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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pola Pengasuhan Santri 

Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

bentuk (struktur) yang tetap. Menurut Chabib Thoha
1
 mengemukakan tiga jenis 

pola pengasuhan anak sebagai berikut: 

1. Pola Asuh Otoriter 

Menurut Chabib Thoha
2
 pola asuh otoriter yaitu orang tua mengasuh 

anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untu 

berperilaku seperti dirinya (orang tua), kebebasan untuk bertindak atas nama 

diri sendiri dibatasi. Anak jarang diajak berkomunikasi dan bertukar pikiran 

dengan orang tua, sehingga orang tua merasa sikapnya  sudah benar. 

Pola  ini  biasanya  menggunakan  kekerasan  dalam  mengasuh anak,  

seperti kekerasan  dengan  menggunankan  hukuman dan pengekangan atau 

menggunakan peraturan yang ketat dan kaku. Akibat dari pola ini, akan   

membuat perasaan  anak terpukul disertai  dengan  perasaan  marah  

terhadap  orang  yang membuatnya kecewa. 

                                                             
1
 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996), 

h.111. 

2
 Chabib Thoha, Kapita…, h. 111. 
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Menurut Andi Yudha Asfandiyar pola pengasuhan adalah orang tua 

memiliki posisi lebih tinggi.
3
 Anak yang dipandang bodoh, belum sampai 

akal, dan pendapatnya tidak perlu diperhatikan. Pola ini anak merasa 

tertekan dan tidak dihargai. Menurut Syaiful Bahri Djamarah pola ini 

cenderung   banyak   memberikan   perintah,   berkuasa,   untuk menyetujui 

dan pada umumnya agak kritis.
4
 

Dari teori di atas dapat simpulkan bahwa pola asuh otoriter   adalah   

cara   mengasuh   anak   dengan   tekanan   dan paksaan, sehingga anak 

merasa kurang diperhatikan, anak akan merasa kecewa, menjadi tidak 

mandiri dan memiliki sikap pemberontakan. 

2. Pola Asuh Demokratis 

Chabib Thoha pola asuh demokratis merupakan pola yang ditandai 

dengan adanya pengakuan orang tua  terhadap  kemampuan  anak,  dan  anak  

diberi  kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua.
5
 Orang 

tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik 

untuk anaknya, mendengarkan pendapat anaknya dan melibatkan anaknya 

dalam pembicaraan kehidupan anak itu sendiri. 

Menurut Andi Yudha Asfandiyar pola asuh ini cenderung hangat, 

menghargai anak, serta memberikan perhatian  dan  kasih  sayang.  Ketika  

                                                             
3
 Andi Yudha Asfandiyar, Creative Parenting Today: Cara Praktis Memicu Dan  

Memacu  Kreativitas  Anak Melalui  Pola  Asuh  Kreatif, (Bandung:  PT. Mizan Pustaka, 2012), h. 

108. 

4
 Syaiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua & Anak Dalam Keluarga, 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 69. 

5
 Chabib Thoha, Kapita…, h. 111. 
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anak  memiliki  masalah orang tua mau untuk menerima keluh kesah anak, 

sehingga anak merasa  nyaman  berada  di  dekat  orang  tua.
6
  Menurut  

Syaiful Bahri Djamarah pola ini cenderung tidak seberapa banyak 

memberikan saran, mempunyai disiplin diri, tidak kritis, bersifat objektif 

dengan anggota-anggota kelompoknya.
7
 

Pola asuh ini berbeda dengan pola asuh otoriter, orang tua 

bersikap hangat kepada anaknya, sehingga aturan dan semua disiplin yang 

dibuat oleh orang tua akan dengan sendirinya di lakukan oleh anak. Pola 

asuh yang demokratis ini akan mendorong perkembangan anak untuk 

berkepribadian yang positif. 

3. Pola Asuh Permisif 

Chabib Thoha pola asuh permissive adalah pola asuh orang tua  

yang mendidik anak secara bebas, anak dianggap sebagai orang yang 

dewasa atau muda, ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan 

apa saja yang dikehendakinya.
8
 Orang tua kurang mengontrol kegiatan 

anak, dan tidak memberikan bimbingan yang cukup bagi anaknya, orang tua 

menganggap semua yang dilakukan anaknya semua benar dan tidak perlu 

mendapat teguran dan bimbingan. 

