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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan di Indonesia selalu menarik untuk diteliti dan ditinjau 

dari berbagai aspek. Sejatinya pendidikan nasional bertujuan sebagai wahana 

untuk mengembangkan kemampuan anak didik secara optimal dan membentuk 

karakter peradaban bangsa yang bermartabat akan tetapi, bidang ini hanya 

menjadi ladang bisnis dengan pameo klasik dan mengesampingkan komitmen 

pendidikan itu sendiri yang secara imperatif tertuang didalam Undang-Undang 

No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.1 

Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan informasi dan teknologi ikut 

berdampak pula pada dunia pendidikan sebagai sebuah barometer kemajuan 

tersebut karena pendidikan dapat menjadi media untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dengan pengembangan sumber daya manusia (human resources 

development). Namun disisi lain kemajuan tersebut menciptakan masyarakat yang 

mengesampingkan makna hakiki dari nilai, makna dan disorientasi pendidikan. 

Bahkan hingga mengalami krisis kepercayaan dalam pembentukan karakter dari 

                                                             
1
 UU No. 20 tahun 2003 pasal 3, berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

bertanggung jawab”. Lihat: H.A. Rodli Makmun, Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan 

Pesantren: Studi di Pondok Pesantren Tradisional dan Modern di Kabupaten Ponorogo, dalam 

Jurnal Cendikia Vol.12, No.2, Juli-Desember 2014, h.212. 
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masyarakat terhadap pendidikan dan lebih ironis lagi, masyarakat tidak percaya 

dengan peran pendidik. 

Faktanya membuktikan bahwa ditengah-tengah masyarakat marak dan 

terjadi fenomena amoral melibatkan peserta didik sebagai pelaku seperti aksi 

tawuran, konvoi brutal, pengrusakan fasilitas umum, bullying, pornografi, 

narkotika, minuman keras, free seks, kekerasan terhadap guru dan guru dijadikan 

kambing hitam sebagai orang yang bertanggung jawab dari fenomena ini. Dan 

lembaga pendidikan hanya sebagai pusat penghasil calon pegawai atau orang yang 

bertujuan mengasah otak, bersaing mendapatkan sejumput nasi atau menjadi 

manusia yang pragmatis bahkan menjadi penyembah kertas dalam sistem, norma, 

dan nilai.2 Realitas ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter kepada peserta 

didik melalui pendidikan belum disadari dan masih sebagai slogan dan tagline 

“school branding” hingga pada paparan teoritis belaka. 

Pada hakekatnya pendidikan karakter tersebut merupakan penanaman nilai 

honesty, dicipline, commitment dan religious melalui pembiasan yang dibentuk 

dan dibina sejak dini. Apabila karakter generasi penerus kelak adalah unhonesty, 

indispline, umcommitment, dan unreligious, maka bagaimana generasi penerus 

akan mampu meneruskan peradaban bangsa apalagi mengubahnya?. Banyak yang 

mengatakan bahwa kegagalan dalam pembentukan karakter akan membentuk 

pribadi yang bermasalah.  

                                                             
2
 Paul W. Van der Veur (Ed.), Kenang-kenangan Dokter Soetomo, Cet.I, (Jakarta: Sinar 

Harapan, 1984), h.35-6. 
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Dekadensi moral yang terjadi mengugah peneliti untuk melihat lebih 

dalam tentang pola pengasuhan santri di lembaga pendidikan Islam di Indonesia 

yaitu pondok pesantren yang terus berkembang dengan menyesuaikan kebutuhan 

zaman, unik dan salah satunya adalah indigenous dan santri-santrinya bermukim 

didalam asrama yang menjadi bagian dari sistem pendidikan lembaga tersebut.3 

Namun, pondok pesantren selalu menjadi “anak tiri” terbukti dengan pengakuan 

ijazah terhadap alumni pondok pesantren tidak mudah diterima bahkan ditolak 

dan diragukan kompetensinya, dan didalam hukum secara implisit pun 

kedudukannya layak pendidikan umum.4 

Apabila kita berdiskusi pondok pesantren mempunyai andil besar dalam 

perubahan sosial di Indonesia yang tidak dapat dinafikkan bahwa mereka 

menegaskan dirinya sebagai sebuah entitas dan sebagai rahim lahirnya para 

pejuang, tokoh-tokoh agama, hingga pemimpin masyarakat dalam peran pondok 

                                                             
3
 Indigenous adalah budaya asli yang merupakan konsep pendidikan yang original 

diterapkan di Indonesia. Dipandang sebelah mata namun dapat memberikan kontribusi yang 

