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INSTRUMEN WAWANCARA

No Pertanyaan
Penelitian

Wawancara Dokumentasi

1. Rekrutmen
(tujuan, cara,

proses)

1. Bagaimana proses rekrutmen tenaga pendidik di Pondok
Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4?

2. Siapa saja yang berperan dalam proses perencanaan tenaga
pendidik di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri
Kampus 4?

3. Kapan proses rekrutmen tenaga pendidik berlangsung di
Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4?

4. Dimana proses rekrutmen tenaga pendidik dilakukan?
5. Apa saja aspek-aspek yang diperhatikan dalam rekrutmen

tenaga pendidik?
6. Mengapa perlu diadakan rekrutmen tenaga pendidik?
7. Apakah ada tim khusus dalam proses rekrutmen tenaga

pendidik?
8. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tenaga

pendidik?

1. Majalah Gontor
2. Data guru dari kantor ( data wali kelas, penempatan

guru, dan penataran guru, kgegiatan guru, jumlah
guru dan santri keseluruhan Gontor, dan data
klasifikasi guru berdasarkan lama mengabdi)

3. Data guru dan pengeasuh santri
4. Jadwal kegiatan harian, mingguan, bulanan, tengah

tahunan, dan tahunan.

2. (proses,
aspek, waktu)

1. Bagaimana proses  tenaga pendidik di Pondok Modern
Darussalam Gontor Putri Kampus 4?

2. Siapa saja yang berperan dalam proses  tenaga pendidik di
Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4?

3. Kapan proses  tenaga pendidik dilakukan di Pondok
Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4?

4. Apa saja aspek pertimbangan bagi proses pe tenaga
pendidik di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri
Kampus 4?

5. Sejak kapan Pondok Modern Darussalam Gontor Putri
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Kampus 4 tidak merekrut tenaga pendidik dari luar?
6. Mengapa Pondok Modern Darussalam Gontor Putri

Kampus 4 tidak merekrut tenaga pendidik dari luar?
7. Apa saja aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan

dalam  tenaga pendidik?
8. Mengapa proses  harus dilaksanakan?
9. Berapa lama waktu proses perekrutan tenaga pendidik?
10. Apa saja kendala yang dihadapi dalam  tenaga pendidik?

3. Seleksi
(indikator,
penilaian,

kualifikasi,
standar,

imtegritas)

1. Bagaimana proses seleksi tenaga pendidik di Pondok
Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4?

2. Apa saja aspek yang dinilai dari calon tenaga pendidik di
Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4?

3. Siapa yang menentukan penilaian seleksi bagi calon
tenaga pendidik di Pondok Modern Darussalam Gontor
Putri Kampus 4?

4. Kapan proses seleksi dilakukan?
5. Dimana prses seleksi dilakukan?
6. Mengapa proses seleksi harus dilakukan?
7. Apa saja aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan

seleksi?
8. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses seleksi

tenaga pedidik?
9. Apa jalur yang digunakan dalam proses seleksi tenaga

pendidik?
10. Apa kendala dalam proses seleksi tenaga pendidik?

. Pengembang 1. Bagaimana pengembangan tenaga pendidik di Pondok
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an sumber
daya manusia
(kemampuan,

skill,
kecakapan,
individu)

Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4?
2. Kapan pengembangan tenaga pendidik dilakukan di

Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 4?
3. Siapa saja yang berperan dalam pengembangan tenaga

pendidik di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri
Kampus 4?

4. Apa saja yang dilakukan Pondok Modern Darussalam
Gontor Putri Kampus 4 dalam upaya pengembangan
tenaga pendidik?

5. Dimana proses pengembangan tenaga pendidik yang
dilakukan?

6. Kapan saja proses pelatihan/pengembangan tenaga
pendidik dilakukan?

7. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses
pengembangan tenaga pendidik?

8. Mengapa harus diadakan proses pengembangan tenaga
pendidik?

9. Apa saja masalah yang dihadapai dalam proses
pengembangan tenaga pendidik?

10. Apa manfaat diadakannya proses pengembangan tenaga
pendidik?

5. Penilaian
Kinerja

(nilai, hasil,
aspek,

indikator)

1. Bagaimana cara Pondok Modern Darussalam Gontor Putri
Kampus 4 dalam mengevaluasi tenaga pendidik?

2. Kapan proses evaluasi tenaga pendidik berlangsung?
3. Apakah ada reward yang didapat oleh tenaga pendidik

yang berpotensi?
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4. Apakah ada konsekuensi yang diberlakukan oleh pondok
bagi pendidik yang melanggar?

5. Siapa saja yang berperan dalam proses evaluasi tenaga
pendidik?

6. Apakah ada tim khusus yang ditunjuk dalam proses
evaluasi tenaga pendidik secara berkala?

7. Apa saja aspek yang perlu diperhatikan dalam proses
evaluasi tenaga pendidik?

8. Berapa kali proses evaluasi tenaga pendidik dilakukan?
9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses evaluasi

tenaga pendidik?
10. Mengapa harus diadakan proses evaluasi tenaga pendidik?



LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Minggu 16 juni 2019

Waktu :10:30

Lokasi : Rumah Wakil Pengasuh Pondok

Narasumber : Ust Nurwahyuddin

Jabatan : Wakil Pimpinan Pengasuh Pondok

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Bagaimana Proses Rekrutmen Tenaga Pendidik?

N: Untuk tenaga pendidik di gontor semua dari alumni gontor tidak ada yang

bukan dari alumni gontor  jadi perekrutannya adalah mereka yang sudah lulus gari

gontor tapi sebelum itu sudah mulai ada seleksi siapa yang akan menjadi guru di

gontor tentunya itu dalam perekrutannya tidak hanya melihat pada akademiknya

tapi dari mentaal, akhlak dilihat dari itu, dia akademiknya bagus, nilainya tinggi

tetapi akhlaknya kurang jadi tidak diambil jadi guru gontor yang utama itu

memang dilihat dri faktor akademisya nilai ujiannya yang kedua baru dilihat dari

akhlaknya maka bisa jadi akademisnya bagus nilainya bagus tetapi akhlaknya

kurang tetap tidak bisa jadi guru gontor tapi sebaliknya ada juga mungkin guru

yang akhlaknya bagus akademisnya kurang bisa jadi guru gontor jdi tidak

mengambil dari yang akademisny bagus, yang terpenting itu akhlaknya, walaupun



akhlaknya bagus tetapi akademisnya kurang bisa menjadi guru, tapi sebaliknya

kalo akademisnya bagus akhlaknya kurang tidak bisa.

P: Kenapa hanya mengambil dari alumni gontor?

N: Agar sama nilainya, rohnya karena kita bebeda kita guru disini adalah sesuai

dengan yang sudah diajarkan oleh pendiri pondok yaitu ada panca jiwa itu ada 5

jiwa yang harus dimiliki oleh seorang santri dan guru dan itu bukan hanya

dimiliki saja tetapi memang dimiliki dan memang sudah dilaksanakan selama dia

belajar di gontor, apa itu 5 panca jiwa yaitu adalah keikhlasan, kesederhanaan,

berdikari, ukhuwah islamiyah dan juga kebebasan, artinya disini keikhlasan

berarti memang sudah ditanamkan kita sebagai seorang guru itu harus ikhlas,

ikhlas berbuat karena allah bukan karena mencari harta atau mencari imbalan,

tidak, tetapi apa yang bisa kita beri untuk pondok apa yang bisa kita berikan utuk

anak-anak dalam proses pendidikan maka kita di gontor ini tidak ada hitung

hitungan gaji, oh ini gajinya sekian ini sekian tidak ada gaji adanya adalah

ikhsan/maun artinya kebaikan dari pondok, kebaikan dari pimpinan pondok,

pondok memberikan tetapi itu bukan gaji karena kalo gaji kan tinggi harusnya

standarnya, tetapi dipondok tidak demikian yang penting ada dalam pondok

mereka tercukupi urusan makannya tercukupi, mereka senang bahkan mengabdi

di dalam pondok itu senang iya jadi itu perekrutannya jadi modelnya begitu jadi

tidak ada yang mengambil dari luar semuanya dari dalam, kalo misalnya nanti

butuh sarjana yang sarjana karena yang kurang eksaknya ya karena gontor ini

kurikulumnya 100% agama 100% umum jadi bukan hanya 50% agama 50%

umum tidak tetapi semuanya diajarkan lah yan eksak ini banyak yang menilai



bahwasanya orang-orang luar itu eksaknya itu kurang maka gontor mencari kader

yang dikuliahkan dalam bidang tertentu nantinya kembali kepondok, jadi bukan

merekrut orang disana yang lulusan s1 atau s2 yang jurusan eksak tidak tapi dari

kita sendiri kita kirim ya memang proses itu tapi tidak apa-apa tapi nanti

kembalinya mondok, jadi perukrutannya seperti itu.

P: Dalam perekrutan siapa-siapa saja yang berperan dalam proses perencanaan

tenaga pendidik?

N: Jadi yang berperan ada beberapa tahap pertama itu adalah wali kelas, karena

wali kelas kan mereka tau persis bagaimana anak didiknya, setelah dari wali kelas

nanti dari staff KMI itu adalah staf dari bagian pengajaran karena disitu yang

mendisiplinkan santri-santri untuk masuk kelas, yang keua bagian pengasuhan

santri, yang selanjutnya dari guru-guru senior, mereka kan juga melihat, kemudian

yang terakhir kepimpinan pondok, jadi melalui tahapan itu dari wai kelas hingga

ke pimpinan pondok dan itu harus memenuhi kriterianya, jadi kriteriannya yaitu

ilman, adaban,wakhulukon, secara keilmuannya secara adabnya, secara

akhlaknya, jadi dipilih betul-betul,

P: Kendala yang dapatkan dalam proses perekrutan tenaga pendidik?