Menurut Andi Yudha Asfandiyar pola asuh ini orang tua banyak 

mengeluarkan aturan dan serba diperbolehkan.  Anak  tidak  dibiasakan  

                                                             
6
 Andi Yudha Asfandiyar, Creative…, h.108 

7
 Syaiful Bahri Djamarah, Pola…, h. 69. 

8
 Chabib Thoha, Kapita…, h. 112. 
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mandiri  dan  hampir semua keinginannya dipenuhi, sehingga anak menjadi 

bebas, kurang memiliki kontrol diri, kurang bertanggung jawab, kurang 

disiplin dan tidak memikirkan orang lain.
9
 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah istilah pola ini adalah Laissez 

faire yaitu hanya memiliki kelebihan dalam menyampaikan informasi, 

memberikan kebebasan penuh bagi anggota keluarga untuk mengambil 

keputusan individu dengan partisipasi orang tua yang maksimal.
10

 

Pola asuh seperti ini cenderung menjadikan anak-anak yang   nakal,   

lemah,   manja   dan   tergantung   serta   bersifak kekanak-kanakan secara 

emosionalnya. Pola asuh ini sering menimbulkan kebencian karena orang tua 

terlalu membeikan kebebasan kepada anak sehingga anak akan merasa tidak 

diperhatikan dan kurang bertanggung jawab. 

Menurut Culaifah dalam pola pengasuhan ini ada lagi yang penting 

diperhatikan yaitu:
11

 

a. Mendengarkan dan bicara secara efektif 

b. Membangun komunikasi 

c. Ganjaran dan hukuman 

d. Motivasi 

                                                             
9
 Andi Yudha Asfandiyar, Creative…, h.108 

10
 Syaiful Bahri Djamarah, Pola…, h. 69. 

11
 Chulaifah, Pola Asuh Orang Tua dan Pecegahan Penyalahgunaan Napza Pada 

Remaja, (Yogyakarta: B2P3KS Pres. 2010), h. 15. 
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Namun berbeda halnya dengan pandangan Marcolm Hardy dan Steve 

Heyes dalam Wahyu Zuroidah  mengemukakan bahwa pola pengasuhan ditandai 

dengan 4 macam yaitu: 

a. Otoriter yaitu ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari 

orang tua dan kebebasan anak sangat dibatasi. 

b. Demokratis yaitu ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang 

tua dan anak. 

c. Permisif yaitu ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada 

anak yang berprilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. 

d. Laissez faire yaitu ditandai dengan sikap acuh tak cauh orang tua 

terhadap anak.
12

 

Dari uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga macam 

pola asuh yaitu pola asuh otoriter, demokratis dan permisif serta menekankan 

pada kegiatan ekstrakurikuler yang telah diatur dan dijalankan didalam proses 

pembentukan karkater santri di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul 

Mujahiddin, Kendari. 

Pengasuhan santri merupakan salah satu bagian di dalam keorganisasian 

Pondok Modern Darussalam Gontor yang dibawahi langsung oleh Kyai sebagai 

Pengasuh Santri dan dimotori oleh para Asatidz/Guru yang ditunjuk oleh Kyai 

untuk menjalankan dan mengawasi kegiatan di lingkungan Pesantren selama 24 

                                                             
12

 Wahyu Zuroidah, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Pengangkut Pasir Besi di 

Desa Jati Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap. Skripsi. (UNY: Fakultas Ilmu Pendidikan. 

(2013), h. 27-28. 
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jam. Peran sentral dari sosok kyai mempunyai pengaruh yang besar didalam 

lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar pondok. 

 Pengasuhan santri berperan dalam membentuk kultur kehidupan pondok 

dan sistematika kedisiplinan secara bertingkat dan terkawal. Struktur yang unik 

dan mempunyai cirinya tersendiri mampu menghasilkan sikap, pola pikir dan 

tingkah laku seorang santri didalam lingkungan pondok, artinya bahwa proses 

pendidikan tidak hanya berlangsung didalam kelas melainkan lingkungan dalam 

pondok meliputi asrama, lapangan, dapur hingga masjid turut mendidik para santri 

yang selalu dalam pantauan para Asatidz/Guru dan pengasuh. 

