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BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia

Keberadaan Pesantren masa awal pertumbuhannya tidak terlepas dari

sejarah perkembangan Islam di Timur Tengah. Hal ini bisa dilihat dari aspek

metode, materi atau kelembagaannya yang sangat diwarnai oleh corak pendidikan

Islam di Timur tengah pada Abad pertengahan. Dalam konteks penyebaran Islam

itulah, Pondok Pesantren mulai terbentuk dan tumbuh di Indonesia.

Untuk menelusuri pertumbuhan Pondok Pesantren pada masa awalnya di

Indonesia, perlu dikemukakan terlebih dahulu sejarah masuknya Islam ke

Nusantara. Berdasarkan beberapa sumber, ada tiga versi yang secara jelas

menerangkan terkait masuknya Islam ke Indonesia yaitu:

a) Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 Masehi :

Dasar dari masuknya Islam di Indonesia pada Abad ke 7 masehi ialah seminar

Islam di Aceh, sebagian  dasar adalah catatan perjalanan Al-Mas’udi, yang

menyatakan bahwa pada tahun 675 masehi, terdapat utusan dari raja Arab

Muslim yang berkunjung ke Kalingga. Pada tahun 648 masehi diterangkan

telah ada koloni Arab Muslim di pantai Timur Sumatra 12.

Pendapat lain mengatakan, pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak

masa kerajaan Sriwijaya (abad ke 7 masehi) yang menguasai jalur pelayaran

perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada

12 Busman Edyar, dkk (Ed.), Sejarah Peradaban Islam,( Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009),
h.207

13



14

waktu itu. Dari Harry W. Hazard dalam Atlas of Islamic History (1954),

diterangkan bahwa kaum muslimin masuk ke Indonesia pada abad ke 7 masehi

yang dilakukan oleh para pedagang Muslim yang selalu singgah di Sumatera

dalam perjalanannya ke China.

Dari Gerini dalam Futher India And Indo-Malay Archipelago, di dalamnya

telah menjelaskan bahwa kaum Muslimin sudah ada di kawasan India,

Indonesia, dan Malaya antara tahun 606-699 masehi. Sayed Naguib Al-Attas

dalam Preliminary Statemant on General Theory of Islamization of Malay-

Indonesian archipelago (1969), di dalamnya mengungkapkan bahwa kaum

Muslimin di kepulauan Malaya-Indonesia pada 672 masehi. S. Muhammad

Husein Nainar, dalam makalah ceramahnya berjudul Islam di India dan

hubungannya dengan Indonesia, menyatakan bahwa beberapa sumber tertulis

menerangkan kaum Muslimin India pada tahun 687 masehi sudah ada

hubungannya dengan kaum Muslimin di Indonesia13. WP. Groeneveld dalam

Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled From Chinese Sources,

menjelaskan bahwa Hikayat Dinasti Tang memberitahukan adanya Arab

Muslim Berkunjung ke Holing (Kalingga, tahun 674), (Ta Shih = Arab

Muslim). T.W. Arnold dalam buku The Preaching of Islam a history of The

Propagalion of The Moslem Faith, menjelaskan bahwa Islam datang dari Arab

ke Indonesia pada tahun 1 Hijriah (Abad 7 masehi) 14

13 Busman Edyar, dkk ( Ed. ), Sejarah Peradaban Islam,( Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009),
h.207

14 Busman Edyar, dkk ( Ed. ), Sejarah Peradaban Islam,( Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009),
h.207
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Beberapa sumber tersebut memberikan penjelasan, sebab dan tempat masuknya

Islam di Indonesia pada abad ke 7 masehi hal ini menjadi dasar argumentasi

penguatan tentang masuknya Islam di Indonesia pada abad ke 7 masehi

b). Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 11:

Sumber lain yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 11 juga

memiliki alasan dan bukti yang memberikan penjelasan dan alasan mengenai

masuknya Islam di Indonesia pada abad ke 11 beberapa teori itu ialah :

Ditemukannya makam panjang di daerah Leran Manyar, Gersik, yaitu

makamnya Fatimah Binti Maemoon dan rombongannya. Pada makam itu

terdapat prasasti huruf Arab Riq’ah yang berangka tahun 1082 (dimasehikan)15.

c). Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 13:

Adapun beberapa sumber yang mengatakan tentang masuknya Islam di

Indonesia pada abad ke 13 yaitu: Catatan Perjalanan Marcopolo, menyatakan

bahwa ia menjumpai adanya kerajaan Islam Ferlech (mungkin Peureulack) di

Aceh, pada tahun 1292 M. K.F.H. Van Langen, berdasarkan berita China telah

menyebut adanya kerajaan Pase (mungkin Pasai) di Aceh pada 1298 masehi.

J.P. Moqutte dalam De Grafsteen te Pase en Grisse Vergeleken Met Dergilijk

Monumenten uit Hindoesten, menyatkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada

abad ke 13.

Beberapa sarjana barat seperti R.A Kern, C. Snouck Hurgronje, dan Schrieke,

lebih cenderung menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad

15 https://sejarawan wordpress.com/2008/01/21/proses-masuknya-Islam-di-Indonesia-
Nusantara/Di akses pada Tgl 10 Januari 2020
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ke 13, hal ini berdasarkan sudah adanya beberapa kerajaan Islam di kawasan

Indonesia. 16

Berdasarkan sumber-sumber tersebut dapat dinyatakan bahwa argumentasi dan

bukti yang cukup kuat mengenai masuknya Islam ke Indonesia adalah pada

abad ke 7 masehi. Jika pada abad 7 masehi tersebut Islam belum benar-benar

mulai masuk ke Indonesia, berarti pada masa itu, peradaban Islam di Timur

Tengah sedang baik. Sebab sekitar abad ke 6-7 masehi, kemajuan ilmu

pengetahuan berada di pangkuan pradaban Islam. Dalam lingkup kedokteran,

muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawi Karya al-Razi (850-923)

merupakan sebuah Ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu

kedokteran sampai masanya. 17

Pondok Pesantren sebagai pusat penyebaran Islam lahir dan berkembang

semenjak masa-masa permulaan kedatangan agama Islam di Indonesia.”

Pondok Pesantren di Indonesia mulai tercatat keberadaannya pada abad ke

15 “.18 Asal-usul pesantren tidak dapat dipisahkan  dari sejarah dan pengaruh

Walisongo pada abad, “15-16 di Jawa Lembaga Pendidikan ini telah

berkembang khususnya di Jawa selama berabad-abad. Maulana Malik Ibrahim,

16https://sejarawan wordpress.com/2008/01/21/proses-masuknya-Islam-di-Indonesia-
Nusantara/Di akses pada Tgl 10 Januari 2020.

17Lenn E. Goodman,”Muhammad ibn Zakariyya al- Razi”, dalam Ensiklopedi Tematis
Filsafat Islam, Vol.1, ed. Seyyed Hossein Nasr dan Olifer  Laeman (Bandung : Mizan, 2003),
h.243-265

18Departemen Agama Ri, Pondok Pesantren, (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan
Agama Islam/Direktorat Pendidikan ke Agamaan dan pondok pesantren Departemen Agama ).
2004 h.3
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Spiritual Father Walisongo, dalam masyarakat santri Jawa biasanya dipandang

sebagai guru – gurunya tradisi pesantren di tanah Jawa. 19

Keterangan-keterangan sejarah yang berkembang dari mulut ke mulut (oral

history) memberikan indikasi yang kuat bahwa pondok Pesantren tertua baik di

Jawa maupun di luar Jawa, tidak dapat dilepaskan dari inspirasi yang diperoleh

melalui ajaran yang di bawa para Walisongo. 20 Para Walisongo  tidak begitu

kesulitan untuk mendirikan Pondok Pesantren karena telah ada sebelumnya

Institusi Pendidikan Hindu-Budha dengan sistem Biara dan asrama sebagai

tempat belajar mengajar bagi para Biksu dan Pendeta di Indonesia. Alwi

Syihab  menegaskan21 “bahwa Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan

Gresik merupakan orang pertama yang membangun pondok Pesantren sebagai

tempat mendidik dan menggembleng para santri”. Tujuannya, agar para santri

menjadi juru da’wah yang mahir sebelum mereka diterjunkan langsung di

masyarakat luas.

Terdapat kesepakatan diantara ahli sejarah Islam yang menyatakan pendiri

Pondok Pesantren pertama adalah dari kalangan Walisongo namun terdapat

perbedaan pendapat mengenai siapa dari mereka yang pertamakali

mendirikannya. Ada yang menganggap bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah

pendiri Pesantren pertama, adapula yang menganggap Sunan Ampel, bahkan

adapula yang menyatakan pendiri Pesantren pertama adalah Sunan Gunung Jati

Syarif Hidayatullah. Akan tetapi pendapat terkuat adalah pendapat pertama.

19Saifudin Zuhri,Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia,
(Bandung;Al-Ma’arif Bandung, 2000). h. 263

20Ibid h. 263
21Ibid h. 263
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Karena pendirian Pesantren pada periode awal ini terdapat di daerah-daerah

sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya),

Bonang (Tuban), Kudus, Lasem, Cirebon, dan sebagainya. 22

d). Perkembangan Pondok Pesantren Pra Kemerdekaan hingga Abad ke-21

Saat abad setelah masa Wali Songo, abad 17, pengaruh Walisongo diperkuat

oleh Sultan Agung yang memerintah Mataram dari tahun 1613 – 1645. Sultan

Agung merupakan penguasa terbesar di Jawa, yang juga terkenal sebagai

Sultan Abdurrahman dan Kholifatullah Sayyidin Panotogomoing Tanah Jawi,

yang berarti Kholifatullah pemimpin dan penegak agama di tanah Jawa. Dia

memproklamirkan kalender Islam di Jawa, dengan sistem kalender baru ini,

nama-nama bulan dan hari Hijriah seperti Muharram dan Ahad dengan mudah

menjadi ucapan sehari-hari lisan Jawa.23

Pada tahun 1641 Sultan Agung memperoleh gelar baru “Sultan Abdullah

Muhammad Maulana Matarani” dari Syarif Makkah setelah Sultan Agung

mengirim utusan ke Mekkah untuk memohon anugrah gelan tersebut tahun

1639.24 Agaknya Mekkah telah lama memainkan peran penting dalam

memperkuat legitimasi politik, keagamaan, serta orientasi pendidikan dunia

Islam. Sultan Agung menawarkan pendidikan bagi kaum santri serta memberi

iklim sehat bagi kehidupan intelektualisme keagamaan hingga komunitas ini

22Amin Haedari, dkk, Masa Depan Pesantren, (Jakarta : IRD PRESS.  2004). h. 7
23Abdurrahman Mas’ud, dkk, Dinamika Pesantren dan Madrasah, (Jogjakarta : Pustaka

Pelajar 2002). h. 10
24Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, (Jakarta : 1984), h.