N: selama ini alhadulillah karena sudah melalui proses itu sudah melakukan

proses thapan seperti itu ya alhamdulillah secara umum tidak megalami hambatan,

ya hambatannya itu adalah ada sebagian dari mereka itu masa-masa pengabdian

cman kendalanya yaitu cma mpengabdian setahun itu saja itu hambatannya

sehingga kalo yang disini itu yah hambatannya guru yang mengajar guru baru 40

setelah setahun ya sudah mereka  pulang ganti dengan guru baru nanti setahun



lagi ganti dengan guru baru lagi. Tapi mulai sekarang ini tidak semuanya ganti

artinya ada ini solusinya ada diantara mereka yang kami persilahkan kuliah disini

jadi mereka lanjut bukan hanya setahun, tetapi sambil kuliah, yaitulah daya

tariknya mereka tetap mau lanjut karena kuliah itu mereka yang gak mau lanjut

karena dulu seharusnya yang belum kuliah kalo hanya ngajar disini 4 tahun kan

mereka rugi juga tapi mereka disini sambil ngajar sambil kuliah jadi dua-duanya

dapat dia mengajar dapat ilmu pendidikan mengajar juga dapat dia juga dapat

ilmu pengetahuan tambahan dari bangku kuliah. Dan dalam proses perekrutan

guru aspek aspek dilihat juga kan dalam setiap tahunnya itu alumni yang lahir

yang selesai itu sampai 1700, 1500 setiap tahunnya jadi banyak makanya yang

dipilih pun dari setiap pondok-pondok, kalo disini ya dipilih  bukan hanya yang

pinter kan mereka juga mempunyai keahlian masing-masing ada yang  kariah

yang suaranya bgus itu ada, ada yang bahasa arab dan inggrisnya bagus dikirim

setiap pondok cabang, jadi setiap pondok cabang itu dikirim di data terlebih

dahulu oh disana itu butuh yang kori yang ngajinya bagus, maka setiap pondok

dikasih  yang bahasa arab bahasa inggrisnya bagus memang semuanya bisa

tapikan ada yang lebih bagus lagi yang bahasanya yang pinter sound sistemnya,

yang pntar seni lukisnya yang seni suaranya jadi semuanya aspek-aspeknya jadi

yang mengabdi disini itu ada yang bisa lukis ada yang bisa bahasa, ada yang bisa

koriah, ada yang seni musiknya bisa main musik dan itu dikirim dan sudah

dipikirkan disana.



P: Apakah guru disini sesuai dengan bidang mata pekajarannya.

N: Iya sesuai karena mereka sebelum berembuk dalam proses pembuatan jadwal

itu mereka dikasih belangko pilihan pelajaran mau ngajar apa mau ngajar fiqih,

mau ngakar kimia, mau ngajar fisika, mau ngajar mate matika, mau ngajar bahasa

inggris mereka sudah milih kalo misalnya tidak ada contoh seperti gak ada yang

milih kimia sama sekali dalam pilihan 40 orang itu guru baru  itu kok tidak ada

yang milih mau ngajar kimia terutama yang eksak-eksak itu tidak ada kita tetap

bisa dengan cara melihat akademi sebelumnya ketika kelas 6 ini kelas 6 apa di

gontor inikan kelasnya di klasifikasikan dari yang akademiknya bagus, tapi kalo

yang eksak dilihat dari dia kelas 6nya dlu di kelas 6 apa di B atau C atau D kalo

kelas 6 B si pastikan dia cerdas kimia fisika biologi dia pasti bisa di pastikan bgtu

karena dilihat dari kelasnya dilihat dari abjat kelasnya jadi kalo dia kelasnya B

berarti dia pinter dan itu yang dikirim disini pun bukan hanya dari kelas B saja

tetapi dari semua kelas.

P: Kapan proses perekrutan dilakukan?

N: Sebelum ramadhan, karena kita kan pake bulan hijriah yah, yah tiga bulan

sebelumnya sudah mulai dilihat, mulai melihat siapa cocok ada di gontor dan

itupun nanti bersusun artinya itu kriteria yang pertama itu nanti yang akan

mengabdi di gontor pusat, di gontor cabang khusus putri, yang paling bagus ya di

gontor 1 2, 3, 4, 5, 6, tetapi tetap melihat tadi kebutuhan guru disana itu

membutuhkan apa oh disana membutuhkan anak yang rajin anak yang ulet ya

walaupun gurunya tidak terlalu piter-pinter gak apa apa yang penting rajin dan

ulet ya seperti disini dibutuhkan.



P: Bagaimana proses penempatan, pembinaan dan pengembangan ustazah2 di

pondok?

N: Pengembangan yang pertama mereka ketika sudah di tentukan untuk menjadi

tenaga pendidik di gontor putri kampus 4 mereka di adakan penataran terlebih

dahulu, penataran guru baru namanya itu selama 6 hari dan setiap hari di tata apa

yang ditata yaitu yang pertama kepondok modernannya artinya agar bisa

memahami pondok secara menyeluruh tentunya pemahaman pondok ketika masih

menjadi santri dan menjadi guru berbeda iya pemahaman pondoknya berbeda jadi

kalo masih santri itu kan mereka itu apa yang kau cari di pondok apa yang kau

cari itu kalo santri tapi kalo guru bukan apa yang kau cari tapi tapi kepondok apa

yan kau beri jadi biar mereka pengabdian total maka sekarang apa yang bisa kamu

beri untuk pondok modern ini agar mereka paham betul mengenai pondok jadi

sekarang itu pemahaman tentang pondok itu pengabdian total itu sehingga nanti

yang bisa mengabdi pada pondok dengan total itu pengabdian terus kemudian

ditatar yang lainnya tetang bagaimana cara mengajar yang baik dan yang benar

yang ketiga tentang ilmu keguruan dan banyak lagi yang lain materi-materinya itu

jadi materi-materi yang di sampaikan itu jadi penataran jadi diadakan penataran

guru kemudian penataran masih digontor putri di pusat kemudian disini pun

demikian begitu datang ada orientasi pengenalan tentang gontor putri kampus 4

karena walaupun kita ini cabang yang ada di gontor tapi kan fisik input fisik

pondok secara fisik pondok generasi inputnya anak-anak yang belajar disini kan

berbeda dengan disana disini masih hanya satu daerah dari sulawesi tenggara saja

tidak ada yang seperti yang digontor pusatkan dari segala etnis bhinekatunggalika



pokoknya banyak dari macam macam daerah yang datang tapi disini kebanyakan

yang datang hanya dari sulawesi tenggara saja sementara ini nah itu di sampaikan

tentang itu terus disiplim disini itu yang kedua disiplin mengajar kemudian

disiplin mengabdi di gontor putri 4 ini bagaimana itu diadakan itu terus kemudian

peningkatan guru juga diadakan setelah itu nanti mereka sudah mulai pembagaian

di bagi jadwal ketika pembagian jadwal itu juga diarahkan jadi pembagian jadwal

bukan hanya sekedar dibagi saja tetapi ada pengarahannya terlebih dahulu jadwal

pengajarannya itu terus kemudian dalam proses pembelajarannya pun mereka juga

di apa namanya kalo disini namanya nahdu tadris (ketika ada seorang sedang

mengajar maka disitu ada guru senior yang melihat bagaimana proses

pembelajaran itu )terus kemudian di setiap saat setiap hari kamis juga diadakan

perkumpulan seluruh guru itu namannya kemisan nah disitulah yang

menyampaikan hanya saya selain wakil pengasuh kemudian bagian pengajaran

(kmi) yang menyampaikan itu setiap hari kamis pasti itu diantarannya untuk

peningkatan sehingga tetap terjaga sehingga kualitas guru terus kemudian roh

guru artinya jiwa seorang guru itu tetap terjaga sehingga mereka mengajar tetap

mempertahankan jiwa keikhlasan jiwa kesungguhan. Dan saat itu juga ada

evaluasi juga ada guru yang mengajarnya kurang benar atau seorang guru tinggal

didalam pondok ini kan tugas merek di pondok ini bukan hanya sekedar mengajar

dikelas tetapi merekakan mendidik mendidik itu bukan hanya di dalam kelas saja

tetapi baik didalam kelas maupun di luar kelas ha di luar kelas itu di asrama

mereka membimbing asrama malam hari ada tahsil qiroah mengajar mengaji bagi

anak-anak seluruhnya tapi di bagi setiap ustazah pegang 5 orang satri kemudian



yang lainnya nanti ada proses bimbingan di setiap kamar jadi setiap kamar itu

nanti setiap hari selasa itu setiap guru nantinya mereka dibagi perkamar jadi setiap

kamar ada seorang guru yang disitu memberikan proses bimbingan yang

memberikan nasehat dan lain sebagainnyalah pokoknya didapatkan saat itu bagi

mereka yang tidak melaksanakan tugas itu atau terlambat datang ya kita evaluasi

saat itu itu proses untuk peningkatan guru sehingga tetap terus terjaga walaupun

disini guru-guru diisikan setiap tahun ada yang berganti karenakan mereka wajib

pengabdian setahun ha setiap tahunnya ada yang pulang ada yang datang lagi tapi

yang masih netep disini ada sekitar 20-an orang yang menetap disini yang lainnya

ya itu guru baru yang pengabdian disini kemudian pulang tapi ada yang datang

lagi tapi kita tetap terus adakan pengembangan seperti itu maka tetap tidak

berkurang kualitas guru-guru.

P: Bagaimana proses penempatan atau pembagian guru-guru?