Konsep pengasuhan santri sebagai bentuk ikhtiar kyai dalam mendidik 

santri-santrinya untuk memahami, menginterpretasikan dan memaknai nilai-nilai 

keislaman dan pondok sebagai ciri dasar pendidikan pondok pesantren.
13

 

Aktualisasinya pun dilakukan melalui pengarahan, pelatihan, pengawalan, 

penugasan, pembiasaan terhadap santri baik secara verbal dan nonverbal dengan 

diikuti variable aturan, sanksi dan penataan lingkungan yang kondusif. 

Pengasuhan diartikan sebagai menjaga (merawat dan mendidik), 

memimpin (mengarahkan, melatih dan menugaskan) agar dapat berdiri sendiri 

(berdikari). Maimunah dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Anak Usia 

Dini” menyatakan bahwa pengasuhan berasal dari kata “asuh” yang berarti 

memimpin, mengelola, membimbing, sehingga pengasuh merupakan orang yang 

                                                             
13

 Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern 

Gontor, Cet.2, (Ponorogo: Trimurti Press, Sep 2005), h.31. 



19 

 

melaksanakan tugas pembimbing, pemimpinan atau pengelolaan.
14

 Dengan 

berimbuhan “pe-an” menegaskan sebagai sebuah cara atau metode dalam menjaga 

atau merawat anak atau peserta didik. Artinya bahwa proses ini harus dijalani dan 

dilalui setiap orang dengan maksud dan tujuan tertentu dalam jenjang waktu yang 

panjang.  

Menurut Jane B Brooks pengasuhan merupakan sebuah proses yang terdiri 

atas unsur memelihara, melindungi, dan mengarahkan anak atau peserta didik 

selama masa pendidikannya.
15

 Martin dan Colbert pun berpadangan serupa 

dengannya bahwa pengasuhan merupakan sebuah proses yang melibatkan orang 

dewasa dalam menjaga, mengasuh, membimbing dan mengarahkan anak/peserta 

didik.
16

 Hamner dan Turner menyatakan pengasuhan sebagai upaya hubungan 

timbal balik yang menimbulkan perubahan perkembangan bagi setiap individu 

yang terlibat dengan proses tersebut.
17

  

Maka, konsep pengasuhan diartikan sebagai sebuah proses hubungan 

timbal balik antara orang dewasa dan peserta didik dalam menjaga, memelihara, 

mengarahkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang dapat 

menimbulkan perubahan dan perkembangan anak/peserta didik selama masa 

pendidikannya. 

                                                             
14

 Maimunah Hasan, Pendidikan Anak Usia Dini, Cet. Pertama,. (Yogyakarta: Diva Press, 

2010), h.21. 

15
 Jane B Brooks, The Process of Parenting, Second edition,. (California: Mayfield 

Publishing Company, 1991), h. 10. 

16
 Carole A Martin dan Karen K Colbert, Parenting A life Span Perspective, first edition, 

(USA; Mc Graw-Hill, 1997), h.12 

17
 Hamner dan P.H. Turner, Parenting in Contemporary Society, first edition., (New 

Jersey; Prentice-Hill, 1990), h.22. 
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Berdasarkan pada pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa 

pengasuhan merupakan proses penting dalam proses pendidikan yang melibatkan 

semua aspek kehidupan sebagai medianya. Sehingga peranan keluarga terutama 

orang tua, sekolah dan lingkungan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain 

ataupun membebankan pendidikan anak dan pembentukan karakternya tersebut 

pada satu dari ketiga elemen tersebut. Integrasi trisistem ini diterapkan lembaga 

pendidikan pesantren kedalam konsep pengasuhan santri sebagai sebuah miniatur 

masyarakat sosial untuk mendidik santri-santri atau peserta didik, guru, dan 

lingkungannya sendiri. 