165 – 172.
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berhasil mengembangkan Lembaga Pendidikan, mereka tidak kurang dari 300

Pesantren. 25

Pada masa penjajahan Belanda, Pondok Pesantren mengalami kendala dan

Pondok Pesantren harus berhadapan dengan Belanda yang sangat membatasi

ruang gerak pondok Pesantren, dikarenakan kekhawatiran Belanda akan

hilangnya kekuasaan mereka. Sejak Perjanjian Gianti, pendidikan dan

perkembangan Pesantren dibatasi oleh Belanda. Belanda bahkan menetapkan

resolusi pada tahun 1825 yang membatasi jumlah jama’ah haji. Selain itu,

Belanda juga membatasi kontak atau hubungan orang Islam Indonesia dengan

Negara-negara Islam yang lain. Hal ini akhirnya membuat pertumbuhan dan

perkembangan Islam menjadi tersendat. 26

Sebagai respon atas penindasan Belanda kaum santri pun melakukan

perlawanan. Menurut Cliffort Geerrtz27 antara 1820 – 1880, telah terjadi

pemberontakan besar santri di Indonesia yaitu kaum paderi di Sumatera

dipimpin oleh Imam Bonjol, pemberontakan di Ponegoro di Jawa,

pemberontakan Banten akibat tanam paksa yang dilakukan Belanda,

pemberontakan di Aceh yang dipimpin oleh antara lain oleh Teuku Umar dan

Teuku Ciktidiro. Pada masa penjajahan Jepang, untuk menyatukan langkah,

visi dan misi demi meraih tujuan, organisasi-organisasi tertentu melebur

menjadi satu dengan nama Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia). Pada

masa Jepang ini pula perjuangan K. H. Hasyim Asy’ari beserta para kalangan

25Loc Cit.
26http://ari hartono.20.blogspot.co.id/2015_0301_archive.himi diakses pada tanggal 15

Desember 2015.
27Ibid.
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santri menentang kebijakan kufur Jepang yang memerintahkan setiap orang

pada pukul 07.00 pagi untuk menghadap arah Tokyo menghormati kaisar

Jepang yang dianggap keturunan  Dewa Matahari, sehingga beliau ditangkap

dan dipenjara delapan bulan.

Pada masa awal kemerdekaan, kalangan santri turut berjuang mempertahankan

kemerdekaan Indonesia. K. H. Hasyim Asy’ari pada waktu itu mengeluarkan

fatwa wajib hukumnya mempertahankan kemerdekaan. Fatwa tersebut

disambut positif oleh umat Islam sehingga membuat rombongan Surabaya

dengan Bung Tomo sebagai komando, dengan semboyan “Allahu Akbar!!

Merdeka atau Mati”. Tidak gentar menghadapi Inggris dengan segala

persenjataannya pada tanggal 10 November. Diperkirakan sepuluh ribu orang

tewas pada waktu itu. Namun hasilnya Inggris gagal menduduki Surabaya. 28

Setelah perang kemerdekaan, Pondok Pesantren kembali mengalami kendala

dikarenakan pemerintahan sekuler Soekarno melakukan penyeragaman atau

pemusatan Pendidikan Nasional yang tentu saja masih menganut sistem barat

ala Snouek Hurgronje. Akibatnya pengaruh Pondok Pesantren pun mulai

menurun, jumlah Pondok Pesantren berkurang, hanya Pondok Pesantren yang

besar yang mampu bertahan. Hal ini dikarenakan pemerintah mengembangkan

sekolah umum sebanyak-banyaknya berbeda pada masa Belanda yang

terkhusus untuk kalangan tertentu saja. Dan disamping itu jabatan-jabatan

dalam administrasi modern hanya terbuka luas bagi orang-orang bersekolah di

sekolah tersebut.

28Mahpuddin Noor, Potret Dunia Pesantren. (Bandung : Humaniora, 2006), h. 162 - 163
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Pada masa Soekarno pula, Pondok Pesantren harus berhadapan dengan kaum

komunis. Banyak pertikaian di tingkat bawah yang melibatkan kalangan santri

dengan kaum komunis. Sampai pada puncaknya setelah peristiwa G30 S/PKI,

kalangan santri dan TNI dan segenap komponen yang menentang komunisme

memberantas habis komunisme di Indonesia. Diperkirakan lima ratus ribu

nyawa komunis melayang akibat peristiwa ini dan hasilnya komunisme

akhirnya lenyap dari Indonesia. Meskipun demikian, dengan jasa yang

demikian besarnya, pemerintahan Soeharto seolah tidak mengakui jasa Pondok

Pesantren.

Soeharto masih melanjutkan lakon pendahulunya yang tidak mengakui

pendidikan ala Pondok Pesantren. Kalangan santri dianggap manusia kelas dua

yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, dan tidak

bisa diterima menjadi pegawai-pegawai pemerintah. Agaknya, hal ini sengaja

direncanakan secara sistematis untuk menjauhkan orang-orang Islam dari

struktur pemerintahan guna melanggengkan ideologi sekuler. Namun

demikian, Pondok Pesantren pada kedua orde tersebut tetap mampu mencetak

orang-orang hebat yang menjadi orang-orang penting di Negara Indonesia

seperti K. H. Wahid Hasyim, M. Natsir, Buya Hamka, Mukti Ali, K. H.

Syaifuddin Zuhri dll. Pada dekade pertama abad 20, ditandai dengan

munculnya “anak Pondok Pesantren” yang berupa lembaga pendidikan

madrasah. Lembaga ini tumbuh menjamur pada dekade pertama dan kedua

dalam rangka merespon sistem klasikal yang dilancarkan pemerintah Belanda

sebelumnya. Meskipun ada sedikit beberapa perbedaan antara Pondok
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Pesantren dan madrasah. Tetapi hubungan historis, kultural, moral dan

ideologis antara keduanya tidak dapat dipisahkan. 29

Populasi Pondok Pesantren ini semakin bertambah dari tahun ke tahun baik

Pondok Pesantren tipe Salafiyah maupun Khalafiyah yang kini tersebar di

penjuru tanah air. Pesatnya pertumbuhan Pondok Pesantren mendorong

pemerintah untuk melembagakannya secara khusus, sehingga  keluarnya Surat

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 1975 tentang

susunan organisasi dan tatakerja Departemen Agama yang kemudian diubah

dan disempurnakan dengan SK Menteri Agama RI nomor 1 tahun 2001.

Dengan keluarnya surat keputusan tersebut. maka pendidikan Pesantren

dewasa ini telah mendapatkan perhatian yang sama dari Pemerintah terutama

Departemen Agama.

Data yang diperoleh dari kantor Dinas Pendidikan, Departemen Agama serta

pemerintahan daerah sebagian besar anak putus sekolah tamatan sekolah dasar

dan madrasah ibtidaiyah, mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi, namun mereka tersebar di Pondok Pesantren dalam jumlah

yang relatif banyak.

2. Eksistensi Pondok Pesantren

Eksistensi menurut kamus besar bahasa Indonesia, berada atau

keberadaan.30 Pendapat lain mengatakan eksistensi berasal dari bahasa Inggris

29Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abd ke-19, (Jakarta, 200) h. 23
30 Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta : Balai Pustaka). 1997. h. 253
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yaitu existence yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari

kata ex berarti keluar dan sistence yang berarti muncul atau timbul.

Beberapa pegertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua

apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja)

yang didalamnya  menekankan bahwa sesuatu itu ada. 31

Abidin Zaenal mengemukakan bahwa:

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, menjadi atau mengada. Ini
sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni existence, yang artinya
keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku
dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan
atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam
mengaktualisasikan potensi-potensinya”. 32

Berdasarkan kedua pendapat tersebut eksistensi ialah segala sesuatu yang

ada, muncul, dan memiliki aktual. Jadi eksistensi pondok Pesantren merupakan

apa yang ada pada Pesantren, yakni sumber daya manusia, kegiatan, kelembagaan,

dan peranan dalam membentuk karakter santri.

Eksistensi Pondok Pesantren merupakan fenomena tersendiri dalam dunia

pendidikan sehingga menimbulkan hipotesis bahwa cara yang ditempuh Pondok

Pesantren dalam mempertahankan eksistensi layak untuk diketahui. Hal ini

disebabkan Pondok Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan yang muncul jauh

sebelum Indonesia terbentuk, dan hingga saat ini keberadaannya layak untuk

diperhitungkan di era modern. Jika dilihat dari sudut pandang historis, maka

Pondok Pesantren adalah pewaris sah khazanah intelektual Indonesia terutama

dalam khazanah Islam.

31 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama). 2005. h. 183
32 Abidin, Zainal. 2007. Analisis Eksistensial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad
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Eksistensi Pondok Pesantren memiliki banyak tugas dan tanggung jawab

yang harus dilakukan, sebab fungsinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang

tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara,

tetapi jauh lebih penting dari itu untuk membentuk khazanah dalam pemahaman

Islam yang senantiasa sangat dibutuhkan oleh semua kalangan umat manusia.

Eksistensi Pondok Pesantren ialah keberadaan Pondok Pesantren yang

mencakup segala sesuatu yang menjadi ciri dari Pondok Pesantren yang mana

Pondok Pesantren di katakan ada, dan memiliki peranan, tujuan, tipologi dan

unsur-unsur, hal tersebut merupakan cakupan dari eksistensi Pondok Pesantren

secara umum,  yaitu:

a. Peran Pondok Pesantren

Masyarakat dan pemerintah mengharapkan Pondok Pesantren memiliki

peranan yang besar terhadap pendidikan Islam di Indonesia, karena Pondok

Pesantren dinilai memiliki peranan penting di dunia pendidikan diantaranya:

1).  Peran Instrumental dan Fasilitator

Hadirnya Pondok Pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan dan

keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga pemberdayaan umat menunjukan

bahwa Pondok Pesantren menjadi sarana bagi pengembangan potensi dan

pemberdayaan umat

2). Peran Mobilisasi

Pondok Pesantren merupakan lembaga yang berperan dalam memobilisasi

masyarakat dalam perkembangan mereka, artinya lembaga ini dibangun atas
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dasar kepercayaan masyarakat bahwa Pondok Pesantren adalah tempat yang

tepat untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti yang baik.

3). Peran Sumber Daya Manusia

Dalam sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Pondok Pesantren sebagai

upaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki, Pondok Pesantren memberikan

pelatihan khusus atau tugas magang di beberapa tempat yang sesuai dengan

pengembangan yang akan di lakukan di Pondok Pesantren.

4). Sebagai Agent Of Development

Pondok Pesantren dilahirkan untuk memberikan respon terhadap situasi dan

kondisi sosial di masyarakat yang tengah di hadapkan pada runtuhnya sendi-

sendi moral, melalui transformasi nilai yang diharapkan

5). Sebagai Center Of Excellence

Institusi Pondok Pesantren berkembang sedemikian rupa akibat paersentuhan-

persentuhannya dengan kondisi dan situasi zaman yang selalu berubah. Untuk

itu Pondok Pesantren mengembangkan perannya dari sekedar lembaga

keagamaan dan pendidikan menjadi lembaga pengembangan masyarakat

sebagai pusat keunggulan.33

6).Sebagai lembaga Dakwah

Dalam dunia Islam tentunya terdapat beberapa lembaga dakwah terhadap

masyarakat, Pesantren juga merupakan lembaga, dimana Pesantren merupakan

sebuah lembaga yang tidak terpisahkan dengan tugasnya sebagai pemberi

33 Departemen Agama Ri Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan
Perkembangannya, ( Depag Ri, jakarta ).2003.h.93-94
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kajian tentang agama, karenanya Pesantren juga memiliki fungsi yang sama

dengan beberapa lembaga dakwah Islam

b. Tujuan Pondok Pesantren

Tujuan pendidikan merupakan bagian terpadu dari faktor-faktor

pendidikan. Tujuan termasuk kunci keberhasilan pendidikan, disamping faktor-

faktor lainnya yang terkait: Pendidik, Peserta didik, alat pendidikan dan

lingkungan pendidikan. Keberadaan empat faktor ini tidak ada artinya bila

tidak diarahkan oleh suatu tujuan. Tidak dapat di pungkiri lagi mengenai tujuan

menempati posisi yang sangat penting dalam proses pendidikan sehingga

materi, metode dan alat pengajaran selalu di sesuaikan dengan tujuan. Tujuan

yang tidak jelas akan mengurangi seluruh aspek tersebut.

