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ABSTRAK 

La Ode Muh. Ilham Hasan. B, NIM. 15 01 01 01 074, “Peran Pengasuh 

Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Santri Di Pondok Modern Gontor 

Putra 7 Kab. Konawe Selatan”, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, melalui bimbingan oleh Dr. H. Pairin 

M.A 

Kata kunci: Peran Pengasuh, Pondok Pesantren, Karakter Santri 

 

Pembahasan ini bermula dari fenomena yang ada yaitu peran pengasuh 

pondok pesantren dalam membentuk karakter santri di mana terdapat kekurangan 

dalam menanamkan panca jiwa yang menjadi ciri khas Pondok Modern Gontor 

dalam pendidikan karakter santri yaitu kyai sebagai pengasuh pondok tidak dapat 

memantau secara langsung penerapan panca jiwa tersebut. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengasuh pondok dalam 

membentuk karakter santri dan pola pembinaan karakter santri di Pondok Modern 

Gontor Putra 7 Kabupaten Konawe Selatan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dapat 

dikategorikan sebagai penelitian lapangan, yaitu penelitian dilakukan secara 

intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala 

tertentu yang dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian di Pondok 

Modern Gontor Putra 7 KabupatenKonawe Selatan. Metode pengumpulan data 

adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah didapatkan 

telah diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. 

Kemudian tekhnik analisis data tersebut direduksi, disajikan dan ditarik 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) peran pengasuh dalam 

membentuk karakter santri di pondok modern gontor putra 7 dengan menanamkan 

fungsi fasilitator, motivator dan juga evaluator. Selain dari hal itu pengasuh juga 

memperbanyak kegiatan, karena dengan banyaknya kegiatan tanpa disadari 

karakter santri akan terbentuk. 2) pola pembinaan karakter santri di Pondok 

Modern Gontor Putra 7 KabupatenKonawe Selatan dengan menanamkan jiwa 

lainnya. Jiwa tersebut dikenal dengan panca jiwa, diantaranya jiwa keikhlasan, 

jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari, jiwa ukhuwah islamiyah, dan jiwa kebebasan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pusat penyebaran agama Islam 

lahir dan berkembang sejak masa permulaan kedatangan agama Islam di wilayah 

Nusantara ini. Pesantren telah ada sejak zaman colonial serta telah banyak 

berperan dalam melaksanakan pendidikan Islam di Nusantara. Kaum santri 

sebagai anak didiknya punya jiwa yang cukup mengagumkan dan kapasitas 

intelektual yang cukup memadai, sehingga dari merekalah Islam sedikit demi 

sedikit tersebar dan meluas kesegenap penjuru Nusantara.  

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah asrama pendidikan Islam 

tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan 

seorang (ataulebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “Ustadz atau 

Ustadzah”, dan seorang Pengasuh yang berperan penting didalam menjalankan 

visi dan misi pondok pesantren tersebut. Keunggulan pesantren terletak pada 

prinsip ‘memanusiaka nmanusia’ dalam proses pembelajarannya. Jika di 

pendidikan formal sekolah lebih berorientasi pada pencapaian akademik dan 

materi semata, maka di pesantren lebih ditekankan pada pembinaan karakter 

individual dan keteladanan dari seorang ‘ustadz’ kepada santrinya yang 



 

 

 

berlangsung 24 jam penuh, hingga menjadi penyumbang pemikiran konstruktif 

dalam membangun bangsa di era globalisasi1. 

 Sistem pendidikan yang diterapkan di Pondok Modern Gontor lebih 

berprinsip pada pendidikan mental dan multi system. Maka seluruh totalitas 

kehidupan santri dari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan adalah pendidikan, 

dengan berpijak pada nilai, ruh, dan kultur yang tercermin dalam dinamika 

kehidupan santri. Pendidikan tersebut memiliki orientasi kemasyarakatan yang 

tercermin dalam panca jiwa, dimana seluruh kegiatan santri dijiwai oleh 

keikhalasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah, dan kebebasan. 

Pondok Modern Gontor Putra 7 merupakan salah satu dari 71 pondok 

pesantren yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara.2 Pesantren ini merupakan salah 

satu dari pengembangan Pondok Gontor Jawa Timur. Pondok Modern Gontor 

Putra 7, sebagaimana pondok-pondok Gontor lainnya merupakan salah satu 

pondok pesantren yang dikelola secara modern. Pondok pesantren yang tidak 

hanya mengandalkan hubungan batin antara santri dan kyai dalam keterbatasan 

wawasan, menolak perubahan dan anti hal-hal baru. Namun, Pondok Modern 

Gontor Putra 7 merepsentasikan untuk pendidikan modern yang memberikan 

kesempatan bagi santri untuk mengembangkan diri di bawah asuhan tenaga 

profesional, memiliki kualifikasi akademik memadai dan kaya pengalaman. Pola 

pengasuh seperti ini diharapkan dapat merubah wajah pesantren dari ketertutupan 

menjadi berwawasan global. 

                                                             
1 Nur Efendi, Manajemen Perubahan Di Pondok Pesantren (TERAS, 2014) h. 124 
2 http://gontor.ac.id/pondok-cabang/pondok-modern-gontor-7-riyadhatu-l-mujahidin/, 

diunduh pada tanggal 27 Februari 2012. 



