawab yang telah di amanahkan 
kepadanya itu bisa terlaksana dengan 
baik, Dan tidak salah arah dan langkah. 
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