Secara instisional, tujuan Pondok Pesantren telah dirumuskan dalam

musyawarah pengembangan Pondok Pesantren di Jakarta yang berlangsung

pada tanggal 2 s/d 6 Mei 1978, bahwa; “Tujuan umum Pesantren adalah

membina warga negara agar berkepribadian Muslim agar sesuai dengan ajaran-

ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi

kehidupannya serta negara“.34

Berdasarkan beberapa sumber tersebut, bahwa tujuan Pondok Pesantren

adalah untuk membina warga negara agar sesuai dengan aturan agama Islam

dan dapat menjalankan seluruh syariat agama Islam dalam kehidupann di

masyarakat.

34 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi,
h.6
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Tujuan pendidikan Pondok Pesantren menciptakan dan mengembangkan

kepribadian Muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa pada Allah

Swt, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat dan berkhidmat kepada

masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat, yaitu menjadi

pelayan masyarakat sebagai mana kepribadian Nabi Muhammad Saw

(mengikuti sunnah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam

kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat

di tengah-tengah masyarakat (‘Izzal-Islam waal-Muslimin) dan mencintai ilmu

dalam rangka  mengembangkan kepribadian manusia.35

Tujuan didirikannya Pondok Pesantren pada dasarnya di bagi menjadi

dua, yaitu: tujuan umum, membina para santri untuk menjadi manusia yang

berkepribadian Islam yang sanggup dengan ilmu agamanya menjadi mubaligh

di tengah masyarakat. Tujuan khusus, mempersiapkan para santri menjadi

orang yang ahli agama, serta mengamalkannya dalam kehidupan

bermasyarakat.36 Adapun tujuan khusus Pesantren adalah untuk mendidik siswa

atau santri sebagai: anggota masyarakat untuk menjadi seorang muslim yang

bertakwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan

keterampailan, sehat lahir batin sebagai warga negara yang berpancasila.

Manusia Muslim selaku kader-kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas,

tabah, tangguh, wirawisata dalam mengamalkan ajaran Islam secara utuh dan

dinamis.

35 Mastuhu,Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren Kajian Tentang Unsur Dan Nilai
Sistem Pendidikan Pesantren, Seri INIS XX,( Jakarta: INIS,1994 ), h. 54-59

36 M.Arifin, Kapita Selekta Pendidikan ( Islam dan Umum ), ( Yogyakarta : Rineka Cipta
1995 ), h. 248.
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Manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya

bertanggung jawab, terhadap pembangunan bangsa dan negara, mempunyai

kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan, serta membantu

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat  dan lingkungan dalam rangka

pembangunan bangsa. Tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai sektor

pembangunan, khususnya pembangunan mental-spiritual mental spiritual

merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena manusia tidak akan

dapat merasakan kebahagian dalam kehidupan tanpa adanya mental spiritual

yang baik. Mental spiritual yang baik dapat menata suasana jiwa yang nyaman

dan mendamaikan. 37

Secara umum diakui bahwa tujuan pendidikan Pesantren adalah sama

dengan pendidikan Islam secara umum, yaitu menanamkan rasa fadhillah

(keutamaan), membiasakan diri dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan

diri untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur. Dengan

demikian tujuan pokok pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang

berbudi dan berahlak sempurna. 38

Sejak berdirinya sampai sekarang, Pondok Pesantren telah bergumul

dengan masyarakat luar. Pondok Pesantren telah berpengalaman menghadapi

berbagai corak masyarakat, dalam rentang waktu itu Pondok Pesantren tumbuh

atas dukungan mereka, bahkan menurut Husni Rahim Pondok Pesantren berdiri

37 Mujamil Qomar Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi,
h.6-7

38 Masjekur Anhari,Integrasi Sekolah kedalam Sistem Pendidikan Pesantren (Tinjauan
Filosofis dalam Presfektif Islam), (Surabaya:Diantama.2006.).h.25.
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didorong atas permintaan (Demand) dan kebutuhan (Need) masyarakat,

sehingga Pondok Pesantren memiliki peran yang jelas. 39

Ma’shum dalam Qomar menuturkan bahwa, “fungsi Pondok Pesantren

mencakup tiga aspek, yaitu fungsi religius (Diniah), fungsi sosial (ijtima’iyah),

dan fungsi edukasi (Tarbawiyah) 40

Ketiga fungsi tersebut masih berjalan hingga sekarang. Fungsi lain

adalah Pondok Pesantren sebagai pembinaan moral dan kultural, baik di

kalangan santri maupun masyarakat dengan santri. Kedudukan ini memberikan

isyarat bahwa penyelenggaraan keadilan sosial melalui Pondok  Pesantren

banyak menggunakan pendekatan kultural.41

Kemampuan Pondok Pesantren dalam membina moral dan kultural

masyarakat dan santri karena mampu melakukan pendekatan kepada

masyarakat, pendekatan kultural yang dilakukan Pondok Pesantren mampu

memberikan manfaat bagi masyarakat dan akan menjadi daya tarik bagi

masyarakat karena nilai-nilai positif yang di miliki.

Pada masa penjajahan, Pondok Pesantren memperluas fungsinya.

Kuntowijoyo dalam Qomar menilai Pondok Pesantren menjadi persemayan

ideologi anti-Belanda. Pondok Pesantren sebagai basis pertahanan bangsa

dalam perang melawan penjajah demi lahirnya kemerdakaan, maka Pondok

Pesantren berfungsi mencetak kader-kader bangsa yang benar-benar patriotik;

39 Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta:Logos Wacana
Ilmu,2001,h.152

40 Mujamil Qomar,Pesantren dari TransformasiMetodologi Menuju Demokrasi
Industri,h.22

41 A.Wahid Zaeni,Dunia Pemikiran Kaum Santri, (Yogyakarta:LKPSM NU DIY, 1995),
h.92.
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kader yang rela mati demi memperjuangkan bangsa, sanggup mengorbankan

seluruh waktu, harta, bahkan  jiwanya. 42 Oleh karena itu, peran paling

menonjol Pondok Pesantren pada masa penjajahan  adalah  dalam

menggerakan, memimpin, dan melakukan perjuangan mengusir penjajah.

Kemudian memprakarsai berdirinya negara Republik Indoneia. 43

c. Tipologi Pondok Pesantren

Pondok Pesantren adalah sebuah sistem yang unik bukan hanya dalam

pendekatan pembelajarannya tapi juga pandangan hidup dan tata nilai yang

dianut masing-masing Pondok Pesantren mempunyai keistimewaan tersendiri,

secara garis besar Pondok Pesantren dapat di kategorikan dalam tiga kategori

yakni Pondok Pesantren Salafiyah, Pondok Pesantren Khalafiyah (A’shriyah)

dan Pondok Pesantren campuran / kombinasi ketiga kategori tersebut yaitu:

1). Pondok pesantren Salafiyah

Salaf artinya lama, dahulu, atau tradisional. Pondok Pesantren Salafiyah

adalah Pondok Pesantren yang mnyelenggarakan pembelajaran dengan

pendekatan tradisional, Pondok Pesantren Salafiyah umumnya berada dan

melaksanakan pendidikan-basis agama di lingkungan masyarakat

“kalangan bawah” (grassroot) 44. Pondok Pesantren Salaf atau tradisional

adalah lembaga Pondok Pesantren yang mempertahankan pengajaran

kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikan.

42 Mujamil Qomar.Pesantren dari Trasformasi Metodologi menuju Demokrasi Institusi.
h.23.

43 Ibid h.102.
44Jurnal pendidikan karakter,Tahun II,Nomor 3,Oktober. 2012.h 12
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Sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem yang

dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa,

mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Tradisionalisme dalam

konteks, sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya,

pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan secara individu atau

kelompok dengan kontraksi pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab,

penjenjangan tidak didasarkan pada waktu tetapi berdasarkan tamatnya

(khatam) kitab yang dipelajari. Dengan selesai satu kitab tertentu maka

santri dapat naik jenjang dengan mempelajari kitab yang tingkat

kesulitannya lebih tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip

pendidikan moderen yang dikenal dengan sistem belajar tuntas. Dengan

cara ini, santri dapat lebih intensif mempelajari suatu cabang ilmu45.

2) Pondok Pesantren Khalafiyah (A’shriyah)

Khalaf ratinya kemudian, atau belakang. Sedangkan Ashriyah artinya

sekarang atau moderen. Pondok Pesantren Khalafiyah adalah Pondok

Pesantren yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan

Pendekatan moderen, melalui satuan pendidikan formal baik madrasah

atau sekolah umum, tetapi dengan pendekatan klasikal. Pembelajaran pada

Pondok Pesantren ini dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan,

dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu,seperti catur wulan,

semester, tahun atau kelas dan seterusnya. Pada Pondok Pesantren tipe ini,

45Azhari, Islamic Studies Journal / vol. 2 No.1 januari-juni 2014, h. 53
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Pondok Pesantren lebih banyak berfungsi sebagai asrama dan memberikan

lingkungan yang kondusif untuk pendidikan agama.

3). Pondok Pesantren Campuran

Pondok Pesantren Salafiyah dan khalafiyah dengan penjelasan tersebut

adalah salafiyah dan khalafiyah dalam bentuknya yang ekstrim. kenyataan

di lapangan tidak ada atau sedikit sekali Pondok Pesantren salafiyah atau

khalafiyah dengan pengertian tersebut. Sebagian besar yang ada sekarang

adalah Pondok Pesantren yang berada di antara kedua tipologi itu Pondok

Pesantren salafiyah dan khalafiyah46.

Rentangan dua pengertian tersebut, sebagian besar Pondok Pesantren yang

mengaku atau menamakan diri pondok Pesantren salafiyah, pada

umumnya penyelenggaraan pendidikan secara klasikal dan berjenjang,

walaupun tidak dengan nama madrasah atau sekolah. Demikian juga

Pondok Pesantren khalafiyah pada umumnya juga menyelenggarakan

pendidikan dengan pendekatan pengajian kitab klasik sebagai salah satu

identitas Pondok Pesantren.

Selain tipologi Pondok Pesantren berdasarkan model pendekatan

pendidikan yang dilakukan, ada juga tipologi berdasarkan konsentrasi

ilmu-ilmu aganma yang diajarkan yang dikenal dengan Pesantren Al-

Qur’an yang lebih berkonsentrasi pada pendidikan Al-Qur’an, mulai

Qira’ah sampai Tahfizh. Ada Pondok Pesantren hadits yang lebih

46Departemen Agama RI, Pola Pengembangan Pondok Pesantren ( Jakarta,2003 ), 30.
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berkonsentrasi kepada pembelajaran hadits. ada Pondok Pesantren Fiqih,

Pondok Pesantren Ushul Fiqih, Pondok Pesantren Tashawwuf. 47

Tipologi lain dibuat berdasarkan penyelenggaraan fungsinya sebagai

lembaga pengembangan masyarakat melalui program-program

pengembangan usaha, seperti Pondok Pesantren pertanian, Pondok

Pesantren keterampilan, Pondok Pesantren agribisnis, dan sebagainya.