N: Iya jadi mereka disini di gontor ini tidak hanya sekedar mengajar saja tetapi

mereka juga kita didik kita mendidikkan ya dengan pengarahan tadi pelatihan tadi

dengan penugasan jadi kita juga memberikan tugas di samping mengajar mereka

kita beri tugas di sektor-sektor yang ada di dalam pondok ada sektor bagian

pengasuhan santri ada sektor bagian pengajaran atau kmi ada sektor bagian

administrasi di pondok, dan itu kita beri tugas masing-masing ustazah di sektor-

sektor dan itu penempatannya adalah ya dilihat dari ketika mereka masih kelas 6

di gontor mereka dulu bagian apa ketika di gontor artinya ketika kelas 6 itu kan

ada OPPM (organisasi pelajar pondok modern) itu mereka ya di sesuaikan dengan

mereka dulu ketika kelas 6 bagian apa ada oppm dan bagian ini dan ada yang



ketua sekretaris bendahara nah terus itu nanti sebagai acuan untuk ditempatkan di

sektor-sektor itu tetapi dengan ijtihat lah ya tapi nanti suatu saat nanti ada

perombakan misalnya dirasa perlu sekarangkan ibaratnya masih percobaan ya di

tempatkan saja sesuai ketika dia kelas 6 tapi  nanti mereka nanti di bisa di roling

mungkin dari bagian pengasuhan bisa dibagian kmi bisa di rolinglah nantinya agar

bisa ditempatkan sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka.

P: Siapa yang berperan dalam proses pengembangan?

N: Jadi yang ikut berperan dalam proses pengembangan guru-guru yaitu guru-

guru senior juga ikut serta bukan hanya wakil pengasuh santri saja seluruh guru

terutama yang senior itu mempunyai tanggung jawab tetapi tanggung jawab

penuhnya saya sebagai wakil pengasuh santri tapi secara strukturnya saya sebagai

wakil pengasuh tapi secara kultur yang sudah senior itu mempunyai kewajiban

ikut serta dalam proses pengembangan guru2 tatpi berbeda dalam pengevaluasian

hanya saya saja sebagai wakil pengasuh santri yang mengevaluasi kalo masalah

kepondok modernanantaranya selain belajar mengajar dikelas itu saya.

P: Sejak kapan dilakukan pengembangan tenaga pendidik?

N: Ketika datang sini mereka sudah langsung jadi sebelum mereka datang sini kan

kami sudah punya data yang dari gotor pusat itu sudah kita tentukan dengan

dilihat dari data yang sebelumnya mereka kelas 6 jadi mereka datang langsung

kita bagi jadi buka mengajar dulu baru nanti di bagi tapi tidak karena sudah

langsung melaksanakan tugasnya terus nanti pertengah jalan tau di pertengahan

kalo memang dirasa oh ternyata ustazah ini pasnya disini, kemudian pelatihan itu

hampir setiap saat kok bukan hanya pelatihan awal tetapi setiap minggu seperti



nanti malam selasa akan diadakan pelatihan atau pendalaman materi nahu nanti

malam itu ada sebelumnya nanti ada pendalaman materi guru-guru pengajaran

tadris islam pendalaman materi untuk guru-gurusehingga nantinya mereka

mengajar itu sudah mempunyai materi yang akan di ajarkan.

P: Dalam penilaian kinerja guru-guru apa-apa saja yang di perhatikan?

N: ya cara mengajar yang pertama dari cara mengajarnya ketika dievaluasi cara

mengajarnya bagaimana, cara metode belajarnya itu kan ya kalo kita kan tidak

hanya mengandalkan metode ceramah saja tapi ya menggunakan metode-metode

di kembangkan ada model ceramah, tanya jawab kemudian yang lain-lainnya tetap

itu dikembangkan.





LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu, 6 Juli 2019

Waktu : 13:30

Lokasi : Rumah Wakil Direktur Pondok

Narasumber : Ust Yudi Afifuddin

Jabatan : Wakil Direktur

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Bagaimana proses perekrutan tenaga pendidik di gontor?

N: Kalo untuk tenaga pendidiknya yang di gontor itu tidak menerima tenaga

pendidik selain dari alumninya sendiri jadi tenaga pendidiknya itu di ambil dari

alumni gontor sendiri jadi tidak bisa dari instansi lain pendidikan lain untuk

menjadi tenaga pendidik di gontor ya kenapa demikian karena yang pertama ada

hal-hal yang ingin tetap dijaga dari sistem ini karena yang paling paham dan

mengerti sistem gontor ya alumninya disamping itu juga sistem pendidikannya di

gontor itu adalah KMI (Kulliatul Mu’alimin Al-Islamiyah) istilahnya pendidikan

guru agama maka pengajar di gontor yang istilahnya yang pertama kali di terima

itu adalah alumninya kenapa karena disitulah apa ujiannya menjadi guru maka di

gontor setelah lulus itu tidak langsung mendapatkan ijazah tetapi wajib menjadi

tenaga pendidik 1 tahun minimal itu di gontor sendiri dan di beberapa pondok-

pondok yang lainnya dan khusu yang di gontor nah dari yang alumni tadi pertama



di didik sebagai guru istilahnya guru pelatiha/praktek dalam satu tahun nah itu

baru nanti misalkan mau melajutkan digontor maka boleh atau mau misalkan

keluar mau melanjutkan kuliah dan sebagainya di gontor juga ada kuliahnya nah

dari situlah berjenjang untuk tenaga pendidiknya dari yang seluruh pendidik di

gontor itu alumni dari gontor sendiri jadi tidak ada perekrutan tenaga pendidik

dari luar, karena pola pendidikannya untuk menjadi guru dan juga tadi untuk

menjaga istilahnya nilai dan sistemnya bahwasanya di gontor itu nilai-nilai jadi

nilai-nilai itu sangat berbeda dengan nilai dan sistem yang di ajarkan di misalkan

di SMP, SMA, atau di perkuliahan berbeda maka untuk agar sistem dan nilai ini

lebih terjaga orisinaritasnya  maka tenaga pendidiknya itu harus dari alumni

gontor seandainya dia sambil kuliah diluar atau itu di perbolehkan jai misalkan

sudah kuliah S1, S2, S3 tidak di gontor tapi mau menjadi pendidik di gontor itu

diperbolehkan asalkan ketika menjadi sudah alumni di gontor itu jadi untuk itu

ada sistem-sistem dan nilai-nilai yang memang penanamannya adalah ketika

menjadi santrinya dan mungkin bagi beberapa orang peneliti menanyakan

bagaimana tentang profesionalitas misalkan pengajar matematika kalo di luarkan

harus yang sesuai apa istilahnya S1nya atau S2nya di matematika nah kalo di

gontor jadi sistemnya itu adalah istilahnya bukan profesionalitas tapi

profesionalisme jadi kalo profesionalitas ya harus seperti tadi S1nya misalkan

pendidikan agama maka ngajarnya di agama atau mungkin di eksak maka

ngajarnya di eksak tapi di gontor yang ada profesionalisme maksudnya bagaimana

memang dia diawal mungkin belum memiliki profesinalitas kenapa karena yang

rekrut masuknya kan hanya harus dari lulusan gontor  nah ketika lulusan dia



belum punya profesionalitas kenapa belum kuliah maka dari situ yang ingin di

utamakan adalah profesionalisme maksudnya apa jadi lebih mengedepankan

bagimana menjalankan ini dengan sebaik-baiknya meskipun toh diawal mungkin

masih banyak kesalahnya belum bisa maksimal tapi dengan adanya itu maka

disitulah lama-lama akan menjadi lebih profesional disamping itu tetap disana

istilahnya mendatangkan pengajaran atau mungkin digontor bahasanya takhil kalo

mungkin diluar apa yah seperti pelatihan misalkan tetatang matematika ada

pendalaman materi matematika tentang itu jadi untuk mewujudkan

profesionalismenya itu salah satunya dengan berbagai macam ada pelatihan ada

pengarahan ada hal-hal yang untuk peningkatan istilahnya kemampuan gurunya

dan ya istilahnya yaitu karena yang ingin di lebih kedepankan kalo di gontor

untuk mengenai pendidikan dan pengajarnya itu ada sebuah seperti sebuah slogan

atau sebuah apa stetmen yang dipegang bahwasanya materi itu penting tapi

metode lebih penting metode itu penting tapi guru lebih penting guru itu penting

tapi roh jiwa seorang guru itulah yang terpenting jadi di gontor demikian mungkin

dari sisi materinya tidak sehebat yang profesional dari lulusan S1 ataupun S2 tapi

dengan materi yang mungkin tidak sehebat itu ketika penyampaiannya dengan

metode yang lebih sesuai maka hasilnya pun tidak kalah dengan yang itu dan

memang metode ini penting mungkin di beberapa metode pembelajaran mungkin

yang dari perkuliahan lebih baik dari sisi metodenya tapi digontor ada guru itu

lebih penting dari metodenya tadi nah mungkin dari sisi

profesionalisme/profesionalitas tadi mungkin yang lulusan S1 atau S2

dibandingkan dengan yang di gontor lebih baik tapi digontor ada sisi plusnya



yaitu jiwa seorang gurunya yang mungkin kalo ya dibandingkan dengan yang

diluar bisa berbed karena kenapa ketika diluar maka disana apa perjitungannya

ketika mengajar itu ya istilahnya ada hononariumnya ada gajinya ya secara tidak

langsung itu akan mempengaruhi pola pengajarannya nah di gontor itu istilahnya

tidak ada sistem gajinya jadi lebih kepada keikhlasan ini adalah perjuangan ini

adalah dakwa ini adalah jihad jadi disitu ada sisi jiwanya yang mngkin ya bisa di