 

 

 

Sistem pembinaan tersebut menjadi kata kunci bagi tercapainya kualitas 

insan Indonesia yang cerdas, mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa sebagaimana digariskan dalam Tujuan Pendidikan Nasioanl. Pola ini 

diharapkan mampu memberikan jaminan bagi pesantren untuk menjadi kuat dan 

dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan kemajuan dunia. Dengan kata lain, 

pesantren yang mampu menjawab tantangan zaman. 

Pembinaan teerhadap santri dan pondok pesantren secara keseluruhan 

dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen masukan instrumental 

yang memadai. Keberadaan pengasuh pondok yang bekerja efektif dalam suatu 

sistem pembinaan dan manajemen yang baik dibawah naungan kepemimpinan 

islam diharapkan tidak saja dapat membawa perubahan bagi popularitas pondok, 

akan tetapi mengarah pada terbentuknya kepribadian santri, karakter santri dan 

pendidikan yang berlangsung didalamnya. 

Peran pengasuh pondok pesantren merupakan fenomena yang paling sering 

diperbincangkan. Biasanya semakin besar nama sebuah pondok pesantren, maka 

masyarakat menganggap bahwa pesantren memiliki peranan yang baik dan tentu 

saja pengasuh pondok bekerja secara profesional, akan tetapi dalam hal tersebut 

tidak terlihatnya penanaman Panca Jiwa Pondok Modern Gontor. Demikian pula 

sebaliknya. Pesantren-pesantren kecil dan baru berkembang kecuali dengan nama 

besar kyainya, maka dianggap pengasuhnya belum terbukti menerapkan peranan 

pengasuh yang efektif. Pembinaan karakter tersebut tidak lepas dengan 

menanamkan jiwa-jiwa yang menjadi ciri khas Pondok Gontor yang lebih dikenal 

dengan panca jiwa. 



 

 

 

Dari penjelasan mengenai pola pembinaan santri di atas peneliti melihat 

adanya kekurangan dalam menanamkan jiwa-jiwa yang menjadi ciri khas Pondok 

Pesantren dalam pendidikan karakter santri yang dimana kyai sebagai pengasuh 

pondok tidak dapat memantau secara langsung penerapan panca jiwa melalaui 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan santri, sehingga “Peran Pengasuh Pondok 

Pesantren Dalam Membentuk Karakter Santri Di Pondok Modern Gontor Putra7, 

Kabupaten Konawe Selatan’’ sangat menarik untuk diteliti. 

B. Fokus Penelitian 

 Untuk lebih fokusnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah 

penelitian sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan di atas yakni 

peranpengasuh pondok pesantren dalam membentuk karakter santri di Pondok 

Modern Gontor Putra7 Kabupaten Konawe Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka masalah penelitian ini akan 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran pengasuh pondok pesantren dalam membentukkarakter 

santri di Pondok Modern Gontor Putra 7 Kabupaten Konawe Selatan? 

2. Bagaimana pola pembinaan karakter santri di Pondok Modern Gontor 

Putra7 Kabupaten Konawe Selatan? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 



 

 

 

1. Untuk mengetahui peranpengasuh pondok dalam membentuk karakter 

santri di Pondok Modern Gontor Putra7 Kabupaten Konawe Selatan 

2. Untuk mengetahui pola pembinaan  karakter santri di Pondok Modern 

Gontor Putra7 Kabupaten Konawe Selatan 

E. ManfaatPenelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui proses penelitian ini, diharapkan dapat memberi 

manfaatbagiparapenelitiselanjutnya, yang 

penelitiannyamemilikihubunganatauketerkaitandenganhasilpenelitianini. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pondok 

pesantren khususnya pengasuh pondok dalam mengembangkan ciri khas 

pondok pesantren khususnya di bidang pembentukan karakter dan menjadi 

bahan informasi atau komparasi bagi berbagai pihak yang memiliki 

tanggung jawab dalam pembentukan karakter santri. 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul 

penelitian ini, maka sebagai frame of refrence (menyamakan pemahaman) peneliti 

dapat memaparkan definisi operasional judul penelitian sebagai berikut: 

1. Pengasuh yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai pemimpin, 

pembimbing dan pengurus yang memiliki otonomi yang sangat luas dan 

kewenangan besar kearah mana pesantrennya berkembang. 



 

 

 

2. Peran pengasuh yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan proses 

penentuan rencana para pemimpin, pembimbing dan pengurus yang 

memiliki otonomi yang sangat luas dan kewenangan besar kearah mana 

pesantrennya berkembang,disertai penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

3. Pondok gontor yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan lembaga 

pendidikan Agama Islam, dengan sistem asrama yang di dalamnya 

berisikan sekurang-kurangnya tiga unsur pokok yaitu : Kyai, sebagai 

pengasuh sekaligus pengajar, santri yang belajar dan masjid sebagai tempat 

beribadah dan sentral kegiatan. Dan yang paling penting dalam pesantren 

bukanlah pelajarannya semata-mata, melainkan juga jiwanya, Jiwa itulah 

yang akan memelihara kelangsungan hidup pesantren dan menentukan 

filsafat hidupnya 

4. Pembentukan karakter yang dimaksud dalam penelitian inimerupakan 

pembentukan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain. Pembentukan karakter di pondok modern darussalam 

gontor dijiwai dengan keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah 

Islamiyah dan kebebasan yang dikenal sebagai panca jiwa. Karakter santri 

dibentuk melalui berbagai macam kegiatan. 
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