Maksudnya Pondok Pesantren ini selain juga menyelenggarakan

pendidikan agama juga mengembangkan pertanian, keterampilan, dan

agribisnis tertentu.

Dilihat dari berbagai tipologi Pondok Pesantren di atas, menunjukan

bahwa eksistensi Pondok Pesantren dari masa ke masa semakin

berkembang melalui berbagai macam evaluasi. Sehingga Pondok

Pesantren tidak lagi dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam yang

kuno dan alumni Pondok Pesantren hanya bisa menguasai pendidikan

Islam saja melainkan mereka mampu bersaing dengan lembaga pendidikan

umum yang syarat dengan teknologi moderen.

d. Unsur-unsur Pondok Pesantren

Lembaga pendidikan Islam terbukti kebertahanannya dalam sejarah pendidikan

Nusantara hingga menjadi Indonesia. Dalam perkembangannya lembaga

pendidikan Islam terus diuji seiring bergesernya zaman hingga muncul

kategorisasi dalam lembaga pendidikan Islam. Kemudian, karena tuntutan

47 Departemen Agama RI,Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan
Perkembangannya, Depag Ri,( Jakarta).2003,h. 88.
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perubahan sistem pendidikan sangat mendesak dan serta bertambahnya santri

yang belajar dari kabupaten dan provinsi lain yang membutuhkan tempat

tinggal. maka unsur- unsurnya menjadi: Kiyai, Santri, Pondok, (Asrama,

Masjid dan Pengajian (Kitab Kuning). Kelima unsur tersebut merupakan ciri

khusus yang dimiliki Pondok Pesantren dan yang membedakan pendidikan

Pondok Pesantren dengan lembaga yang lain. 48

1) Kiyai

Istilah kiyai bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa.

Dalam bahasa Jawa, kiai adalah sebutan bagi ‘Alim ‘Ulama’, cerdik, pandai,

dalam Agama Islam. 49 Dalam bahasa Jawa, sebutan kiyai dipakai untuk tiga

jenis gelar yang berbeda, yaitu: Pertama, sebagai gelar kehormatan bagi

barang-barang yang dianggap keramat; contohnya, “Kiyai Garuda Kencana”

dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta. Kedua,

gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya; Ketiga, gelar yang

di berikan oleh masyarakat kepada orang ahli Agama Islam yang memiliki

atau menjadi pimpinan Pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik

kepada para santrinya.

Dari segi konsepsional, ada perbedaan tajam antara istilah ‘Ulama’ dan

kiyai. Sebutan kiyai lahir dari kesepakatan sosial yang sudah lazim di

masyarakat orang yang mendapatkan gelar kiyai secara de facto tentunya

mempunyai kharismatik yang luar biasa dan pendapatnya patut untuk

48 Yasmadi,Moderenisasi Pesantren Kritik Nurchalish Madjid terhadap Pendidikan Islam
Tradisional, ( Jakarta: Ciputat  Press, 2002 ), cet Ke-1, h.63

49 Yasmadi,Moderenisasi Pesantren Kritik Nurchalish Madjid terhadap Pendidikan Islam
Tradisional, ( Jakarta: Ciputat  Press, 2002 ), cet Ke-1, h.63
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diikuti, yang kemudian dalam perkembangan berikutnya dinisbatkan

sebagai ahli Agama. Lain halnya dengan ‘ulama’, yang cenderung lebih

tekstual, ruang lingkup pengertiannya bersumber dari rujukan fiman Allah

Swt dalam Qs.Al-Fathir ayat 28 :

       
         
 

Terjemahnya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata
dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam
warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah
di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

50

Ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan

kekuasaan Allah. Ayat ini merupakan salah satu bentuk karakter yang

menonjol bagi seorang ‘ulama’. Setinggi apapun ilmu yang dimiliki, hal

tersebut tidak menjadikannya tenggelam dalam kubangan kesombongan.

Seorang ‘ulama’ harus seperti padi, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi

ketakwaannya kepada Allah. 51

Gelar kiyai diberikan oleh masyarakat kepada orang yang ‘alim’, yang

profesional serta memiliki potensi di bidang agama. Status tinggi  yang

mereka dapatkan selaku pemimpin agama ini berjalan seiring

berkembangnya jumlah murid mereka yang selanjutnya menjadi pengikut-

50 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jus 1-30. 1993.h. 700
51 Zuhairi Miswari,Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Moderasi, Keutamaan, dan

Kebangsaan, (Jakarta: Kompas 2010),h.217
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pengikut mereka. Hal ini menujukkan bahwa peranan kiyai sebagai

tokoh/ahli agama dapat dikategorikan sebagai pemimpin bukan karena di

tunjuk oleh pejabat pemerintah dan bukan atas golongan tertentu.

2). Masjid

Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam, masjid memiliki

hubungan yang sangat erat dengan pendidikan Islam dan masjid sangat

dekat dan erat dalam tradisi Islam di seluruh dunia. Dahulu, kaum muslim

selalu memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan juga tempat untuk

lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat kehidupan rohani, sosial, politik,

dan pendidikan Islam, masjid merupakan aspek kehidupan sehari-hari yang

sangat penting bagi masyarakat. Dalam rangka Pesantren, masjid dianggap

sebagai “tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri terutama

dalam praktik sembahyang lima waktu, khutbah, solat jum’at, dan pengajian

kitab-kitab Islam klasik”. 52

Masjid memiliki fungsi ganda, selain tempat shalat dan ibadah lainnya juga

menjadi tempat pengajian terutama yang masih memakai metode sorogan

dan wetonan (bandongan). Posisi  masjid di kalangan Pondok Pesantren

memiliki makna sendiri. Menurut Abdurrahman Wahid dalam Muajamil

Qomar masajid sebagai tempat mendidik dan menggembleng santri agar

lepas dari hawa nafsu, berada di tengah-tengah komplek pesantren adalah

mengikuti model wayang. Ditengah-tengah ada gunung. 53

52 Zuhairi Miswari,Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Moderasi, Keutamaan, dan
Kebangsaan, (Jakarta: Kompas,2010),h.217

53 Mujamil Qomar, Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratis Institusi
(Jakarta: Erlangga).2004.h.21.
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3). Santri

Santri merupakan unsur yang penting dalam perkembangan sebuah Pondok

Pesantren karena  langkah pertama dalam tahap-tahap membangun Pondok

Pesantren adalah harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang

alim. Kalau murid itu sudah menetap di rumah seorang alim, baru seorang

alim itu biasa disebut kiyai dan mulai membangun fasilitas yang lebih

lengkap untuk pondoknya.

Santri adalah sekelompok orang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan

‘Ulama’. Santri adalah siswa atau maha siswa yang dididik dan menjadi

pengikut dan pelanjut perjuangan ‘Ulama’ yang setia. Pondok Pesantren

didirikan dalam rangka pembagian tugas mu’minin untuk Iqomatuddin,

sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an surah At-taubah ayat 122:

       
            
         

Terjememahnya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada
kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya
mereka itu dapat menjaga dirinya.54

Bagian pertama ayat ini menjelaskan keharusan adanya pembagian tugas

mu’minin untuk Iqomatuddin, kedua kewajiban adanya nafar, tho’ifah,

kelompok, lembaga /jama’ah yang mengkhususkan diri untuk menggali

54 Departemen Agama RI.  Al-Qur’an dan Terjemahnya, juz 1-30.1993.h.301
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ilmu addin supaya mufaqqih fiddin, ketiga mewajibkan kepada insan yang

tafaqquh fiddin untuk menyebarluaskan ilmu addin dan berjuang untuk

Iqomatuddin dan membangun masyarakat masing-masing. Dengan

demikian, sibghah/predikat santri adalah julukan kehormatan, karena

seseorang bisa mendapat gelar santri bukan semata-mata karena sebagai

pelajar /mahasiswa, tetapi karena ia memiliki akhlak yang berbeda dengan

orang awam yang ada di sekitarnya. Buktinya adalah ketika ia keluar dari

Pondok Pesantren, gelar yang dibawah adalah santri dan santri itu memiliki

akhlak dan kepribadian tersendiri. 55

Penggunaan istilah santri ditunjukan kepada orang yang sedang menuntut

pengetahuan agama di Pondok Pesantren. Sebutan santri senantiasa

berkonotasi mempunyai kiyai.56 Para santri menuntut pengetahuan ilmu

agama kepada kiyai dan mereka bertempat tinggal di Pondok Pesantren.

Karena posisi santri yang seperti itu maka kedudukan santri dalam

komunitas Pondok Pesantren menempati posisi subordinate, sedangkan

kiyai menempati posisi superordinate.

Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri

mukim. Santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam

Pondok Pesantren tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai

mengikuti suatu pelajaran di Pondok Pesantren. Santri kalong biasanya

berasal dari daerah-daerah sekitar Pondok Pesantren jadi tidak keberatan

kalau sering pergi dan pulang. Makna santri mukim ialah putera atau puteri

55 Abdul Qadir Jailani, Peran Ulama dn Santri, (Surabaya: Bina Ilmu,1994),h. 7-8.
56 Sukanto,Kepemimpinan Kiyai Dalam Pesantren, ( Jakarta : Pustaka LP3ES,1999) cet.ke-

.1.h. 97.
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yang menetap dalam pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah

jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah

Pondok Pesantren yang jauh merupakan suatu keistimewaan untuk santri

karena dia harus penuh cita-cita, memiliki keberanian yang cukup dan siap

menghadapi sendiri tantangan yang akan dialaminya di Pondok Pesantren. 57

4). Pondok

Kata Pondok berasal dari funduq (Bahasa Arab) yang artinya ruang tidur,

asrama atau wisma sederhana karena Pondok memang sebagai tempat

penampungan sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat

asalnya. Asrama para santri tersebut berada di lingkungan komplek

Pesantren yang terdiri dari rumah tinggal kiyai, masjid, ruang untuk belajar,

mengaji dan kegiatan keagamaan Lainnya.58

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Pondok Pesantren harus

menyediakan Pondok (asrama) untuk tempat tinggal para santrinya.

Pertama kemasyuran kiyai dan kedalaman pengetahuan tentang Islam,

merupakan daya tarik tersendiri bagi santri yang berasal dari jauh untuk

dapat menggali ilmu dari kiyai dalam jangka waktu yang lama. Sehingga

untuk keperluan itulah santri harus menginap. Kedua, kebanyakan Pondok

Pesantren terletak di pedesaaan yang jauh dari keramaian dan tidak

tersedianya perumahan yang cukup untuk menampung para santri Ketiga,

santri dapat konsentrasi belajar setiap hari. Keempat, mendukung proses

57 Zumakhesyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Tentang pandangan Kiyai,
Jakarta.h.51-52

58 Zuhairi Misrawi, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan,
h.223
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pembentukan kepribadian santri dalam tata cara bergaul dan bermasyarakat

dengan sesama santri lainnya. Pelajaran yang diperoleh di kelas dapat

diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari di Pondok

Pesantren.59

Dalam lingkungan Pondok Pesantren inilah para santri tidak hanya Having

(setelah), tetapi Bein (wujud) terhadap ilmu. Selain yang disebutkan di atas

ada ciri khas yang lain dari Pondok Pesantren, yaitu adanya pemisahan

antara tempat tinggal santri laki-laki dan santri perempuan, sekat pemisah

biasanya berupa rumah kiyai dan keluarga masjid maupun ruang kelas

madrasah. Sistem asrama ini merupakan ciri khas tradisi Pondok Pesantren

yang membedakan sistem pendidikan Pondok Pesantren dengan sistem

pendidikan Islam lainnya.