signifikasi terhadap bangsa hal ini tercermin dalam Kemandiriannya menjadi nilai tersendiri dan 

mampu berkembang secara mandiri, manajeman, system, kurikulum dan keuangan maka beberapa 

pesantren dianggap menjadi sekolah yang bergengsi. Sebagai sebuah lembaga, pesantren memiliki 

kultur yang khas dan metode yang unik, kyai sebagai seorang pendiri dan turut manjadi 

pengasuhan langsung santri baik secara kolektif (collective learning process) dan perseorangan 

(individual learning process) sekaligus sebagai figur sentral. Lihat: Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik 

Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 3. 

4
 Diantara landasan yuridis yang mengatur tentang pendidikan, yaitu: Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); Peraturan Menteri Agama Nomor 

13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 822); PMA Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada 

Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972); Peraturan Menteri 

Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma’had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1761), dikutip dari JUKNIS Izin Operasional pondok pesantren SK Dirjen Pendis 

nomor 3408 Tahun 2018. 
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pesantren dalam mencerdaskan kehidupan keluarga sekaligus mencetak kader-

kader pemimpin umat.5 

Menurut K.H. Imam Zarkasyi, pondok pesantren ialah lembaga pendidikan 

Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kiyai sebagai sentral figur, 

masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam di 

bawah bimbingan kiyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.6 Maka 

dalam tradisi pesantren tidak hanya diajarkan mengaji dan mengkaji ilmu agama, 

para santri diajarkan pula beramal, bertanggung jawab, menanamkan nilai-nilai 

kesederhanaan, kemandirian, semangat kerja sama, solidaritas, dan keikhlasan. 

Dari spirit dan nilai-nilai tersebut menjadikan para alumni pesantren sebagai 

pribadi yang berbudi luhur, serta bertanggung jawab dan mencapai karakter yang 

berkualitas. 

Pondok Modern Darussalam Gontor yang berdiri pada 20 September 1926 

oleh tiga bersaudara K.H. Imam Zarkasyi, K.H. Ahmad Sahal, dan K.H. 

Zainuddin Fananie yang dikenal dengan sebutan “Trimurti” dan pada 12 Oktober 

1958, pondok ini diwaqafkan kepada umat dan tidak menjadi milik pribadi kyai 

dan lebih modern dan sistemik dari segi manajemen, metode, pendekatan dan 

kurikulum pengajaran yang diterapkan.7 Kemudian pada tahun 1995 dimulailah 

pembangunan Pondok Modern Darussalam Gontor 2 yang dibuka secara resmi 

                                                             
5
 Hafid Hardoyo, Kurikulum Tersembunyi Pondok Modern Darussalam Gontor, dalam 

Jurnal At-Ta’dib Vol.4 No.2 Sya’ban 1429, h. 192 

6
 Imam Zarkasyi, Pekan Perkenalan Khutbatul Arsy’ Pondok Modern Darussalam 

Gontor, (Gontor: Darussalam Press, t.thn), h.15. 