 

B. Fungsi Manajemen 

Berdasarkan pada beberapa konsep dasar manajemen yang telah 

diungkapkan oleh para ahli meskipun terjadi perbedaan rumusan dan istilah akan 

tetapi nampak jelas bahwa proses manajemen tersebut harus dapat menampilkan 

fungsi-fungsi pokoknya secara umum. Pierce dan Robinson merumuskan proses 

manajemen sebagia aktivitas utama yang melibatkan manajer sebagai top leader 

meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organaizing), pelaksanaan 

(actuating) dan pengendalian (controlling).
18

 

Oleh karena itu, titik temu dari perbedaan tersebut ditinjau dari sudut 

pandang manajemen yang tidak terlepas dari wilayah fungsi manajemen yang 

dikenal dengan Planning, Organazing, Actuating, Controlling, dan Evaluation 

                                                             
18

 Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, 

(Bandung: Refika Aditama, 2008), h.12. 
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(POACE) maka, fungsi manajemen sebagai bagian dari proses manajemen yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan hendaknya mempunyai 

persiapan dan perencanaan yang matang. Bahkan dalam konteks keagamaan 

pun dianjurkan kepada pemeluknya untuk mendahuluinya dengan niat 

dalam setiap praktek kegiatan. Maka tak terkecuali praktek dan realisasinya 

ke dalam aspek kehidupan. 

Mulyasa mengatakan bahwa perencanaan merupakan proses yang 

sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan 

dilakukan dan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugas tersebut pada 

waktu yang akan datang.
19

 Proses ini akan menentukan keputusan secara 

matang berkaitan dengan hal-hal yang akan dikerjakan hingga mencapai 

tujuan. Amstrong mengatakan bahwa: 

“Planning is key aspect of managing for result. Planning 

involes deciding on a course of action, ensuring that resources 

required to implement the action will be available and 

scheduling and prioritizing the work required to achieve a 

defined and result”.
20

 

 

Pernyataan Amstrong tersebut secara tegas menyatakan peran kunci 

sebuah perencanaan dalam menentukan arah dari hasil pendidikan dan 

pembentukan karakter santri yang ingin dicapai, dalam tahapan inilah 

                                                             
19

 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Madrasah: Konsep, Strategi, dan Implementasi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.20. 

20
 Michael Amstrong, Amstrong’s Handbook of Management and Leadership: A Guide to 

Managing the Result, (London: Kogan Page Limited, 2009), h.44. 
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dirumuskan segala sesuatu yang akan menunjang kegiatan pendidikan 

karakter di Pondok Pesantren. 

Dengan demikian, Pondok Pesantren pada tahapan perencanaan ini 

melibatkan seluruh komponen Pondok untuk mempersatukan persepsi, 

sudut pandang, sikap dan tindakan guna mematangkan kegiatan-kegiatan 

yang akan diberikan kepada santri. Sekaligus menjadi tahapan yang sangat 

esensial dan subtansif kerena memegang peran penting dalam langkah awal 

dimulainya proses pendidikan. 

Proses perencanaan sendiri terdiri dari berbagai unsur-unsur, 

sehingga dibutuhkan persiapan yang matang dan sistematis dalam 

penentuan tujuan, strategi, program, pendekatan, hingga standar yang 

dibutuhkan.
21

 Maka untuk mencapai perencanaan yang baik perlu 

memperhatikan pencapaian tujuan, dukungan data yang akurat dan kredibel, 

menyeluruh dan praktis. 

Sebagai sumber dalam proses perencanaan antara lain: (a).  

kebijakan pimpinan, (b). hasil pengawasan dan evaluasi, (c). tantangan masa 

depan, (d). penemuan masalah baru, (e). prakarsa lembaga, (d). prakarsa dari 

luar. Selain itu perencanaan dalam sudut pandang manajemen sangat 

penting karena hal ini menentukan kenyataan masa depan manusia menurut 

kehendaknya. 

Sehingga landasan perencanaan adalah kemampuan manusia secara 

sadar dalam menentukan alternatif masa depan (tujuan) yang 

                                                             
21

 Husaini Usman, Manajemen (Teori, Praktik dan Riset Pendidikan), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013), h.77. 
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dikehendakinya dan berupaya mewujudkan hal tersebut dengan baik.
 