5). Kitab-Kitab Islam Klasik

Kitab-kitab Islam klasik dikarang oleh para ulama terdahulu dan termasuk

pelajaran mengenai macam-macam ilmu pengetahuan agama Islam dan

Bahasa Arab. Dalam kalangan Pondok Pesantren, kitab-kitab Islam klasik

sering disebut kitab kuning oleh karena warna kertas edisi-edisi kitab

kebanyakan berwarna kuning.

Istilah kitab kuning sebenarnya melekat pada kitab-kitab warisan abad

pertengahan Islam yang masih digunakan di Pondok Pesantren hingga kini.

Kitab kuning selalu menggunakan tulisan Arab, walaupun tidak selalu

menggunakan bahasa Arab, biasanya kitab ini tidak dilengkapi dengan

59 Amin Haedari, dkk, Dalam Amin Haedari & Abdullah Hanif, (Eds.),Masa Depan
Pesantren Dalam Tantangan Moderenitas Dan Tantangan Kompleksitas Global,2001.h. 31-32.
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harakat. Secara umum, spesifikasikitab kuning mempunyai lay out yang

unik, didalamnya terkandung matn (teks asal) yang kemudian dilengkapi

dengan komentar (syarah atau juga catatan pinggir (halasyiyah).

Penjilidannya pun biasanya tidak maksimal, bahkan sengaja diformat secara

korasan sehingga mempermudah dan memungkinkan pembaca untuk

membaca dan membawanya sesuai yang dibutuhkan. 60

3. Konsep Pendidikan Karakter

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional pada pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan

nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahuwataala, Berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab.

Undang-undang sistem pendidikan nasional tersebut memberikan isyarat

bahwa pendidikan tidak hanya membentuk manusia Indonesia yang cerdas,

namun juga berkepribadian dan berkarakter sehingga nantinya akan lahir generasi

bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur

bangsa serta agama. Pertanyaannya sekarang adalah apakah sebenarnya yang

dimaksud dengan karakter itu.

60 Amin Haedari, dkk, Dalam Amin Haedari dan Abdullah Hanif, (Eds.),Masa Depan
Pesantren Dalam Tantangan Moderenitas Dan Tantangan Kompleksitas Global,2001.h. 149
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a.  Karakter dan Pendidikan Karakter

The Greenwood Dictionary of Education menjelaskan bahwa karakter

adalah:

“ The sum of a person’s vices, and despositions to act that makes each person
unique”. (karakter adalah kumpulan dari sifat jelek, sifat baik, serta watak
seseorang untuk melakukan sesuatu yang membuat setiap orang unik).

Senada dengan itu, Pupuh Fathurrohman dkk mengatakan bahwa karakter

berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan

bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau

tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek

lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya orang yang berperilaku

sesuai dengan kaidah moral disebut dengan karakter mulia61.

Selain itu, dalam Collin Cobuild English Dictionary, “ karakter seseorang

diartikan sebagai kepribadian, yang biasanya diakui dalam kaitannya dengan

bagaimana mereka dapat dipercaya dan jujur. 62 Sedangkan dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa karakter adalah tabiat, sifat-sifat  kejiwaan,

akhlak, atau budi pekerti yang membedakan cseseorang dengan yang lain.63

Jika beberapa definisi tentang character di atas disarikan maka dapat

disimpulkan bahwa character adalah kualitas moral atau sifat dasar perbuatan

seseorang yang terdiri dari sifat dapat dipercaya (Reliable) dan sifat jujur

61 Pupuh Fathurrohman dkk, Pengembangan Pendidian Karakter, ( Bandung: PT Refika
Aditama, 2013 ), h.17

62 Hamid Fahmi Zarkasy, Peran Masjid Dalam Pendidikan Karakter (Akhlaq), Jurnal
Islamia, Vol 9 (1),2014:15-28.

63 Pustaka Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta,2008),h.639.
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(Honest). Namun, karakter juga bisa berarti negatif. Selain itu, sifat-sifat yang

melekat pada individu tersebut akan membedakannya dengan individu yang lain.

Sebagaimana peneliti jelaskan bahwa karakter lebih cenderung kepada

bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau

tingkah laku, yang berarti bahwa apabila nilai-nilai yang ada pada seseorang tidak

mencerminkan seperti berdusta, menipu, ingkar janji, dan perilaku jelek lainnya

maka orang tersebut dikatakan berkarakter jelek. Maka untuk menciptakan nilai-

nilai kebaikan diperlukan usaha sadar berupa pendidikan karakter (Character

education) yang dapat membentuk kualitas atau sifat kepribadian seseorang.

Pendidikan karakter, mengutip perkataan Elkind dan Sweet sebagaimana

di ungkapkan oleh Pupuh dkk, dimaknai sebagai berikut:

“ Character education is the deliberate effort to help people understand, care
about, and act upon core ethical value. When we thing about kind of
character we want for aour children, it is clear that we want them to be able
to judge what is right, care deeply about what is right, and the do what they
believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation
from within.” 64

Pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk membantu

orang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai etika inti.  Ketika kita

berfikir jenis karakter yang kita inginkan bagi anak-anak kita, jelas bahwa kita

ingin mereka bisa menilai apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang

mereka yakini benar, bahkan dalam menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari

dalam.

Pendidikan karakter lebih lanjut dijelaskan adalah segala sesuatu yang

dilakukan kyai dan ustadzz yang mampu mempengaruhi santri. Dengan kata lain,

64 Pupuh Fathurrohman dkk, Pengembangan Pendidikan Karakter, 2003 h.15
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kyai dan ustadz membantu membentuk watak santri. Hal ini mencakup

keteladanan bagaimana perilaku kyai dan ustadzz, cara kyai dan ustadzz berbicara

atau menyampaikan materi, bagaimana kyai dan ustadzz bertoleransi dan berbagai

hal terkait lainnya. Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang

pentingnya upaya  meningkatkan pendidikan karakter pada jalur pendidikan

formal. 65

Pada umumnya para ilmuan berbicara pendidikan karakter (character

Education) dalam konteks tiga landasan teori yaitu: Domain kognitif, domain

psikologi dan domain sosial. Ketiga landasan teori menentukan bagaimana

pendekatan yang harus dilakukan untuk mengembangkan karakter.

Ilmuwan yang menggunakan pendekatan kognitif Kohlberg, Ryan dan

Bohlin, menggunakan istilah ”Pendidikan Moral” (Moral Education), dari pada

“Pendidikan karakter” (Character Education). Moral menurutnya adalah

kesadaran moral atau moral yang berdasarkan pada kesadaran, sebab moral itu

bukan perilaku tapi kesadaran. Maka dari itu tujuan pendidikan moral adalah

Stimulant untuk pengembangan kesadaran moral individu anak secara  alami dan

kapasitas-kapasitas yang dimilikinya sehingga memberi kesempatan kepadanya

untuk menggunakan kesadaran moralnya untuk mengontrol perilakunya. 66

Mereka yang menekankan pendidikan karakter dari domain psikologi

menekankan pada makna kebajikan. Maka dari itu karakter di artikan  sebagai

sifat-sifat yang diperlukan untuk menanamkan kebajikan tersebut. Likona dalam

zarkasy misalnya mendefinisikan pendidikan karakter sebagai “usaha yang

65 Pupuh Fathurrohman dkk, Pengembangan Pendidikan Karakter, 2003, h.16
66 Hamid Fahmi Zarkasy,Peran Masjid Dalam Pendidikan karakter (Akhlaq), Jurnal

Islamia, Vol 9(1), 2014:15-28.
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disengaja dan pro-aktif untuk mengembangkan karakter yang baik adalah

perbuatan yang baik untuk individu dan masyarakat. 67

Makna pendidikan karakter dengan pendekatan sosial di sampaikan oleh

Wynne. Ia menganggap pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang

berdasarkan lingkungan dan masyarakat sehingga merupakan lingkungan sosial

yang kondusif bagi pengembangan karakter. Jadi dalam pendidikan karakter

diperlukan lingkungan yang mendorong santri untuk mengamalkan kebiasaan

yang baik. 68

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter adalah nilai-

nilai kebaikan yang melekat pada individu yang merupakan ciri tersendiri yang

menjadikannya unik serta berbeda dengan yang lainnya. Nilai-nilai ini

dipengaruhi usaha sadar yang dilakukan dalam bentuk pendidikan dan selanjutnya

disebut pendidikan karakter (Character Education). Selanjutnya, untuk

menentukan pendekatan yang harus di lakukan dalam mengembangkan  karakter,

maka diperlukan tiga landasan teori, yaitu kognitif, domain psikologis, dan

domain sosial.

b. Pengembangan Karakter Santri

Pengembangan identik dengan pembinaan yaitu usaha, tindakan, dan

kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang

lebih baik dalam segi bahasa pengembangan berasal dari perkembangan (Develop)

67 Hamid Fahmi Zarkasy,Peran Masjid Dalam Pendidikan karakter (Akhlaq), Jurnal
Islamia, Vol 9(1), 2014:15-28.

68 Di kutip oleh Patricia Z. Salahuddin, Character Education in a Muslim School: A Case
Study of a Comprehensive Muslim Schools’ Curricola,(2011). FIU Electronic theses and
Dissertations. Paper 453. http://Digitalcommons.fiu.edu/etd/453, h. 12, di akses pada 11 Januari
2020.
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yang berarti; 1) to create something and attempt to cause it to flourish, 2) to grow

and mature. 69 Terjemahan bebasnya adalah 1). Membuat dan mencoba sesuatu

agar ia tumbuh subur,  2). Tumbuh dan menjadi dewasa.

Pengembangan dan pengajaran saling terkait satu dengan yang lain. Plato

menjelaskan bahwa seseorang dapat berkembang melalui belajar berbagai bentuk

ilmu pengetahuan yang terbaik yang mendekati kebenaran tentang realitas.

Namun, Rousseau menyatakan bahwa seorang kurang dapat berkembang melalui

belajar dan dapat lebih berkembang dengan mengikuti kecenderungan-

kecenderungan alami mereka untuk tumbuh. Selanjutnya Peaget memaparkan

bahwa perkembangan anak dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yang

berbeda 70

Pondok Pesantren merupakan wahana pembinaan dan pengembangan

karakter yang dilakukan dengan menggunakan: (a) Pendekatan terintegrasi dalam

semua mata pelajaran, (b) Pengembangan budaya Pondok Pesantren, (c)

Pelaksanaan pengajian kitab dan amaliah-amaliah wajib maupun sunnah dan

khidmat, serta (d) pembiasan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan

pendidikan. Pembangunan karakter melalui Pondok Pesantren dilakukan mulai

dari ketika santri masuk di Pondok Pesantren hingga keluar, bahkan sampai ketika

seorang santri telah menjadi alumni dan bermasyarakat. 71

Salah satu kunci keberhasilan program pengembangan karakter pada

Pondok Pesantren adalah keteladanan dan pembiasaan dari kyai dan para ustadzz.