7
 Hamid Fahmi Zarkasyi, Modern Pondok Pesantren: Maintaining Tradition in Modern 

System, dalam Jurnal Tsaqofah, Vol. II, No.2, November 2015, h. 225. 
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pada 10 Oktober 1996 sebagai tempat pembinaan calon santri yang akan 

mengikuti ujian masuk KMI dan diharapkan para calon pelajar dapat lulus dengan 

baik dan memiliki kapasitas dan kapabilitas dasar untuk mengikuti kegiatan di 

Pondok Gontor baik dari segi akademik ataupun non akademik.8 

Perjalanan Pondok Modern Darussalam Gontor selama 93 tahun (1926-

2019) menunjukkan konsistensi jiwa pesantren yang mandiri dan terbebas dari 

intervensi luar dalam menerapkan manajemen, metode, dan kurikulum namun 

tidak menafikkan untuk mengadopsi hal-hal terbarukan ke dalam sistem 

pendidikannya. Dan pada tahun 2002, Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

sebagai salah satu cabang pondok Gontor pertama yang didirikan di luar Jawa 

memulai proses kegiatan belajar mengajar pada tingkat menengah dengan santri 

perdana sebanyak 38 orang yang didukung dengan 17 orang Guru.9  

Perkembangan Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul 

Mujahiddin cukup signifikan dan mendapatkan antusiasme warga kota Kendari 

yang baik sehingga pertumbuhan santri pondok Gontor 7 terus meningkat seiring 

dengan pembangunan infrastruktur pondok. Namun setelah perjalanan usia 

pondok Gontor 7 mencapai 17 tahun justru terjadi penurunan drastis jumlah 

santrinya dan banyak terdengar isu-isu negative tentang pondok Gontor 7 yang 

telah spil over ditengah-tengah masyarakat, misalnya: pemukulan terhadap santri, 

perizinan susah, pencurian, prilaku asusila dan lain sebagainya. 

                                                             
8
 Pondok Modern Darussalam Gontor 2 Madusari, Siman diresmikan oleh Wakil Presiden 

Tri Sutrisno. Lihat: https://www.gontor.ac.id/putra2/sejarah diakses pada tanggal 01 Juli 2019 

pukul 21.00 WITA. 

9
 Diakses pada link https://www.gontor.ac.id/pondok-modern-riyadhatu-l-mujahidin-

gontor-7, pada tanggal 01 Juli 2019 pukul 21.40 WITA. 

https://www.gontor.ac.id/putra2/sejarah
https://www.gontor.ac.id/pondok-modern-riyadhatu-l-mujahidin-gontor-7
https://www.gontor.ac.id/pondok-modern-riyadhatu-l-mujahidin-gontor-7
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Isu-isu tersebut berusaha diredam oleh Pondok melalui bagian pengasuhan 

santri dengan cara pondok Gontor 7 sendiri seperti mengadakan kegiatan-kegiatan 

santri di masyarakat, pengajian umum hingga pertemuan bersama masyarakat dan 

alumni Gontor asal Kendari. Dan secara internal pengasuhan santri pun menindak 

tegas prilaku sedemikian rupa namun tidak jarang tindakan kasus-kasus tersebut 

justru berbalik arah menyerang pondok Gontor 7. 

Dengan jumlah alumni ± 200 orang berasal dari Kendari tentunya 

belumlah nampak peran dan posisinya ditengah-tengah masyarakat kota Kendari, 

namun dengan pengalaman dan tempaan yang dilalui selama menjadi santri 

mereka mampu survive dan berjuang dilingkungannya masing-masing dengan 

caranya masing-masing, menjadi pengusaha, dosen, guru, pengacara, pegawai 

negeri, penulis hingga guru mengaji bukanlah sebagai tujuan alumni pondok 

Gontor melainkan agar para alumninya dan santri Gontor memiliki produktifitas 

tinggi diberbagai bidang yang bermanfaat untuk lingkungannya sesuai dengan 

prinsip “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya”.10 

Dinamika dan ragam alumni pondok Gontor di Kendari tersebut sebagai 

sebuah realitas bahwa para alumni pondok Gontor mampu menempatkan peran 

dan posisinya masing-masing dilingkungannya berkat pembinaan dan pendidikan 

dari pondok yang disebut dengan sistem pengasuhan. Sistem ini terapkan oleh 

bagian pengasuhan santri untuk merencanakan, mengontrol, mengawasi dan 

mengevaluasi seluruh kegiatan santri selama 24 jam secara totalitas bertujuan 

                                                             
10

 Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren pengalaman Pondok Modern 