Kegunaan perenanaan sebagai berikut: 

a. Menetapkan tujuan yang akan dicapai, maka harus dapat 

membedakan poin-poin yang akan dilaksanakan terlebih dahulu; 

b. Mengetahui tujuan-tujuan yang akan dicapai; 

c. Memudahkan atau meminimalisir hambatan-hambatan yang akan 

ditimbul atau dihadapi dalam usaha mencapai tujuan.
22

 

Oleh karena itu, rumusan perencanaan hendaknya menjadi fokus 

dasar bagi setiap pimpinan atau top leader dalam organisasi, perusahaan 

atau lembaga pendidikan dalam pencapaian target. Dalam merumuskan 

poin-poin perencanaan pendidikan dalam pondok pesantren maka 

diperlukan prinsip-prinsip perencanaan, yaitu: 

a. Perencanaan harus bersifat komperhensif 

b. Perencanaan pendidikan harus bersifat integral 

c. Memperhatikan aspek-aspek kualitatif 

d. Berupa rancangan jangka panjang dan berkelanjutan 

e. Bersifat efektif dan efisien 

f. Mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki 

g. Organisasi administrasi yang efisien dan data yang akurat.
23

 

Dari uraian singkat diatas dapat diketahui bahwa proses perencanaan 

melalui berbagai tahapan didalamnya. Inilah yang menunjukkan bahwa 

                                                             
22

 Muh. Bukhari, et.all, Azas-Azas Manajemen, (Yogjakarta: Aditya Media, 2005), h.35-

36. 

23
 Jumransyah Indar, Perencanaan Pendidikan: Strategi dan Implementasinya, (Surabaya: 

Karya Abditama, 1995), h.12. 
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perencanaan dalam pendidikan merupakan proses intelektual yang 

menyangkut berbagai tingkatan pemikiran yang kreatif, inovatif dan 

imajinatif dengan pemanfaatan sumber daya potensial yang ada. 

Pada tahapan perencanaan ini seorang pimpinan harus dapat 

menganalisis kemungkinan resiko ataupun tantangan yang akan dihadapi 

sehingga dapat meminimalisir dan mengontrol arah perubahan dalam proses 

pendidikan berlangsung. Meskipun demikian perencanaan dalam pendidikan 

di Pondok Pesantren tidak lepas dari nilai-nilai pondok yang bernuasakan 

keislaman dengan bersumberkan pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Jadi proses perencanaan pendidikan di Pondok Pesantren sebagai 

lembaga pendidikan Islam merupakan proses yang berjalan tanpa henti, 

berkesinambungan, terus berkembang, dan menyesuaikan diri sepanjang 

proses perjalanan pendidikan berlangsung dan setiap komponen Pondok 

Pesantren bertanggung jawab dalam proses ini. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Fungsi manajemen tidak berhenti pada proses perencanaan yang 

matang belaka akan tetapi implementasi perencanaan secara proporsional 

dan professional mutlak dikerjakan. Salah satu kegiatan manajemen dalam 

pelaksanaan rencana disebut dengan pengorganisasian atau organizing. 

Organisasi adalah system kerjasama dengan sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan bersama. Maka, pengorganisasian sebagai keseluruhan 

proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab dan 
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wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai 

satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
24

 

Berdasarkan pada pengertian tersebut setiap bidang kerja dapat 

ditempatkan sebagai sub-sistem yang mengemban sejumlah tugas sebagai 

bagian dari keseluruhan kegiatan yang diemban oleh kelompok-kelompok 

kerjasama. Sehingga pembagian tugas harus disusun dengan proporsional 

dengan hubungan kerja yang jelas agar dapat saling melengkapi satu dengan 

yang lainnya. 

Proses ini berada setelah proses perencanaan sebagai penyambung 

kegiatan perencanaan dengan pelaksanaannya. Karena proses 

pengorganisasian meliputi kegiatan-kegiatan, pengelolaan tenaga, sarana 

dan prasarana, rentang kendali, peran tugas perorangan, pembagian tugas 

dan tanggung jawab secara integral (tipe dan bagan organisasi).
25

 

Jadi, pengorganisasian yang baik akan terlihat jelas pada kegiatan-

kegiatan di masing-masing unit kerja yang terorganisir menjadi satu 

kesatuan, kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya lingkungan yang 

kondusif sehingga proses tersebut lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

Penekanan pada kesatuan dalam segala tindakan dalam aspek 

kehidupan telah tergambar pada Al-Qur’an yang menghimbau untuk 

menghindari terjadinya perselisihan, percekcokan, dan pertentangan yang 

                                                             
24

 Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 

h.77. 