bandingkan dengan yang lainnya mungkin bisa lebih maksimal nah tidak ada

perhitungan gaji jadi ya terus bagaimana kalo misalkan yang digontor itu yang

sudah berkeluarga atau yang itu untuk mencukupi kebutuhannya nah digontor itu

ada namanya ikhsan jadi ya itu kebaikan dari pondok meskipun istilahnya yang

dikedepankan adalah jiwa jihadnya jiwa berjuangnya tapi gontor tetap ya akan

mencukupi kebutuhan apa istilahnya ya untuk bisa tetap bertahan hidup dan

berjuang seperlunya secukupnya untuk bisa menopang di perjuangan tersebut

maka tadi yang di awal saya sampaikan yang bisa menjaga sistem dan nilai ini ya

yang dari alumninya sendiri kenapa  karena seperti keikhlasan terus yang terjadi

di gontor misalkan kok tidak ada perhitungan gaji itu yang merasakan yang bisa

menerima yang paham dengan itu ya yang dari alumninya kalo mungkin yang dari

luar bisa jadi orientasnya sudah berbeda maka itu untuk perekrutannya itu adalah

intern alumni gontor itu pun yang jadi guru itu pun melewati Seleksi jadi misalkan

yang alumninya misalkan tarolah pihak mudanya 1.000 ha yang di ambil untuk

menjadi tenaga pendidik di gontor hanya sekitar 200 atau 300 itu di seleksi nah

seleksinya ini pun dasar utamanya bukan di akademisinya jadi lebih kepada sisi

yang lainnya sisi akhlaknya sisi istilahnya kepemimpinannya sisi bagaimana bisa



bersosialisasi dengan sesamanya kenapa karena ketika santrinya hidup 24 di

dalam satu koplek atau di dalam satu kampus maka akan sangat lebih mudah

untuk mengetahui karakter-karakternya maka dari karakter itu yang di pilih mana

yang paling sesuai ada banyak yang istilahnya secara akademisi ya lulusan

terbaiknya tapi malah tidak menjadi pendidik di gontornya kenapa karena itu tadi

ada hal-hal yang ingin dijaga dia secara akademisi baik tetapi di sisi sosok

keguruan kurang maka disitukan secara akademisi biasa-biasa saja tapi dia

memiliki jiwa keguruan pandai memotivasi bisa bersosialisasi nah itu yang dipilih

itu nah dari mana taunya digontor itu jejang didik mendidik itu sudah ada dari

santri dari dalam kehidupan di asrama kehidupan diluar proses belajar mengajar

dikelas itu pola pendidikannya kaka kelas mendidik adik kelasnya ha untuk

kehidupan di asrama itu yang mengelola adalah santri kelas 5 kalo di SMA

mungkin sekitar kelas 2 SMA itu yang mengelolah di asrama yang mengelola

kehidupan apa pola kehidupan di pondoknya itu santri akhirnya santri kelas 6nya

jadi dari situ bagi tenaga pendidiknya atau bagi kyai untuk mengetahui karakter

setiap anak bisa diteliti dari di mulai dari kelas 5 kelas 6 itu sangat dengan

dinamika kehidupan di asrama kehidupan di pondoknya itu bisa dinilai

karakternya disamping tidak menutup mata juga melihat ke sisi akademisinya

kenapa ya kalo tidak punya ilmunyakan tidak mungkin bisa mengajar tapi di

gontor sisi akademisi itu bukan satu-satunya kalo memang segi akademinya tidak

sampai ya tidak selain itu di gontor juga untuk kenaikan kelas dan kelulusannya

juga mempertimbangkan sisi akademisinya jadi ya kalo yang sering di sampaikan

dan itu di jadikan pegangan adalah nilai yang diberikan kepada santri itu ya nilai



apa adanya dapat nilai satu di rapot ya satu nilai dua ya dua nilai 9 ya 9 maka

ketika kenaikan kelas misalakan secara apa akademisinya secara nilainya tidak

sampai ya tidak naik tapi kalo dia secara akademisi naik tapi mungkin akhlaknya

kedisiplinannya kurang bisa jadi menyebabkan dia tidak naik atau bahkan tidak

lulus jadi ada banyak faktor jadi ketika Perekrutannya yang demikian itu bukan

istilahnya tidak menafikkan dari lulusan universitas atau dari kesan lain tidak tapi

karena memang sudah punya apa sistem pengolahan santri sendiri dan itu

berkesinambungan ketika menjadi guru dan terus-terus untuk proses yang

berkesinambungan ini ketika mungkin proses ini terputus atau dimasuki oleh yang

baru tidak sejalan dengan sistemnya maka di takutkan sistem yang sudah ini

malah istilahnya berubah dari yang di cita-citakan oleh pendirinya dulu.

P: Kapan proses perekrutan tenaga pendidik itu dilakukan?

N: Kalo prosesnya itu ya dari anak-anak masuk itu sepertinya sudah berjalan

proses itu kenapa karena santri masuk itu sudah di pantau dari perkembanganya

perkembangan kepemimpinannya perkembangan akademisinya disamping terus di

tingkatkan nah mulai dilihat untuk ini nanti cocok menjadi guru atau tidak itu

mulai betul-betul di inten kan adalah ketika kelas 5 dan kelas 6 dan puncaknya itu

di kelas 6 itu ada namanya attarbiyah al amaliyah atau praktek mengajar jadi

disitu yag istilahnya puncaknya adalah di praktek mengajar tersebut jadi ada

dalam satu kumpulan yaitu diadakan simulasi mengajar satu anak mengajar disana

ada dua atau tiga guru yang mengawasinya dan disaksikan atau di evaluasi juga

oleh minimal 10 teman-temannya jadi dalam prakteknya tersebut setiap anak

harus mempraktekkan mengajar yang dinilai di evaluasi oleh minimal 2 guru dan



10 teman-temannya dan disitu ketika disitu ya di evaluasi betul dari bagaimana

cara mengajarnya terus sikapnya ketika mengajar bagaimana memperlakukan

muridnya bagaimana bahasanya bagaimana kebenaran materi yang di sampaikan

ya itu di evaluasi pertama oleh antar mereka sendiri jadi antar mereka sendiri

harus saling mengoreksi baru nanti disitu ada gurunya minimal dua orang yang

menjadi penengah dari musyawarah mereka dan menyampaikan yang benar yang

salah atau yang kurang pas disity dari situ maka poin istilahnya santri ini layak

menjadi guru atau tidak adalah istilahnya salah satu kredit poin terbesarnya adalah

ketika di praktek  mengajar di kelas 6 yang paling berperan besar dalam ini

menjadi guru di gontor sendiri atau di gontor yang lain atau di pondok-pondok

yang lainnya jadi kalo lebih  spesifiknya biar lebih mudah kapan mulai

direncanakan itu ya  ketika pendidikan proses atau praktek mengajar di kelas 6

tersebut.

P: Siapa saja yang berperan dalam perekrutan tenaga pendidik?

N: Kalo yang berperan ya yang pertama pastinya direkturnya bersama staffnya

bersama para fungsionaris di KMInya di proses pendidikannya itu yang memiliki

tanggung jawab dalam merancang ini nah dalam ini pun tidak bekerja secara

sendirian tetap meminta masukan dari berbagai macam elemen kenapa kehidupan

di gontor itu tidak hanya dari sisi akademisnya tidak hanya dari yang bagian

mengurusi tentang asrama atau juga ditanya kepada guru-guru yang lainnya yang

melihat dari berbagai sisi di kehidupan di gontornya baru daru tim yang

direkturnya ini di ajukan ke  pimpinan untuk mendapatkan legitimasi dari kyai

baru disanalah kyai istilahnya menentukan ini iya atau tidak dan ini tidak  mutlak



bisa jadi kyai pun punya hak preorogatif pasti kyai juga tau keadaan santrinya dari

info-info yang lainnya maka bisa jadi yang di ajukan ini ada yang di terima ada

yang tidak atau yang tidak di ajukan bisa jadi di terima kenapa karena ya

kehidupan di gontor yang multi ini atau yang memiliki peransumsi atau top

lidernya adalah di kyainya jadi demikian untuk perekrutan.

P: Kemudian dalam proses pengorganisasiannya seperti penempatan pembinaan

dan pengembangannya?

N: Kalo istilahnya penempatan tadi kan ada gontor ada gontor 1 gontor 2 gontor 3

nah itu dari tim tadi ketika merumuskan tadi juga sudah mengajukan untuk

penempatan di setiap cabang gontornya nah dari setiap cabang gontornya ini di

setiap cabangnya itu ada yang namanya wakil pengasuh sama wakil direkturnya

kalo wakil pengasuh itu yang mewakili tentang kepengasuhan santri atau

kehidupan pondok secara keseluruhan kalo wakil direkturnya tentang kehidupan

di kelas proses belajar mengajar dan wakil pengasuh inilah yang punya tanggung

jawab ketika misalkan mendapatkan guru yang baru itu untuk mengembangkan

disana sesuai dengan yang seharusnya sudah di gariskan untuk pengembangannya

yaitu tentang kadang disana pengembangan utama ya yang lebih ditekankan

bahwasanya ini masih guru praktek jadi lebih kepada penekanan bagaimana jiwa

keguruan ini bisa tumbuh disamping itu juga tentang kemampuan akademisinya

harus di tingkatkan terus sisi yang lainnya juga harus di tingkatkan jadi di gontor

guru itu bukan hanya untuk mengajar saja disana da tugas untuk mengajar sebagai

tenaga pendidik proses belajar mengajar dikelas juga menjadi pendidik di luar

kelas juga menjadi pembimbing di kegiatan-kegiatan yang ada di pondok dia ada



multifungsinya maka yang dikembangkan pun bukan hanya dari sisi proses belajar

mengajar saja tidak dari segala aspek juga di kembangkan sesuai dengan dari

pertahapan menjadi guru tersebut.