69 Richard A. Spears, NTC’S Pocket Dictionary Of Words And Phrases, ( USA.McGraw –
Hill, 2002), h.141.

70 Collins, John W,O’Brien,Nancy Patricia. The GreenWood Dictionary Of Education
(London: GreenWood Press,2003),h.103

71 Pupuh Fathurrohman dkk pengembangan pendidikan karakter,2003 h.47.
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Keteladanan bukan hanya sekedar sebagai contoh bagi para santri, melainkan juga

sebagai penguat moral bagi santri dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena

itu, penerapan keteladanan di lingkungan Pondok Pesantren menjadi prasyarat

dalam pengembangan karakter santri.

c.  Bentuk-Bentuk Pendidikan Karakter

Peneliti mendapatkan beberapa literatur mengenai pendapat para pakar

tentangan nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan kepada santri dalam

lingkungan Pondok Pesantren. Beberapa jenis karakter yang ditanamkan kepada

santri tergantung kepada topik atau pokok bahasan serta pendalaman materi.

Materi pendidikan karakter sangat banyak dan bervariasi, sehingga kyai dan

ustadzz biasanya mengelompokan materi karakter menjadi beberapa pilar atau

kelompok.

Bennet mengumpulkan 350 artikel yang membahas tentang moral dari

literatur klasik, sejarah, etika budaya, kemudian menuangkannya dalam sebuah

buku yang berjudul “Book Of Virtues” berdasarkan nilai-nilai inti. Dia

menetapkan ada 10 nilai-nilai inti yaitu; Self-Control (kontrol diri), Responsibility

(Tanggung Jawab) Friendship (Persahabatan), Work (Kerja), Courage

(Keberanian), Persistence (Ketekunan), Honesty (Kejujuran), Loyalty ( Kesetiaan)

dan Religious Believe (Kepercayaan Agama). 72

Selain itu, Lichkona juga mengemukakan ada sepuluh nilai-nilai inti dalam

lingkup sosial, yaitu:

72 Cheng Chao-Shun and Lee Ro-Yu, Character Education and Character Traid
Development : An Enrichment for College Students, Paper Presented at the 2007 Seminar of Kao
Yuan University for General Education, May 25, 2007 at Kao yuan University, Kaohsiung
Country, ROC, h.6.
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1) Kebijakan: yaitu kemampuan untuk membuat keputusan moral.

2) Keadilan: yaitu menghormati orang lain dan memperlakukannya secara adil.

3) Ketabahan atau Keuletan: yaitu kemampuan mengambil keputusan yang benar

meskipun dalam keadaan yang sulit.

4) Self-control: yaitu kemampuan mengatur kemauan diri, mengontrol amarah

dan menjaganya agar selalu dalam keadaan menyenangkan.

5) Cinta: yaitu kesediaan untuk peduli terhadap sesama dan membantu orang lain

untuk tumbuh.

6) Sikap positif: yaitu keinginan untuk menyajikan dan menyempurnakan tugas-

tugas, bekerja keras, dan belajar secara sukarela.

7) Kerja keras: yaitu mengatur tujuan secara aktif, bekerja keras, dan belajar

secara sukarela.

8) Integritas: yaitu sikap jujur terhadap diri dan orang lain.

9) Berterima kasih: yaitu menghargai bantuan dan pertolongan orang lain.

10) Kerendahan hati: yaitu mendengarkan orang lain dan belajar dari orang lain,

sopan dalam menyampaikan opini dan pendapat. 73

Ringkasnya, para sarjana dan asosiasi professional menyimpulkan bahwa

secara umum ada tiga nilai inti yang harus di perhatikan dan dikembangkan dalam

pendidikan karakter yaitu: (1) menanamkan moral individu yang meliputi:

tatakrama, mau berterima kasih, berperikemanusiaan, ketekunan, kerja keras, dan

sikap optimis;  (2) hubungan interpersonal dan individu yang meliputi: keadilan,

integrasi, kesetiaan, tanggung jawab, kontrol diri, dan keputusan yang bijak; (3)

73 Cheng Chao-Shun and Lee Ro-Yu, Character Education 2007.,h.6.
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hubungan dengan orang lain, masyarakat dan alam sekitar, yang meliputi: rasa

hormat, rasa cinta, dan kepedulian, simpati, dan kebajikan.

Pada konteks nasional, Pupuh Faturahman, memberikan lima batasan yang

terkait dengan nilai-nilai pendidikan karakter yang berhubungan dengan:

“ Tuhan atau religious, diri sendiri (jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup
bebas, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berfikir logis,
kritis, kreatif, dan inofatif, mandiri, ingin tahu, serta cinta ilmu), sesama
(sadar akan hak dan kewajiban, patuh pada aturan-aturan sosial,
menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, demokratis), Lingkungan
(mencegah kerusakan lingkungan, memperbaiki kerusakan lingkungan),
nilai kebangsaan, nasionalis dan menghargai keberagaman“.74

Peneliti menyimpulkan dari beberapa konsep tersebut, dalam konteks

Pondok Pesantren Al-Muhajirin darussalam, bentuk nilai pendidikan karakter

yang harus ditanamkan kepada santri meliputi nilai karakter terhadap Allah Swt,

nilai karakter pada diri sendiri, nilai karakter terhadap sesama serta terhadap

lingkungan sekitar dimana santri tinggal. Dengan memiliki karakter tersebut,

maka santri akan disebut orang yang berkarakter (a person of character).

Berikut ini peneliti memberikan beberapa batasan keempat nilai pendidikan

karakter tersebut :

1) Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan (Religius) ,

Adapun yang dimaksud karakter terhadap Allah Subhanahuwataala adalah

bahwa seseorang dalam berfikir, berkata, dan berbuat, harus berdasarkan kepada

nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.

2) Nilai karakter dengan hubungannya dengan diri sendiri.

a) Jujur

74 Pupuh Faturrahman dkk, Pengembangan Pendidikan Karakter, 2003, h.125-126.
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Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang

yang selalu dapat  dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan,

baik terhadap diri dan orang lain.

b) Bertanggung jawab

Sikap perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya

sebagaimana yang seharusnya ia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat,

dan lingkungannya.

c) Bergaya hidup sehat

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan

hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat

mengganggu kesehatan

d) Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai

ketentuan dan peraturan.

e) Kerja keras

Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi

berbagai hambatan, guna menyelesaikan tugas (belajar atau pekerjaan)

dengan sebaik-baiknya.

f) Percaya diri

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya

setiap keinginan dan harapannya.
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g) Berjiwa wirausaha

Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai mengenali produk baru,

menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan

produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.

h) Berfikir logis, kritis, kreatif, dan inofatif.

Berfikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk

menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah

dimiliki.

i) Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam

menyelesaikan tugas-tugasnya.

j) Ingin tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih

mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

k) Cinta ilmu

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukan kesetiaan,

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

3) Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama

a) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain

Sikap tahu  dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik atau

hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri serta

orang lain.



52

b) Patuh pada aturan-aturan sosial

Sikap menurut dan taat pada aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat

dan kepentingan umum.

c) Menghargai karya dan prestasi orang lain

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu

yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati

keberhasilan orang lain.

d) Santun

Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang dan tata bahasa maupun tata

perilakunya kesemua orang.

e) Demokratis

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sesama hak dan

kewajiban dirinya dan orang lain.

4) Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi

bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 75

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan

karakter bangsa terdiri atas 18 nilai yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cintai damai, gemar membaca, peduli

75 Pupuh Faturrahman dkk, pengembangan pendidikan karakter, 2003, h.125-126.
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lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab. Demikianlah beberapa nilai-nilai

karakter yang dapat dibentuk dan ditanamkan kepada santri melalui sebuah wadah

yang diorganisir secara baik dan terencana.

Pembentukan karakter perlu dan sangat penting dilakukan oleh Pondok

Pesantren beserta Stakeholders-nya untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan

pendidikan karakter di Pondok Pesantren. Tujuan pendidikan karakter pada

dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik atau dalam Islam

disebut Insan Kamil. Maka untuk mengembangkan karakter, diperlukan beberapa

tahapan yaitu tahapan pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), dan

kebiasaan (habit).

Karakter tidak terbatas pada pengetahun saja, seseorang yang memiliki

pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan

pengetahuannya, jika tidak terlatih atau menjadi kebiasaan untuk melakukannya.

Dengan demikian, diperlukan tiga komponen karakter yang baik (components of

good character) yaitu moral knowing (pengetahun tentang moral), moral feeling

atau perasaan (penguatan emosi) tentang moral, dan moral action atau perbuatan

bermoral. Hal ini diperlukan agar santri yang terlibat dalam Pondok Pesantren

tersebut sekaligus dapat memahami, merasakan, menghayati, dan mengamalkan

(mengerjakan) nilai-nilai kebijakan (moral). 76

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, peneliti dapat mengambil

kesimpulan bahwa karakter beserta nilai-nilai inti yang tercantum di dalamnya

sangat mungkin untuk dikembangkan atau dibentuk di dalam lingkungan Pondok

76 Pupuh Faturrahman dkk, Pengembangan Pendidikan Karakter, 2003, h.146.
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Pesantren dengan syarat diperlukan pengaturan atau sistem yang baik dan terarah

serta kerjasama seluruh komponen yang berada di dalam Pondok Pesantren.

Beberapa sistem yang dapat diterapkan dalam pembentukan karakter di Pondok

Pesantren adalah pengajian kitab kuning, pembiasaan amaliah-amaliah wajib

maupun sunnah dan khidmat santri kepada Pondok Pesantren. Maka penelitian ini

akan meng-explore beberapa metode-metode pembentukan karakter yang disebut

diatas di Pondok pesantren Al-Muhajirin Darussalam.

d.  Model Pembentukan Karakter Santri

Metode pembentukan karakter santri dapat dilakukan dengan berbagai

pendekatan dan dapat berupa beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bentuk

pengajian kitab-kitab kuning dan kegiatan-kegiatan diluar pengajian dalam bentuk

amaliah-amaliah sehari-hari/khidmat. Menurut Mulyasa, diantara model yang

dapat diterapkan dalam membentuk karakter santri adalah pembiasaan,

keteladanan, pembinaan, disiplin, hadiah dan hukuman. CTL (contextual teaching

and learning), bermain peran (role playing), dan pembelajaran partisipatif

(participative instruction). 77

Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui pengajian kitab

kuning, tetapi dapat juga diterapkan diantaranya melalui pembiasaan atau amaliah

atau khidmat. Pembiasaan secara spontan dapat dilakukan misalnya saling

menyapa, komunikasi baik antara sesama santri, ustadz ustadzza.

Selain itu, pembiasaan juga dapat dilakukan melalui pembudayaan pada

aktifitas tertentu sehingga menjadi aktifitas yang terpola atau tersistem. Oleh

77 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013). h. 163
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karena itu, pembiasaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan

secara berulang-ulang agar perbuatan tersebut dapat menjadi kebiasaan.