Gontor, Cet. I., (Ponorogo: Trimurti Press, Sep 2005), h. xvii. 
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untuk menciptakan dan membentuk lingkungan yang kondusif dalam proses 

pendidikan karakter yang dirancang melalui kegiatan-kegiatan pondok secara 

totalitas syarat akan nilai, materi, dan program.11 

Pembentukan masyarakat yang bersekolah (schooling society) dibingkai 

dalam sebuah sistem kedisiplinan menjadikan santri beradaptasi dan terbiasa akan 

membangun karakter santri sebagai output yang dicita-citakan. Sebagai sebuah 

miniatur kehidupan bermasyarakat (Small Society) kedisiplinan merupakan 

metode dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai yang bertujuan untuk 

mendidik kecerdasan santri secara intelektual-emosional, social maupun spiritual 

yang tercerminkan dalam berbagai kegiatan santri. 

Berdasarkan pada uraian singkat diatas menarik peneliti untuk meneliti 

tentang pola pengasuhan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 dalam 

membentuk karakter santrinya yang beragam dan mampu survive dengan 

pengalaman dan pendidikan yang mereka lalui di pondok Gontor dengan tetap 

berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai pondok yang diajarkan. Jadi, 

bagaimana sistem pengasuhan tersebut dan implementasinya? Lantas jika terdapat 

santri atau alumni melakukan tindakan kriminal, Adakah itu menjadi salah 

pesantren sebagai institusi edukatif yang lekat dengan moralitas dan spiritualitas? 

Dan apa faktor penghambat dan pendukung pondok ini untuk tetap konsisten 

dalam dunia pendidikan khususnya di Sulawesi Tenggara. 

  

                                                             
11

 Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren…,h.xvii. 
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B. Fokus Masalah 

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan diatas maka, Peneliti lebih 

memfokuskan penelitian ini sebagaimana berikut: 

1. Menganalisis dan memahami sistem pengasuhan santri di Pondok Modern 

Darussalam Gontor 7 Putra ditinjau dari sudut pandang manajemen yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengasawan dan 

evaluasi. 

2. Mengimplementasikan dan menganalisis pembentukan karakter terhadap 

sistem pengasuhan di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Putra 

Riyadhatul Mujahiddin. 

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Manajemen Pengasuhan santri 

dalam pendidikan karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Putra 

Riyadhatul Mujahiddin. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang penelitian dan fokus 

masalah, serta untuk menghindari perluasan ruang lingkup pembahasan dan untuk 

mempermudah dalam penelitian maka, peneliti merumuskan masalah dalam kasus 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen pengasuhan santri di Pondok Modern Darussalam 

Gontor 7 Putra Riyadhatul Mujahiddin? 
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2. Bagaimana implementasi dan integrasi Pendidikan Karakter melalui 

manajemen pengasuhan santri di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

Putra Riyadhatul Mujahiddin? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghabat manajemen Pengasuhan 

Santri dalam pendidikan karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 

Putra Riyadhatul Mujahiddin? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan melakukan studi kasus, peneliti bertujuan dalam penelitiannya 

tentang Manajemen pengasuhan santri dalam pendidikan karakter di Pondok 

Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin, Sulawesi Tenggara sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami manajemen Pengasuhan Santri di 

Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin, Sulawesi 

Tenggara. 

2. Untuk mengetahui dan memahami secara implementasi dan integratif 

manajemen Pengasuhan santri terhadap output dari pendidikan karakter di 

Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin, Sulawesi 

Tenggara. 

3. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor pendukung dan 

penghambat manajemen Pengasuhan santri dalam pendidikan karakter. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dalam proses pengasuhan santri pola ini dapat menjadi core dasar 

didalam proses Pendidikan santri di Pondok Pesantren. 

b. Dapat menjadi pegangan, rujukan atau sebagai masukan bagi para 

pendidik (guru maupun dosen), praktisi pendidikan, pengelola lembaga 

pendidikan Islam yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang 

peneliti kaji. 

c. Dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti lanjutan yang ingin dan 

akan melaksanakan penelitian serupa di masa yang akan dating 

d. Dapat menjadi tambahan dokumentasi bahan bacaan bagi Instansi atau 

Lembaga. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan informasi bagi lembaga pendidikan Islam 

khususnya pondok pesantren dalam membentuk atau mengelola 

pengasuhan santri bagi para santri. 

b. Memperluas khazanah ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti 

pribadi dan bagi para pembaca pada umumnya. 

c. Menjadi cikal bakal munculnya penelitian-penelitian lanjutan yang 

berkaitan dengan manajemen pengasuhna santri dalam pendidikan 

karakter melalui kegiatan ekstrakulikuler. 
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d. Memberikan masukan tentang pola pengasuhan santri dan model 

pembentukan karakter di Pondok Pesantren sehingga dapat menjadi 

rujukan dalam pola pembinaan dan pembimbingan serta pembentukan 

kebijakan dalam bidang pendidikan di lembaga pendidikan Islam. 

 

F. Definisi Istilah 

Penjelasan terhadap konsep dalam penelitian ini akan peneliti uraikan 

secara singkat kedalam definisi istilah. Hal bertujuan untuk memberikan 

pemahaman dan batasan yang jelas dalam penelitian ini agar tetap fokus terhadap 

kajian yang peneliti harapkan. Diantara istilah-istilah yang perlu didefinisikan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

bentuk (struktur) yang tetap dan pada penelitian ini peneliti mengkaji pola 

pengasuhan santri melalui fungsi-fungsi manajeman guna menguraikan 

dan menganalisis pola tersebut dalam pembentukan karkater di Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin Kendari. 

2. Pengasuhan santri adalah biro atau bagian yang berada didalam struktur 

kelembagaan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang secara 

umum mengatur dan mengontrol seluruh aktifitas didalam pondok. Kata 

pengasuhan sendiri berasal dari asal kata “Asuh” yang berarti mengatur, 

mendidik, mengayomi (momong, among dan ngemmong) maka, 

pengasuhan dapat diartikan sebagai proses hubungan timbal balik antara 

pendidik dan peserta didik untuk menjaga, memelihara, mengarahkan dan 
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mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menumbuh 

kembangkan peserta didik selama masa pendidikannya. 

3. Pembentukan Karakter adalah proses pendidikan untuk membentuk 

seorang melalui pendidikan budi pekerti untuk membantu mereka dalam 

memahami, memperhatikan dan merespon situasi secara bermoral 

terhadap kenyataan melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung 

jawab atau dengan kata lain merupakan usaha mewujudkan kebajikan 

dengan kualitas manusia yang objektif dan bermanfaat bagi lingkungan 

sekitarnya. Thomas Lickona, Martin Luther King Jr, dsb maka, pendidikan 

karakter harus terdapat tiga komponen yaitu moral knowing, moral feeling, 

dan moral action.
12

 

4. Pondok Pesantren, merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah ada di 

Indonesia jauh sebelum bangsa ini merdeka. Kata Pondok berasal dari 

bahasa Arab yaitu funduq berarti asrama, sedangkan pesantren berasal dari 

kata “santri” yang kemudian memdapatkan imbuhan “pe-an” yang berarti 

tempat tinggal santri. Digabungkan menjadi “pondok pesantren” menjadi 

istilah baku yang idiomatik sebuah lembaga pendidikan tradisional Islam 

di Indonesia.
13

 

                                                             
12

 Thomas Lickona, Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility, Second Ed., (New York:Bantam Books,Sep 1992), h. 25. 

13
 Muslim, Eksistensi Gontor ditengah arus modernisasi pendidikan sebuah model 

Inovasi Kurikulum, dalam Jurnal Penelitian Pendidikan, ISSN 1412-565 X, e-ISSN 2541-4135, 

h.168. 