P: Siapa saja yang berperan dalam pengembangan?

N: Kalo di gontor itu ada sebuah ungkapan namanya manajemen by objek kalo

mungkin bahasa pondoknya itu disitu ada al muamalah ada muasyaroh ada

mukholato kalo muamalah itu saya dengan anda kan saya belum pernah bertemu

baru saja tau terus berinteraksi itu namanya muamalah kalo muasyaroh itu

misalkan saya seperti sana ustazah ini saya sudah hidup disini bersama-sama

disini juga tapi saya terpisa dengan ustazah ini kenapa saya di rumah sendiri

ustazah di rumah sendiri tapi masih dalam satu kesatuan muasyaroh tapi

mukholato itu ya harus membaur jadi di gontor itu guru itu  ya kadang-kadang

posisinya sama seperti saya dengan anda  kenapa harus ada jarak yang jelas

kenapa ketika tidak ada jarak yang jelas maka seakan-akan ya sama seperti teman

saja disatu sisi harus lebih dekat lagi seperti saya sama ustazah ini lebih inten lagi

saya mengingatkan kepada ustazah memarahi kepada ustazah kenapa karena

muasyaroh sudah seperti sodara tapi kalo sama anda kan nda mungkin saya

marah-marah karna kenapa muamalah ada batasnya tapi kalo ustazah lebih dekat

lagi maka saya bisa marah sama ustaza kenapa muasyaroh seperti dalam sebuah

keluarga nah ada mukholato ha mukholato disini yang lebih lebih alam lagi jdi

suatu saat seorang guru itu ya harus bisa menjadi partner bagi santrinya kenapa

bisa jadi dia di asrama mendapatkan masalah kita akan santau atau akan dengan

mudah menyampaikan masalah ketika dekat ya toh maka disitulah seorang guru



harus bisa menyatu dengan mereka hal-hal seperti itu tidak akan bisa

terselesaikankalo tidak ada kedekatan seperti itu juga dalam kegiatan maka di

gontor ya kyai itu ya terjun langsung di kegiatan ketika ada misalkan bersih-bersih

kyainya ya ikut bersih-bersih bukan hanya menyuruh-menyuruh saja maka disitu

yang mendidik ya ketika seperti itu bisa jadi kyai pun terdidik oleh santri yang

semangat, santri yang semangat terdidik juga dengan kyai yang mau terjun

langsung disitulah yang mendidik ya semua elemen-elemen yang di gontor itu ya

saling mendidik bisa jadi ketika misalkan saya terus berinteraksi dengan suatu

kegiatan bisa jadi hal-hal yang sebelumnya saya tidak tau ketika interaksi

langsung itu saya menjadi tau jadi terdidik oleh hal itu juga misalkan dengan

seringnya kita ikut seperti itu maka kita pun akan terdidik seperti misalkan kita

memanah maka semakin sering kita latihan maka kemampuan kita memanahnya

pun akan lebih maksimal maka kyai pun ustad pun pendidik pun ketika sering

berinteraksi dengan itu maka akan terdidik dengan itu dari mungkin ke

ikhlasannya pun bisa jadi terdidik dengan itu di tambah lagi dengan adanya

muamalah, muasyaroh dan mukholato jadi tidak yang mengembangkan itu harus

dari kyainya tidak kenapa karena ini ada sebuah apa muamalah, muasyaroh dan

mukholato tadi saling didik mendidik saling pengaruh mempengaruhi sehingga

ketika menjadi alumni pun maka kedekatan emosionalnya itu lebih tinggi di

bandingkan dengan ya mungkin alumni sekolah atau alumni universitas misalkan

alimni universitas beda tahun kelulusannya saja kan nda ada hubungan

emosionalnya misalkan ngobrolpun ya biasa saja tetap alumni gontor misalkan

saya alumni sekian ketemu dengan alumninya angkatan bapak saya misalkan itu



bisa langsung akrab langsung bisa seakan-akan dulu itu ya sama-sama satu

angkatannya kena ya itu tadi polanya muamalah, muasyaroh dan mukholato itu

sma dari tahun sekian sampai sekian maka ketika ini dipertemukan maka

kemistrinya langsung ketemu untuk yang siapa yang mendidik siapa yang di didik

ya guru mendidik murid murid pun di satu waktu juga mempengaruhi gurunya

jadi guru terdidik dengan kegiatan santrinya juga.

P: Kemudian dalam pengembangan tenaga pendidik apakah ada media atau

fasilitas yang di sediakan oleh gontor:

N: Ya kalo itu memang istilahnya gontor belum puas dengan yang ada sekarang

meskipun ini sudah baik sudah lumayan bisa menghasilkan namun toh ada sebuah

ungkapan  even the best can be improf meskipun isi sudah baik pasti akan bisa di

tingkatkan dan untuk pengembangan itu pun sudah di canangkan bahkan di gontor

itu panca jangka jadi ada lima hal yang memang untuk pencapaian jangka

panjangnya yang pertama itu adalah pendidikan dan pengajaran itu sudah harus di

pikirkan untuk setiap tahun yang akan datang pendidikan dan pengajaran terus

pergedungan juga demikian sebagai sarana dan prasarana pendidikan terus

kaderisasi bahwasanya gontor ini tujuannya bukan satu tahun 10 tahun 100 tahun

tapi untuk jangka yang lebih lama maka agar gontor ini tetap  konsisten maka

harus ada kader penerusnya terus jangka pergedungan terus tadi yang pertama

pendidikan dan pengajaran pergedungan kadernisasi terus khizana tullah atau

pembiayaannya tidak mungkin bisa berkembang kalo tidak ada sumber dananya

maka untuk menunjang ini gontor pun istilahnya ingin untuk bisa mandiri tidak

bergantung pada pemerintah ataupun tidak bergantung pada pembayaran santri



maka di gontor mendirikan berbagai macam unit usaha untuk menunjang

kehidupan pondok ini jadi kalo cita-citanya dan ini sudah berjalan pada jalan yang

pas bahwasanya diharapkan guru itu dalam hidupnya di pondok atau tentang

kesejahteraannya tadi tidak mengambil sedikitpun dari pembayaran santri jadi

misalkan guru di gontor kan tinggal di asrama pastikan harus ada makannya nah

makannya guru ini bukan di ambilkan dari pembayarannya santri tapi dari unit

usaha yang dilakukan oleh guru itu sendiri jadi itu untuk apa khizana tullahnya

dan di samping itu juga gontor sudah membangun mulai banyak unit usaha-usaha

yang lainnya untuk menopang itu ya karena santrinya sekian maka ada kebutuhan

pakaian maka pakaian pun kali sebisa mungkin di produksi sendiri makanya

misalkan berasnya sebisa mungkin di produksi dari situ maka ekonomi di proteksi

maka dengan punya unit usaha maka bisa menopang kehidupan yang terakhir

yang panca jangka itu kesejahteraan keluarga siapa yang di maksud keluarga

pondok itu adalah setiap orang yang ada hubungan langsung tentang kehidupan di

pondoknya ini itulah keluarga jadi keluarga pondok itu bukan keluarganya kyai

kalo misalkan dia anaknya kyai tapi tidak mengajar di gontor itu bukan keluarga

gontor meskipun dia orang lain alumni gontor menjadi guru gontor itulah keluarga

gontot itulah harus di jamin kesejahteraannya memang tidak untuk sekarang

belum seperti di luar misalkan dengan perhitungan gaji yang jelas disini tidak ada

cuma terpikirkan tapi insya allah untuk secara bisa bertahan hidup untuk

istilahnya bisa menunjang perjuanan disini itu sudah cukup nah selain itu tentang

pendidikan dan pengajaran tadi juga di gontor punya program jadi tadi ada

kaderisasi yang kader-kader gontor itu ada kader inti ada yang kader bukan inti



yang kader inti ini yang memang hidup matinya sudah ada komitmen di gontor

jadi sampai kapanpun tetap di gontor nah ini baik kader yang inti atau pun bukan

inti ini sudah mulai banyak yang di sekolahkan entah di universitasnya sendiri

atau di universitas yang lain bahkan ada yang keluar negeri untuk apa ya untuk

peningkatan potensi keguruannya dengan di umurnya yang sekarang itu sudah 93

tahun jadi apa istilahnya cita-citanya ketika nanti pondok sudah 100 tahun itu

targetnya sudah memiliki 100 Dr nah dari situ berartikan ya untuk meskipun entah

di perekrutannya tidak profesionalitas tapi profesionalisme ingin di capai dengan

itu tadi ada di serahkan di S1 S2 bahkan S3 nya di targetkan dalam ketika

umurnya 100 tahun itu sudah memiliki 100 Dr yang aktif di do pondok nah itu

nah dari yang DR-Dr ini lah itu rutin untuk ada pelatihan-pelatihan kepada guru-

guru baru guru-guru tahun ke 2 ke 3 itu ada pelatihan-pelatihan yang intens jadi

mungkin kalo dilihat untuk profesionalitasnya belum ada tapi yang ingin di capai

adalah profesionalismenya tdi dengan tetap ada meskipun tidak dari lulusan S1

tapi secara berjenjang di tingkatkan dan dari pada itu untuk sarana prasarana

untuk pengembangan itu pun ya di fasilitasi tapi tidak setiap pondok antara 1

pondok dengan yang lainnya agak beda mungkin disini tidak sama dengan yang di

pusatnya nah yang dipusatnya  ini disana sudah relatif sudah lengkap ada

laboratorium bahasa laboratorium fisika laboratorium apa yang ada sudah

mempuni susah ada fasilitiasnya tenaga pendidik yang sudah ekspert itupun juga

sudah ada dengan sistem pelatihan-pelatihan seperti tadi jadi untk pengembangan

tenaga pendidiknya itu dilakukan secara bertahap dari guru yang tadi percobaan



kalo mungkin di ketukkan mungkin itu ada koasnya itu terus berjenjang

berjenjang ditingkatkan itu untuk pengembangannya.