Pembiasaan sebenarnya adalah pengalaman, dengan kata lain yang dibiasakan

adalah sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan dalam  Pondok Pesantren hendaknya

dimulai sedini mungkin. Dalam konteks Islam, orang tua atau kyai atau ustadzz

disuruh untuk  mendorong anak-anak mengerjakan shalat tatkala berumur 7 tahun.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang Artinya :

“ Suruhlah anak anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka
berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila meninggalkannya
ketika mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur
mereka”. 78

Pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang sangat

penting, karena sering dijumpai banyak orang berbuat dan berperilaku hanya

semata-mata karena kebiasaan. Pembiasaan dapat mendorong, mempercepat

perilaku, dan tanpa pembiasaan hidup seseorang akan berjalan lamban sebab

sebelum melakukan sesuatu harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan

dilakukan. Dalam bidang psikologi pendidikan, metode pembiasaan dikenal

dengan istilah opera conditioning.79 Mengajarkan  santri untuk  membiasakan

perilaku terpuji, disiplin, giat belajar, bekerja keras, ikhlas, jujur, dan bertanggung

jawab atas setiap tugas yang diberikan.

Selain model pembiasaan, keteladanan juga dapat dijadikan model dalam

membentuk karakter santri. Pribadi kyai dan ustadzz memiliki andil yang sangat

besar terhadap keberhasilan pendidikan, terutama pendidikan karakter yang sangat

78 Jamal Abdurrahman, Athfal Al-Muslimin : Kaefa Robbaahum An-nabiyyu Al-Amiinu,
(Makkah Al-Mukarramah : Daaru Thoyyibah Al-Kadra, 2004) h. 87.

79 M. Thobroni, Belajar dan Pembelajaran : Teori dan Praktek. (Yogyakarta : Ar-ruzz
Media, 2015) h. 62
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berperan dalam membentuk pribadi santri. Hal ini dapat dimaklumi karena

manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk santri mencontoh

pribadi kyai dan ustadzz nya dalam membentuk kepribadiannya.

Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendidik

karakter. Keteladanan kyai dan para ustadzz dalam berbagai aktifitasnya akan

menjadi cermin bagi santrinya. Oleh karena itu, sosok kyai dan ustadzz yang bisa

diteladani oleh santri sangatlah penting. Kyai dan ustadzz yang suka dan terbiasa

mengaji, disiplin, ramah, berakhlak akan menjadi teladan yang baik bagi

santrinya, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks Agama, Allah

Subhanahuwwataala memerintahkan untuk meneladani Rosulullah SAW. Seperti

dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 21 yang Artinya :

            
       

Terjemahnya: Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut
Allah.80

Ayat tersebut mengisyaratkan pentingnya keteladanan sehingga Allah

Subhanahuwwataala menggunakan pendekatan dalam mendidik umat manusia

melalui model yang harus dan layak dicontoh. Dengan kata lain, dikatakan bahwa

keteladanan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan terutama

pendidikan karakter. Selanjutnya, dalam rangka menyukseskan pendidikan

80 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an
Depag RI, 1984), h. 203
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karakter kyai dan ustadzz harus mampu menumbuhkan disiplin para santri,

terutama disiplin diri.

Disiplin pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh

yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta

berperilaku sebagaimana mestinya. Menurut aturan-aturan atau tata perilaku yang

seharusnya berlaku dalam suatu lingkungan tertentu. Realisasinya harus terlihat

dan menjelma dalam perbuatan atau tingkah laku yang nyata. Yaitu perbuatan

atau tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan atau tata perilaku yang

semestinya.

Banyak cara dalam menegakkan kedisiplinan terutama dilingkungan

Pondok Pesantren. Misalnya ketika menuju masjid untuk shalat berjama’ah,

membiasakan berangkat mengaji tepat waktu, membersihkan  lingkungan Pondok

Pesantren saat jadwal piketnya. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain kebersamaan, kekompakan, kerapian, ketertiban,

kedisiplinan dan lain-lain. Allah Subhanahuwataala berfirman dalam Al-Qur’an

Surah Huud ayat 112:

        
   

Terjemahnya: Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang Telah Taubat
beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas.
Sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.81

81 Depag RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an
Depag RI, 1984)
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Berdasarkan ayat tersebut, menunjukkan bahwa disiplin merupakan

kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada. Melaksanakan yang

diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang, disamping itu juga

melakukan perbuatan tersebut secara terus menerus.

4.  Eksistensi Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Karakter

Sudah seharusnya bila Pesantren melaksanakan sistem pendidikan yang

sangat memperhatikan masalah karakter, bahkan bisa dikatakan dalam dunia

Pesantren akhlak menjadi nomor satu dan paling penting dari segalanya.

Keberhasilan seorang kiyai adalah ketika santri-santrinya memiliki akhlak yang

baik, sehingga dapat menjadi Uswah atau contoh bagi masyarakat sekitarnya.

Pesantren adalah salah satu lembaga yang menjadi pusat pengembangan ilmu

Agama. Berbagai teori keilmuan dari berbagai disiplin ilmu yang dikaji di

Pesantren menjadi acuan untuk dipraktikkan.

Kecenderungan untuk mempraktikkan nilai-nilai teoritis yang diperoleh

santri dari kajian-kajiannya adalah sebuah keniscayaan karena dalam konteks

keIslaman ilmu dikatakan bermanfaat kalau diamalkan. Nilai amaliah inilah yang

membedakan diri seseorang dari entitas-entitas lainnya yang menempatkannya

pada posisi sebagai khalifah di muka bumi. Dan hasil terbesar yang akan

diperoleh adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahuwataala yang

terimplementasikan dalam nilai praktisnya. Nilai praktik inilah yang
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mempengaruhi  pembentukan karakter pada santri yang menempatkan  dirinya

pada derajat kemuliaan. 82

Keberhasilan Pesantren dalam membentuk karakter mengundang banyak

lembaga lainnya untuk meniru desain  Pesantren. Buktinya, banyak lembaga-

lembaga yang meniru formulasi Pesantren dengan mendirikan pendidikan

berasrama. Mereka meyakini bahwa konsep pendidikan berasrama seperti

pesantren benar-benar mampu membentuk karakter anak didiknya. Karena

karakter yang tertanam dalam diri santri sebagai buah aplikasi nilai teori, bukan

sekedar keterampilan atau kemampuan instingnya, tetapi kemampuan untuk

mempertahankan nilai-nilai kesantriannya berdasarkan ontologis Pesantren. Dan

semua aktivitas Pesantren selalu dilandasi nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis,

sehingga ketika berkiprah di masyarakat, santri mempunyai keteguhan untuk

mempertahankan nilai-nilai religiusnya. 83

Abdullah Syukri Zarkasyih menyatakan bahwa Pesantren mempunyai

keunggulan dan karakteristik khusus dalam mengaplikasikan pendidikan bagi

anak didiknya (santri). Hal itu dikarenakan oleh hal-hal berikut: 84

Pertama, adanya jiwa dan falsafah. Jiwa dan falsafah yang ditanamkan

pada santri akan menjamin kelangsungan lembaga pendidikan bahkan menjadi

motor penggerak bagi seluruh penghuni Pesantren. diantara falsafah itu yaitu

panca jiwa yang terdiri dari; (a) keikhlasan, (b) kesederhanaan, (c) kemandirian,

82 Fauzan, Peran Pesantren dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter. (Alfurqoniah :
Vol. 1 No. 1) 2015. h. 157

83 Ibid, h.158
84 Ibid, h. 164



60

(d) ukhuwah Islamiyah, dan (e) kebersamaan dalam menentukan lapangan

perjuangan dan kehidupan.

Kedua, terwujudnya integralitas dalam jiwa, nilai, sistem dan standar

operasional pelaksanaan. Terciptanya integralitas yang solid pada jajaran para

pendidik (Kiyai) hingga anak didik (Santri) terhadap pemahaman jiwa, nilai, visi,

misi dan orientasi, sistem hingga standar operasional pelaksanaan yang sama,

sehingga mampu memadukan seluruh komponen Pesantren dalam satu barisan.

Ketiga, terciptanya tri pusat pendidikan terpadu merupakan tiga faktor

yang menopang dan mendudkung keberhasilan pendidikan yang terdiri dari

pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat.

Keempat, totalitas pendidikan, Pesantren menerapkan totalitas pendidikan

dengan mengandlakan keteladanan, penciptaan lingkungan dan pembiasaan

melalui berbagai tugas dan kegiatan. Rutinitas pendidikan di pesantren yang

langsung selama hampir 24 jam mencerminkan totalitas pendidiksan yang

mencakup 3 aspek pendidikan yaitu: kognitif, afektif,dan psikomotorik.

Melihat rentetan aktivitas santri di Pesantren mulai dari bangun pagi

hingga tidur di malam hari, memungkinkan karakter lebih mudah tertanam dalam

diri santri karena nilai pendidikan yang di terima santri dari ke tiga aspek

pendidikan telah terimplementasikan dalam dialektika kehidupannya ditambah

lagi dengan penanaman karakter keagamaan yang kuat, mengamalkan nilai-nilai



61

ajaran Agama dengan baik, memiliki akhlak sesuai dengan ajaran Islam, serta,

mampu memaknai kehidupan berdasarkan Al- Qur’an dan Hadist. 85

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Hasil penelitian yang dianggap relevan dan dijadikan sebagai pembanding

terhadap penelitian ini  adalah penelitian yang dilakukan oleh: Wiwin Fitriyah

dengan judul: Eksistensi Pesantren Dalam Pembentukan Kepribadian Santri. Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa penanaman nilai-nilai, dimana pembinaan

dengan pengajaran kitab-kitab. Untuk membina kepribadian anak didik (santri), di

pondok pesantren memakai kitab-kitab akhlak seperti Akhlakul Banat, Akhlakul

Banin dan Kitab tafsir Qur'an yang menafsirkan beberapa ayat Al-Qur'an dan

hadits yang berkitan dengan budi pekerti dan kewajiban-kewajiban seorang

Muslim. Membiasakan dengan hidup beretika (berakhlak), Tingkah laku yang

menyimpang terdapat pada individu sebagai hasil pengalaman pengondisian yang

keliru (faulty of conditioning). Karena itu tugas pertama dari seseorang adalah

menghapus tingkah laku yang menyimpang, dan membentuk tingkah laku baru

yang layak melalui pemerkuatan atas tingkah laku yang layak itu.86 Perbedaannya

Wiwin Fitriyah fokus pada pengajaran kitab ahlak dan pembiasaan hidup beretika.

Sedangkan penelitian ini menambahkan tentang keteladanan.