P: Kemudian bagaimana proses pengevaluasiannya?

N: Kalo evaluasi itu untuk proses belajar mengajarnya dulu itu ada namanya

evaluasi mingguan jadi diadakan setiap hari kamis itu evaluasi tentang proses

belajar mengajar di kelas itu ada evaluasi mingguan itu langsung oleh direktur

atau wakil direkturnya jadi di gontor ketika mau mengajar itu dari persiapan

supervisinya itu juga sudah di sediakan sarana dan prasarananya dari mau

mengajar itu sudah ada disana kalo disanakan ada rencana pengajaran semester

jadi selema semester ini sudah harus tau materi-materinya itu apa batas-batasnya

apa tujuan dicapai sudah ada dan setiap harinya pun itu harus memajukan rencana

pengajarannya atau disini disebut itdad jadi ada rencana pengajaran untuk setiap

harinya yang dimintakan persetujuan kepada guru-guru yang sudah senior disitu

di koreksi di persiapkan itu dari materinya terus metodenya tujuannya apa ketika

itu disampaikan dikelas disana juga ada supervisi selanjutnya yaitu disana ada

nahdu tadris atau lebih kepada dinilai ini ketika persiapannya sudah lengkap maka

akan di cek di lapangannya tapi istilahnya diambil sampel secara acak jadi di

setiap minggunya ada yang dinilia dari masuk kelas mengajrnya bagaimana

bahasanya bagaimana penyampaiannya bagaimana sampai terakhir baru nanti

pengajarnya tadi di sampaikan evaluasinya bukan berhenti sampai disitu nah nanti

ketika evaluasi mingguan ini disampaikan kepada seluruh guru jadi seluruh guru

meskipun dia tidak mengajar di materi ini tau apa sisi-sisi kesalahan disitu

disampaikan sehingga menjadi pengetahuan bagi seluruhnya itu evaluasi



mingguannya juga di setiap semesternya pun juga di intern yang guru juga ada

evaluasinya mengenai nah tadi misalkan dari situ ini memang sulit untuk di

kembangkan materi ini kenapa karena memang kecenderungannya tidak bisa

disitu atau mungkin ini dia punya kecenderungan di kemampuan kerajinan tangan

seperti menulis halus nah itu dilihat seperti itu nah ketika selanjutnya disana

evaluasinya lebih kepada apa ya di harapkan bisa lebih profesionalitasnya sedikit-

sedikit bisa tercapai di evaluasi-evaluasi,

P: Apakah setiap tahun dilakukan perekrutan tenaga pendidik?

N: Ya setiap tahun ya karena yang misalkan disini saja sebagai contoh misalkan

tahun ini yang masuk adalah yang direkrut 40 guru nah 40 guru inikan disebutnya

guru praktek kenapa untuk bisa mendapatkan ijazah harus praktek mengajar 1

tahun nah dari yang 40 ini itu setelah 1 tahun maka diberi pilihan boleh

melanjutkan mengajar disini atau mungkin punya program mau kuliah diluar atau

melanjutkan ngajar dimana nah dari itu ya kadang-kadang yang menetap itu ya

kadang-kadang banyak kadang sedikit nah contohnya disini yang tahun kemaren

menetap itu ada 6 berartikan ada kebutuhan sekian guru kenapa yang kemarin

dikirim istilahnya ada 40 yang pulang adalah 34 maka akan di butuhkan 34 guru

lagi nah itu nanti yang sudah S1 itupun ada yang sudah selesai mau misalkan

pulang mau menikah atau apa nah dari situ maka setiap tahun pasti ada guru

perekrutan guru baru misalkan ya kalo di sini ya rata-rata 40 35 rata-rata demikian

kalo misalkan demikian di pusatnya sana ya setiap tahun perukrutnya sekitar 150

kenapa ya seperti itu ada sekian yang selesai di pengabdian 1 tahun tidak

melanjutkan selanjutnya ataupun yang melanjutkan nanti ketika S1 itu ada yang



pulang nah yang kader inti tadi yang memang selanjutnya berada di gontor maka

yang kader inti itu sebagai apa istilahnya tonggak utamanya maka yang

perekrutan itu adalah untuk pelengkap-pelengkapnya itu tadi jadi setiap tahun kalo

di gontor putri kampus 4 ini perekrutan guru barunya ya sekitar 40 orang itu setiap

tahunnya kenapa karena itu tadi prosesnya untuk bisa mendapatkan ijazah setlah

lulus itu tidak langsung mendapatkan ijazah tetapi harus mengabdi mengajar 1

tahun nah disinmengajar 1 tahun itu jadi syarat untuk ijazah maka saat itu direkrut

disini menjadi tenaga pengajar tapi penyebutannya adalah apa guru praktek maka

ketika ini pulang misalkan mau kuliah kan ada kekurangan tenaga sekian maka di

tambah lagi untuk direkrut baru.



LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019

Waktu : 10:30

Lokasi : Kantor Bagian Pengasuhan Santri Pondok

Narasumber : Ustazah Annisa Aulia

Jabatan : Ustazah Bagian Pengasuhan santri

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Bagaimana proses perekrutan tenaga pendidik di pondok modern darussalam

gontor putri kampus 4?

N: Setiap tahun kan ada ustazah baru proses pengasuhan gak langsung ke santri

watinya tetapi disini ada strukturnya jadi dari bapak wakil pengasuh terus ke

pengasuhan habis ke pengasuhan ke bagian kaya organisasi pelajar jadi organisasi

pelajar itu kaya misalnya osis disekolah tapi kalo disinikan ada bagian-bagiannya

jadi yang kalo misalnya bagian keamanan itu mengurus tata  tertib kedisiplinan

ada yang mengurus bagian bahasa kan disini harus berbahasa arab dan inggris ada

terus ada yang menjaga dimasjid untuk tata tertib di masjid terus ada pembagian-

pembagiannya setelah itu dibawahnya yang bertan organisasi itu ada lagi namanya

pengurus rayon pengurus itu yang bertanggung jawab atas semua anggota

rayonnya ha kan disini ada tuga rayon yang dimaksud dengan anggota rayon itu

adalah dari kelas 1,2,3 ha pengurus rayon itu kelas 4 dan tga insentif maksudnya



kaka kelas di rayon itu kan kalo kakanya lagi kelas 5 itu kan menjadi kaya

pengurus osis gitu ha jadi dia yang di rayon itu jadi ketuannya apa pengurusnya

jadi setelah itu juga baru anggota jadi kalo misalnya ada masalah dari anggota

konsultasi dulu ke pengurus rayon ke bagian organisasi pelajar setelah itu ke

pengasuhan kalo misalnya sudah memang di pengasuhan tidak bisa lagi ha kita

konsultasi ke pada wakil pegasuh jadi kita setiap ada masalah tidak langsung ke

bapak wakil pengasuh jadi kalo misalnya kita bisa selesaikan ya kita selesaikan

P: Bagaimana Proses rekrutmen tenaga pendidik yang dilakukan di pondok?

N: Jadi proses rekrutmennya dari bapak wakil pengasuhnya sendiri yang pilih jadi

kan kalo misalnya waktu kita sudah di lepaskan kan ada namanya nanti bapak

wakil pengasuh sendiri yang pilih siapa yang akan jadi pengasuh.

P: Bagaimana proses seleksi tenaga pendidik di pondok?

N: Iya di seleksi tapi maksudnya seleksinya mungkin dari latar belakangnya kita

pasti semua ada biodatanya kita kan klo itu mungkin diliat dari itu tapi kalo

misalnya begitu akan ada lagi perubahan biasanya ada perubahan2 misalnya

tadinya pengasuhan di ganti jadi kaya penyenggaran kan disinikan bagian

ustazahnya banyak misalnya dari  pengasuhan ke kmi bisa tergantung wakil

pengasuhnya. Yang berperan dalam seleksi pengasuhan” pak ustad dan biasanya

diskusi sma disini namanya dewan mahasiswa itu kaya yang paling senior begitu

ada yang mengabdi 1 tahun dan ada yang mengabdi 4 tahun begitu semuanya

butuh musyawarah sih.



LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 1 Juli 2019

Waktu : 10:30

Lokasi : Kantor Bagian Pengasuhan Santri Pondok

Narasumber : Ustazah Annisa Silviana Yuniar

Jabatan : Ustazah Bagian Pengasuhan Santri

Keterangan

P: Pewawancara

: Narasumber

P: Kenapa bisa jadi ustazah di gontor?

N: Kan kalo ustazah di gontor itukan bukan dari orang luar kan ya jadi ustazah-

ustazah disini itu pertama itu masuk gontor dari ada yang lulusan SD ada yang

lulusan SMP jadi mulai dari awal kan kita banyak ada yang di jawa ada yang di

sini nah itu setelah melewati kelas 1 kalo SD itu sampe 6 tahun kalo yang lulusan

SMP  itu 4 tahun nah setelah 4 tahun itu  sama 6 tahun itu naik ke kelas 6 kan ya

nah kelas 6 itu ujian setelah ujian yudisium, yudisium itu kaya kelulusannya nah

di yudisium itu nah bru dari bapak pimpinan membagi kita untuk mengabdi

dimana, jadi pengabdian disitu kita itu sudah memberikan apa yang kita udah

dapat selema kita sebagai pelajar gitu baru di bagi jadi dari bapak pimpinan yang

menentukan berapa orang yang di putri 1 yang di gontor putri 2 3 sampai 7.

P: Siapa saja yang berperan dalam perekrutan jadi ustazah?



N: Selain bapak wakil pengasuh  semua asatit yang daro gontor ponorogo jadi

semua ustad yang ada disini yang ikut merekrut.

P: Kapan proses perekrutan tenaga pendidik dilakukan?

N: Saat di musyawarahkan itu ketika kelas 6 udah selesai ujian kelas 6 biasanya

baru di adakan perekrutan setelah ujiankan semua udah selesikan jadi semua asatit

semua ustad ustazah dari wali kelas 6 itu kaya berkumpul setalah itu mengajukan

nama-nama anak2nya baru entar di ajukan ke bapak pimpinan.

P: Dalam proses perekrutan apa yang perlu di perhatikan?

N: Dilihat orangnya gimana maksudnya akhlaknya dan akademisnya,

kemampuannya gimana, sejak kapan tidak merekrut tenaaga pendidik dari luar “

kalo pertama kali itukan dari jawa timur  kalo pertama berdirinya itu dari orang

luar ketika udah ada santri wati banyak akhirnya dari santri santri yang lulusan

kelas 6 yang jadi ustazah.

P: bagaimana proses seleksi tenaga pendidik di pondok?

N: Oh jadi kita itu ada ujiannya tapi semua kelas 6 itu pasti dapat pengabdian

untuk ngajar maupun yang dari gontor ataupun ntar dilempar ke pondok-pondok

alumni kaya darrul najjah pasti dapat tapi seleksinya ada latihan ngajarnya gitu

kak.

P: Aspek apa yang di perhatikan dalam penyeleksian ustazah?

N: Dari kelas 6 itu kan masih belum rasa untuk menjadi ustazah baru pertama kali

ya gimana caranya mereka lulusan kelas 6 untuk menjadi ustazah baru itu harus

bisa mengajarkan anak-anaknya dengan baik jadi mungkin dari awal itu baru

mereka bisa menanamkan gimana caranya menjadi ustazah.



P: Apa yang menenutkan penilaian seleksi?

N: Jadi kalo bagian pengabdian itu dari bapak pimpinan kalo kelas 6 itu sudah

menjadi ustazah tapi mungkin berbedanya itu dari tempat pengabdiannya.

P: Apakah ada pengembangan yang di lakukan pondok untuk mengembangkan

potensi ustazah?

N: Untuk ustazah sendiri pengembangannya dari ngajar, kemudian diadakan

pelatihan dan pedidikan lanjutan untuk lebih meningkatkan kemampuan atu

kompetensi dalam mengajar.

P: Cara pengevaluasi ustazahnya gimana?

N: Jadi seminggu sekali ada kumpul jadi setiap hari kamis jadi mengevaluasi

disini mengevaluasi santri gimana da mengevaluasi ustazah-ustazah gmana kalo

misalnya ada kesalahan mungkin di evaluasi lagi agar bisa lebih baik lagi.

P: Siapa yang yang berperan dalam proses pengevaluasian?

N: Dari bapak wakil pengasuh sendiri beserta ustad-ustad yang lain dan para guru

senior yang ada di pondok.

P: Aspek apa yang di perhatikan dalam proses pengevaluasian?

N: Dilihat dari kerjanya sama ngajarnya yang leih di perhatikan yang di evaluasi

ketika kami perkumpulan seminggu sekali tapi misalnya bapak wakil penasuh

mau mengumpulkan ustazah-ustaza bisa tapi kalo misalnya seminggu sekali itu

wajib.

P: Kenapa harus dilakukan evaluasi?

N: Sebenarnya di gontor itu di evaluasikan biar kita itu kedepannya biar  tahu dan

tidak mengulang kesalahan yang sama jadi biar bisa lebih baik lagi.



LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Selasa 10 September 2019

Waktu :16:30 pm

Lokasi : Rumah Ustad Pembinaan Karir

Narasumber : Ustad M. Zakiyuddin

Jabatan : Wakil Direktur Pondok

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Bagaimana tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen yang ada dalam gontor?

N: Kalo untuk rekrutmennya disini itu bukan kepada apa jabatan yang kosong

atautenaga pendidik apa yang kosong bukan seperti itu metodenya mungkin

perbedaannya dengan lembaga yang lainnya seperti itu jadi kalo misalkan di

fakultas kedokteran itu kan ada koas ada prakterk, nah ketika praktek itukan

bukan apa yang di butuhkan tapi ini bagaimana biar bisa menjadi  dokter dan disni

juga demikian jadi nama sekolahnya itu di bahasa inonesiakan itu sekolah

pengkaderan guru islam jadi ketika satu tahun rekrutmen terutama disini guru

yang baru itu lebih tepatnya bukan karena kita membutuhkan apa tapi kita sedang

mempersiapkan yang sudah alumni ini untuk nanti terjun di masyarakat maka ya

seperti di awal mungkin dikatakan profesionalitas jadi harus misalkan yang

mengajar matematika harus orang yang berlatar belakang pendidikan matematika

tidak, jadi maka ekrutmennya itu lebih kepada di gontor itu setelah lulus ada



kewajiban 1 tahun untuk mengabdikan atau untuk istilahnya agar betul-betul

alumninya nanti siap untuk menjadi guru maka disini, ya meskipun dia mengajar

tapi masih dalam latihan masih dalam evaluasi maka disini setiap kamis itu ada

evaluasi tentang proses belajar mengajar di kelas jadi untuk rekrutmenya itu

bukan lembaga ini posisi apa yang kosong atau mungkin kebutuhannya apa tidak

tapi dari apa yang alumni ini sebagian dikirim kesini untuk istilannya itu

prakteknya disini itu yang tentang tenaga pendidik yang secara umum meskipun

ada yang mungkin tidak satu tahun saja atau mungkin dua tahun, tiga tahun itu ya

semuanya konsepnya seperti itu adalah ini mempersiapkan untuk menjadi guru

islam meskipun toh disini ya yang di ajar bukan hanya itu semua hal yang di

ajarkan, jadi di gontor ini tidak ada langkah-langkah khusus untuk merekrut

tenaga pendidik, misalkan rekrutmennya bagaimana syarat-syaratnya bagaimana,

jadi disini itu proses rekrutmennya tindak lanjut dari kelulusan, jadi lulus itu

belum di berikan ijazahnya jadi harus praktek/mengabdi mengajar dulu satu

tahun. Kemudian setelah mengabdi satu tahun maka diberi kesempatan atau di

beri pilihan kalau misalkan mau keluar atau melanjutkan kuliah maka boleh,

kemudian yang masih mau melanjutkan maka juga diperbolehkan jadi tenaga

pendidik di gontor itu bisa menjadi guru sambil melanjutkan study lanjutan atau

melanjutkan perkuliahan, tapi kuliahnya ada yang di IAIN dan ada juga di

MUHAMMADIYAH tpi kalo yang di pusat sana ya harus menjadi guru dan harus

menjadi mahasiswa, jadi karna disana sudah ada universitasnya maka ketika pagi

hari itu mengajar sore hari itu menjadi mahasiswa.



P: Alasan apa atau apa landasannya sehingga gontor tidak melaksanakan langkah-

langkah proses rekrutmen secara umum?

N: jadi di konsep awal, kerangka berfikir awalnya itu adalah yang pertama yang

boleh dan berhak menjadi guru di pondok itu hanyalah alumni pesantren sini itu

adalah undang-undang yang tidak tertulis yang sudah disepakati bersamajadi

harus alumni sini dengan berbagai macam pertimbangan salah satunya yaitu untuk

menjaga originalitas pola pondok ini maka harus berkesinambungan, memang

dulu pondok putri di awal-awal kita belum memiliki alimninya itu masih ada dari

pondok yang lainya tetapi ketika sudah mempunyai alumni sendiri maka

dilanjutkan dengan alumni sendirinya.

P: kemudian dalam proses seleksi langkah-langkahnya bagaimana?

N: kalo seleksinya bukan letika menjadi gurunya tapi ketika lulusnya jadi ketika

kelulusannya maka disana ketika ujian sebelumnya kelulusan di gontornya itu

sudak di klasifikasikan ada yang lulus lantas harus mengabdi atau mengajar di

gontor ada yang lulus harus menjadi mahasiswi ada yang lulus kemudian dikirim

kepondok-pondok cabang, ada yang lulus terserah dari santrinya mau keluar dai

pondok atau tidak tapi santri tersebut tetap harus mengikuti pengabdian selama

satu tahun baru setelah itu bisa mengambil ijazah, nah yang disini berarti ya

proses seleksinya itu bukan ketika disini tapi ketika penggodokan ketika sebelum

kelulusannya jadi yang disini sudah satu paket dikirim disana untuk

mengembangkan ilmu yang sudah ia dapatkan untuk di praktekkan dalam

mengajar nanti baru setelah itu ada yang lanjut di jenjang pendidikan S1 ada yang



sampai nikah disini seperti itu. Jadi langkah seleksi di pondok tidak ada seperti

dalam proses seleksi secara umum karena pondok berbeda dengan lembaga lain

yang kalo di lembaga lain itu harus memenuhi langkah-langkah yang sudah ada,

nah ini yang membedakan antara pondok dan lembaga yang lain, jadi kalopun ada

seperti misalnya wawancara itu hanya pada saat kelulusan saja jadi ketika

kelulusan itu misalkan santri tersebut mengabdi di pondok gontor putri kampus 4

stelah itu ada istilahnya ada kesepakatan dia menerima atau tidak kalo menerima

yang cukup sampai disitu saja, akan tetapi apabila santri yang bersangkutan tidak

menerima berarti ya dia tidak di gontor tetapi ada yang lainya, mungkin langsung

pulang.