Hamruni dengan judul: Eksistensi Pesantren dan Kontribusinya Dalam

Pendidikan Karakter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada dua peran

85 Fauzan, Peran Pesantren dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter. (Alfurqoniah :
Vol. 1 No. 1) 2015. h. 165

86 Wiwin Fitriyah  2018 Eksistensi Pesantren Dalam Pembentukan Kepribadian Santri.
Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan. Volume 6, Nomor 2,; p-ISSN 2338-2325; e-
ISSN 2540-9697; 155-173
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lembaga-lembaga keagamaan seperti pesantren, yaitu: peran sebagai directive

system dan defensive system. Dalam peran yang pertama (directive system),

agama ditempatkan sebagai referensi utama dalam proses perubahan. Dengan

demikian, agama akan dapat berfungsi sebagai supremasi moralitas yang

memberikan landasan dan kekuatan etik-spiritual masyarakat ketika mereka

berdialektika dalam proses perubahan. Dalam peran yang kedua (defensive

system), agama menjadi semacam kekuatan kehidupan yang semakin kompleks di

tengah derasnya arus peubahan. Masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai

religius akan mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri dan tidak ada

rasa kekhawatiran serta keragu-raguan dalam menghadapi tantangan kehidupan. 87

Imam Syafe’i dengan judul: Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan

Pembentukan Karakter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip pesantren

adalah al muhafadzah, ala al qadim al shalih, wa al akhdzu bi al jadid al ashlah,

yaitu tetap memegang tradisi yang positif, dan mengimbangi dengan mengambil

hal-hal baru yang positif. Persoalan-persoalan yang berpautan dengan civic values

akan bisa dibenahi melalui prinsip-prinsip yang dipegang pesantren selama ini dan

tentunya dengan perombakan yang efektif, berdaya guna, serta mampu

memberikan kesejajaran sebagai umat manusia (al musawah bain al nas). 88

Syadidul Kahar dengan judul: Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter

Santri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kurikulum Pesantren Darusaa’dah

menampung santri yang fokus untuk belajar dua kurikulum, yaitu kurikulum

87 Hamruni 2016. Eksistensi Pesantren dan Kontribusinya Dalam Pendidikan Karakter.
Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XIII, No. 2,

88 Imam Syafe’i 2017 Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. Al-
Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 8, No I
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pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Materi kurikulum pesantren yang

diajarkan bersumber dari kitab kuning yang meliputi; hukum-hukum agama, ilmu

tauhid, akhlak dan bahasa Arab. Kurikulum pendidikan Pesantren Darusaa’dah

difokuskan kepada pengajaran Alquran, hadis dan kitab-kitab karangan para

ulama-ulama terdahulu. Materi pendidikan disajikan berdasarkan kelas. Pengajian

(kitab kuning) diatur berdasarkan jenjang kelas para santri. Semakin tinggi

kelasnya, semakin tinggi kitab kuning yang digunakan. Secara umum jenjang ini

dimulai dari kelas satu hingga kelas enam. Setelah menamatkan kelas enam, santri

yang ingin pulang kampung diberikan ijin. 89

Maksudin dengan judul: Integration of School and Pesantren Educational

System as a Model of Character Education: Perspective of Educational

Transformation. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa integrasi dalam sistem

sekolah asrama dan sekolah sehari penuh melibatkan komponen sistem dalam

bentuk input, proses, output langsung dan output tidak langsung (hasil). Integrasi

ini sebagai salah satu upaya untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual,

emosional, spiritual, dan keagamaan. Keempat kecerdasan itu sebagai dasar model

pendidikan karakter. 90

Masroer dengan judul: Religious Inclusivism In Indonesia: Study of

Pesantren An-Nida and Edi Mancoro, Salatiga, Central Java. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa ada hubungan timbal balik antara fikih dengan ijtihad,

sehingga watak verbalistik fikih mengalami dinamisasi. Nilai rasionalitas dalam

89 Syadidul Kahar 2019 Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter Santri. Anthropos:
Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya 4 (2)

90 Maksudin 2018. Integration of School and Pesantren Educational System as a Model of
Character Education: Perspective of Educational Transformation. International Journal on Islamic
Educational Research (SKIJIER), vol. 2, No. 1,
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ijtihad menguat, sejalan dengan perubahan di luaran dan diterima menjadi cara

pandang santri terhadap fikih. Di pesantren Edi Mancoro, memperlihatkan bahwa

otoritas keagamaan yang dipatuhi santri terwujud dari supremasi fikih yang

mengalami dinamisasi akibat tercerahkan oleh tasawuf. Nilai mistisisme yang

terdapat di dalam tasawuf kemudian menguat pula seiring dengan penyesuaiannya

terhadap kontek sehingga mempengaruhi cara pandang santri terhadap fikih.

Tetapi otoritas keagamaan tersebut mengalami paradok karena ketertutupannya

dengan simbol agama di luar santri. 91

Nuraly Masum dengan judul: Character Education at Pesantren: A Case

Study at Cipari Islamic Boarding School in Garut City. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa ada lima alasan yang mendasari sekolah asrama Cipari

melakukan pendidikan karakter kepada siswa mereka; Pesantren Cipari tidak

memiliki program tertulis tentang pendidikan karakter tetapi pesantren Cipari

menerapkannya melalui penerapan aturan dan sanksi (nidzomul ma'had),

pembiasaan, penghargaan, dan sistem pendidikan 24 jam, sumber nilai, dan

evaluasi; dan ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan karakter

di pondok pesantren Cipari, yaitu faktor pendukung dan penghambat.92

Whasfi Velasufah dengan judul: Nilai Pesantren Sebagai Dasar Pendidikan

Karakter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembentukan karakter mengacu

pada tiga kualitas moral, yaitu: kompetensi (keterampilan seperti mendengarkan,

91 Masroer 2018. Religious Inclusivism In Indonesia: Study of Pesantren An-Nida and Edi
Mancoro, Salatiga, Central Java. Religious Inclusivism In Indonesia: Study of Pesantren An-Nida
And Edi Mancoro, Salatiga, Central Java. ISSN: 1411-3775 E-ISSN: 2548-4729

92 Nuraly Masum 2019. Character Education at Pesantren: A Case Study at Cipari Islamic
Boarding School in Garut City. Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar. The Journal of Innovation in
Elem entary Education
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berkomunikasi dan bekerja sama), kehendak atau keinginan yang memobilisasi

penilaian kita dan energi, dan kebiasaan moral (sebuah disposisi batin yang dapat

diandalkan untuk merespon situasi dalam cara yang secara moral baik). Oleh

karena itu, pendidikan karakter jauh lebih kompleks daripada mengajar

matematika atau membaca. Ia meniscayakan pengembangan kepribadian serta

pengembangan keterampilan. Hal ini setidaknya merujuk pada adanya tiga unsur

pokok dalam pembentukan karakter yaitu mengetahui kebaikan (knowing the

good), mencintai kebaikan), dan melakukan kebaikan (doing the good). Dalam

pendidikan karakter, kebaikan itu seringkali dirangkum dalam sederet sifat-sifat

baik. Dengan demikian maka pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk

membimbing perilaku manusia menuju standar-standar baku tentang sifat-sifat

baik. Upaya ini juga memberi jalan untuk menghargai persepsi dan nilai-nilai

pribadi yang ditampilkan di sekolah. Fokus pendidikan karakter adalah pada

tujuan-tujuan etika, tetapi praktiknya meliputi penguatan kecakapan-kecakapan

yang penting yang mencakup perkembangan sosial siswa. 93

Miftachul Ulum dengan judul: Eksistensi Pendidikan Pesantren: Kritik

Terhadap  kapitalisasi Pendidikan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa eksisten

pesantren dalam pengembangan pendidikan telah teruji, sejak belum berdirinya

negara   kesatuan   Republik Indonesia   sampai   saat   ini   masih   konsisten

dalam mencerdaskan rakyat Indonesia. Dalam kondisi apapun pesantren tetap

konsisten dalam menjalankan dalam   mengelola   pendidikan.   Pesantren   tetap

konsisten   bagaimana mewujudkan   masyarakat   yang   berbudi,   berakhlaqul

93 Whasfi Velasufah 2019. Nilai Pesantren Sebagai Dasar Pendidikan Karakter. Pimpinan
Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU)
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karimah   dalam   menjalankan aktifitas  kehidupan  bermasyarakat. Selain

melalui  pendidikan  klasikal  pesantren juga tidak terlepas dalam mengikuti

perkembangan teknologi yang selalu berkembang.94

Hasan Baharun dengan judul: Building Character Education Using Three

Matraof Hasan Al-Banna’sperspective In Pesantren. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa pemikiran Hasan al Banna dalam membangun karakter

santri di Pondok Pesantren Nurul  Jadid  Paiton  Probolinggo  Jawa  Timur,

Indonesia dilakukan  melalui  pembuatan  visi  dan misi pesantren yang

dijabarkan  dalam  trilogi santri dan  panca  kesadaran santri,  kegiatan

pendidikan  dan  pembelajaran,  pembiasaan, pembuatan regulasi sebagai norma

pengikat dan pengorganisasian aktivitas kegiatan santri. 95

Ahmad Royani dengan judul: Eksistensi Pendidikan Pesantren dalam Arus

Perubahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan pendidikan sekolah

asrama dalam perubahan saat ini adalah sebagai berikut; Pertama, adaptasi yang

dilakukan oleh sekolah asrama al-Syafi'i adalah untuk mengetahui arus kebutuhan

masyarakat. Kedua, pengembangan kepribadian bertujuan untuk mempersiapkan

siswa dan masyarakat untuk memiliki pengetahuan agama dan ilmu umum untuk

menjadi manusia yang mampu mempraktikkan ilmunya. Ketiga, integrasi sekolah

umum dan sistem sekolah berasrama untuk menghasilkan generasi yang andal di

Indonesia bidang mereka. Keempat, pola yang diterapkan oleh sekolah asrama al-

Syafi'i adalah untuk membangun komunikasi dengan semua komponen, yaitu

94 Miftachul Ulum 2018, Eksistensi Pendidikan Pesantren: Kritik Terhadap  kapitalisasi
Pendidikan. Jurnal Studi Pendidikan Islam. Vol.1 No.2

95 Hasan Baharun 2018. Building Character Education Using Three Matraof Hasan Al-
Banna’sperspective In Pesantren. Jurnal Pendidikan Islam 4 (2) 51-62 DOI:
10.15575/jpi.v4i2.2422
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komunitas, orang tua siswa dan pemerintah, untuk membangun dan menyediakan

sekolah. Selain itu, investasi sosial adalah kegiatan dari pesantren al-Syafi'i yang

bertujuan untuk menciptakan generasi yang mandiri dan bermanfaat dalam

kehidupan sosial masa depan.96

Zaini Hafidh dengan judul: The Role of Kiai Leadership and Character

Education: a Pattern of Santri Character Formation at Asy-Syifa Al-Qur'an

Islamic Boarding School. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kiai bertindak

sebagai penunjuk jalan, turun dan memberdayakan dalam proses pembentukan

karakter santri, ini diilustrasikan oleh bagaimana kiai mensinergikan visi besar

kiai dan sekolah berasrama Islam, dengan pembelajaran khas dan budaya sekolah

asrama Islam dan pola relasional kiai-santri, santri-kiai dan komunitas-santri

sebagai proses komprehensif pola pendidikan karakter di pondok pesantren Asy-

Syifa. 97

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, maka

dapat dikatakan bahwa  penelitian yang berjudul Eksistensi Pondok Pesantren Al-

Muhajirin Darussalam sebagai Lembaga Pembentukan Karakter Santri ini dapat

dikatakan sebagai penelitian baru yang akan mengkaji keberadaan sebuah

Lembaga Pondok Pesantren terhadap pembentukan karakter. Eksistensi Pondok

Pesantren memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan karakter

santri. Maka dari itu, sangatlah penting bagi Pondok Pesantren untuk melakukan

96 Ahmad Royani 2018. Eksistensi Pendidikan Pesantren dalam Arus Perubahan. Cendekia
Vol. 16 No 2, Institut Agama Islam Negeri Jember.

97 Zaini Hafidh 2019.  The Role of Kiai Leadership and Character Education: a Pattern of
Santri Character Formation at Asy-Syifa Al-Qur'an Islamic Boarding School. Journal of
Leadership in Organizations Vol.1, No. 2 (2019) 134-145



68

pembinaan-pembinaan agar anak bangsa kita saat ini dapat menjadi pemimpin

masa depan yang berkarakter Islami.