Jadi dalam proses seleksi itu langkahnya bukan ketika dia lulus baru

seleksi tetapi ketika di proses mau lulus disitulah seleksinya  yang dilaksanakan

P: Kemudian dalam proses pengembangan langkah apa yang dilakukan dari pihak

gontor?

N: Jadi kalo pengembangannya itu konsepnya adalah istilahnya ini praktek

sekaligus untuk mengembangkan tenaga pendidiknya itu, apalagi kurikulum yang

ada di pondok dan di lembaga yang lain itu berbeda karena kurikulum pondok itu

mandi dan sendiri tidak mengikuti kurikulum pemerintah jadi secara bertahap dan

kurikulumnya sudah di sesuaikan dengan polanya jadi kurikulumnya seperti ini

jadi pengembangan gurunya sudah satu paket jadi dalam pengembangannya jadi

yang guru baru itu ya pertama kan sebelum lulus itu ada namanya praktek

mengajar kalo keilmuannya sudah di ajarkan dari kelas 1 samapai kelas 6 cara



mengajarnya itu di ajarkan mulai dari kelas 4 itu di ajarkan teorinya kelas 5 di

ajarkan prakteknya dan kelas 6 itu sebelum kelulusan itu memang ada satu

tahapan yaitu attarbiyah al amaliah (praktek mengajar) dari situ juga itu yang

berpengaruh terhadap santri ini ketika lulus kemana bisa jadi keilmuan bagus tapi

dalam praktek mengajarnya dia kurang berkompeten kenapa mungkin susa untuk

dalam menerangkan ada mungkin secara keilmuan ya biasa-biasa saja  tapi dalam

menyampaikan, menerangkan itu bisa baik karena ada orang yang pandai tapi

kepandaiannya dalam bentuk tulisan ada yang pandai dalam bentuk lisan disitu

biasanya dia pandai dalam lisan itu yang menjadi guru kalo yang pandai dalam

tulisan itu biasanya ke menjadi mahasiswinya jadi ketika penggodokan seperti

dalam proses seleksi dan rekrutmen itu sudh paket ketika sudah kelas 6, ketika

mau kelulusan dengan berbagai macam ujian kalo disini untuk ujiannya itu ada

kalo untuk kelas 6 pertama ada ujian tulis nah ujian tulisnya ini materinya  ya dati

kelas 1 sampai kelas 6 itu di ujikan kembali kenapa karena nanti akan menjadi

guru dan akan mengajar maka ilmunya harus direview kembali yang kedua ujian

lisan itu beberapa materi itu ya ada sekitar 15 materi yang diujikan lisan ada juga

praktek mengajar jadi ketika lulus maka dengan beberapa tahapan tadi dari pihak

pondok sudah bisa menilai bahwa anak ini secara keilmuan memang pas-pasan

tapi dia bisa dalam membahaakan permasalahan-permasalahan yang mungkin

sederhana yang bisa membahasakan dan juga dalam prakter mengajarnya dia bisa

maka seperti ini biasanya arahnya menjadi guru ada yang mungkin dia pandainya

di tulisnya di ujian lisannya bisa jadi dia pandai tapi pandainya dalam seperti

berdebat seperti itu ketika di suru mengajar bisa tapi kurang sesuai dengan metode



maka itu bisa menjadi ke mahasiswa, jadi disini yidak ada langkah-langkah

khusus akan tetapi sudah di olah mulai dari kelas 6, jadi disini kelas 6 itu dua

semester jadi untuk proses belajar mengajar dikelas 6 itu hanya 1 semester lebih,

dan selebihnya itu semuanya di adakan ujian, nukan hanya itu kemudian untuk

lebih mengembangkan lagi tenaga pendidik maka gontor mengadakan pelatihan

terkait bagaimana proses mengajar atau menjadi guru yang baik dan benar dan

gunanya agar pemahaman terkait peoses belajar mengajar di pondok lebih

berkembang, kemudian ada juga guru yang melakukan study lanjutan agar ilmu

keguruannya dapat dan ilmu perkuliahannya juga dapat.

P:  bagaimana langkah-langkah dalam proses penilaian kinerja?

N: yang pertama ya tetap untuk mengajar itu di kontrol dari persiapannya

mungkin diluar ada RPS (rencana pengajaran semester) itu disini juga ada dn

setiap mau mengajar itu disini  itu harus membuat persiapan mengajar yang di

koreksikan jadi setiap hari harus membuat persiapan dan di koreksikan dan kita

ishlah nanti juga kita cek pemahamannya mungkin di persiapannya bagus tpi

kadang-kadang kita juga mengecek pemahamannya sudah benar atau tidak setelah

itu ketika proses dkelasnya pun juga kita adakan yang namanya nahdu tadris

(dikritik) untuk mengajarnya jadi ada satu guru yang melihat proses belajar

mengajarmya dinilai dari metodenya sudah benar atau belum materi yang

disampaikan ini benar atau salah cara penyampaiannya sudah sesuai dengan

materinya atau belum itu ada untuk kontrolnya danini pun tidak berhenti disitu di

sampaikan kepada pengajarnya kesalahannya dimana buakn berhenti disitu nanti

juga di sampainkan do forum hari kamis itu agar kesalahan ini bisa diketahui



bersama bisa menjadi evaluasi bagi bersama  itu untuk istilahnya bagaimana

mengevaluasi atau mungkin menjaga agar kualitasnya selalu meningkat

disamping itu ya memang ada pendalaman materi misalkan dibuatkan waktu

khusus untuk guru dalam proses mendalami suatu materi misalkan pendalaman

dalam bahasa inggris jadi yang diadakan adalah proses pedalaman bahasa inggris,

kemudian materi fiqih lalu diadakan pendalaman materi pelajaran tersebut itu di

waktu-waktu yang telah disiapkan.

P: bagaimana SOP yang ada di pondok?

N: jadi SOP yang ada di pondok berbeda dengan di lembaga yang lainnya jadi

SOPnya yang secara umum itu ada untuk rekrutmen itu berkesinambungan dari

menjadi santri, menjadi guru. Jadi SOP yang ada di gontor untuk proses

rekrutmen dan seleksi yaitu dari staff pengasuhan santri dan staff KMI  dua

bagian ini ketika sudah mulai kelas 5 dan 6 ini selalu melihat dari keadaan santri-

santri jadi sudah dipantau dari berbagai macam sisi terusketika kelas 6 sudah ada

ujiannya dan dari situ mulai ada tim dari staf KMI sendiri atau staf pengasuhan

satri di tambah dari guru-guru senior yang memang ditugaskan pondok untuk

melihat potensi yang ada di anak-anak tadi, bisa jadi dia pandai dalam mengajar

bagus pemahamannya bisa Cuma dia punya kekurangan yaitu ketika disiplin

dalam kehidupan sehari-hari kurang atau mungkin etikanya dia di luar hal yang

tadi ada kehidupanlainnya dan itu kurang bisa jadi ini tidak menjadi guru jadi

untuk rekrutmennya itu di olah ketika kelas 6 itu betul-brtul diolah itu bukan

untuk hanya dari sisi materi sisi kemampuan tetapi dilihat juga dari sisi

kedisiplinan dan akhlak itu juga menjadi pertimbangan yang besar sekali jadi



kelas disini itu terstruktur sesuai dengan kemampuan akademisinya, misalnya

kelas B itu kumpulan orang-orang yang istilahnya pandai-pandai terus yang B ini

tidak menjamin akan menjadi guru disini kenapa, mungkin secara intelektual

bagus secara kepemimpinan bagus tapi disisi lain lainnya misalnya

kedisiplinannya kurang atau disiplinnya banyak pelanggaran, mungkin dikelas

yang paling bawah itu malah bisa menjadi guru disini kenapa karena memang dari

sisi keilmuannya pas-pasan tapi dia pandai dalam menyampaikan, disiplinnya

bagus akhlaknya bagus bisa malah menjadi guru. Karena guru di gontor itu

multifungsi bukan hanya mengajar saja tapi juga mendidik, kalo mengajarkan bisa

dengan tehnik bisa selesai, tetapi mendidik harus butuh keteladanan bagaimana

akan bisa menamkan akhlak yang baik kalo gurunya akhlaknya kurang baik, jadi

disini mungkin sisi akademisi tidak menjadi syarat mutlak karena digontor itu

yang lebih di kedepankan itu ada pendidikannya, pendidikan akhlak, pendidikan

karakter, pendidikan kepemimpinan baru sisi akademisi itu adalah untuk

menopang karena sisi akademisi itu bisa ditingkatkan dengan adanya pelatihan-

pelatihan, atau disekolahkan atau dikuliahkan itu secara keilmuan akan cepat di

kembangkan tapi dlam akhlak terus karakter itu yang harus betul-betul kuat

karena sulit untuk menjaga nilai gontor tadi.

Setelah dari Tim Pengasuhan Dan Kmi, Guru Senior kemudian ini di

ajukan ke pimpinan yang dari pusat, jadi setelah di ajukan ke gontor pusat disana

juga ketika di ajukan juga melibatkan hampir semua guru senior dilibatkan dalam

proses rekrutmennya. setelah itu ada hal lain yang perlu diperhatikan misalkan

santri dari papua yang nilai keislamannya itu perlu ditingkatkan



Gedung Al Azhar

Gedung Alighart
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