25
 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), h.81. Lihat juga: Marno dan Triyo Supriyatno, Manajemen…,h.16. 
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dapat menghancurkan kesatuan dan mengacaukan system organisasi yang 

telah dibangun.
26

 

3. Pelaksanaan (Actuating) 

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa pengorganisasian 

menjadi penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan dalam fungsi 

manajemen. Pelaksanaan bertujuan untuk memotivasi ataupun 

menggerakkan personal dalam melaksanakan tugas-tugas dengan baik untuk 

mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
27

 Maka, pelaksanaan sendiri 

dikelompokkan kedalam beberapa fungsi yaitu directing, commanding, 

leading dan coordinating.
28

 

Proses ini tidak hanya dibebankan pada pimpinan organisasi atau 

lembaga akan tetapi semua stakeholder didalamnya bertanggung jawab pada 

prosesnya. Menurut Koontz dan O’Donnel fungsi pelaksanaan adalah 

hubungan erat antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan dari adanya 

pengaturan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian kerja 

yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang nyata.
29

 

Oleh karena itu dibutuhkan figur kepemimpinan dan peran komunikasi yang 

                                                             
26

 “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, 

yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya 

Allah beserta orang-orang yang sabar”. (Q.S. Al-Anfal: 46). Lihat: Departemen Agama RI, 

Mushaf…, h.183. 

27
 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, Oktober 2013), h.60. 

28
 M. Yacoeb, Konsep Manajemen dalam Perspektif Al-Qur’an: Suatu Analisis dalam 
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baik untuk memberikan motivasi dan leader sebagai penunjang organisasi 

atau lembaga tersebut berjalan dengan baik. 

Dalam hal ini peran kepala sekolah sebagai seorang figur pemimpin 

sangat penting tidak hanya itu ia sekaligus akan membimbing dan 

mengarahkan ataupun memberikan peringatan dalam mengelola lingkungan 

organisasi dengan tata cara yang baik,
30

 namun apabila diabaikan akan 

berpengaruh pada keberlangsungan organisasi tersebut. Disamping itu juga 

seorang kepala sekolah berperan dalam memotivasi dan mengarahkan para 

anggotanya agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing dengan baik, sehingga menimbulkan kesadaran dan kemauan untuk 

bekerja dengan tekun. 

Jadi, proses actuating mer upakan sebuah bentuk penyampaian 

perintah, petunjuk, pedoman dan nasehat serta keterampilan dalam 

berkomunikasi dan menjadi bagian dari sebuah manajeman yang 

menggerakanan untuk mencapai hasil tujuan.  

4. Pengawasan (Controling) 

Pengawasan merupakan sebuah langkah suatu organisasi atau 

instansi/lembaga dalam mewujudkan kinerja dan mutu yang efektif dan 

efisien.
31

 Fungsi pengawasan ini dilaksanakan sebagai bentuk dalam 

menjaga mutu sebagai suatu unsur manajemen bahwa kegiatan atau rencana 
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yang dilaksanakan telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan sejak awal 

dan juga menentukan rencana kerja yang akan datang. 

Pengawasan dalam manajemen pendidikan merupakan sebuah upaya 

dalam meninjau segala kegiatan dan aktivitas yang dilaksanakan telah sesuai 

dengan rencana awal maka, disusun langkah-langkah dalam melakukan 

pengawasan adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan standar pelaksanaan; 

b. Mengukur kinerja; 

c. Mengukur pelaksanaan dilapangan dan membandingkannya dengan 

standar yang ditetapkan; 

d. Melaksanakan evaluasi yang diperlukan bila terjadi penyimpangan 

dari standar pelaksanaan. 

Oleh karena itu pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam 

keseluruhan sebuah manajemen yang perlu dilihat secara terpadu, 

komperhensif dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu. Sehingga pengawasan 

dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan 

berkesinambungan kegiatan dalam sebuah organisasi maupun kelembagaan. 

5. Evaluasi 

Fungsi manajemen yang terakhir adalah evaluasi, fungsi ini 

merupakan bagian penting yang bertujuan sebagai menilai kinerja dalam 

sebuah kegiatan dan juga mengukur keberhasilan sebuah target serta 

menjaga konsistensi kualitas. Pada dasarnya fungsi ini harus mampu 
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memberikan pertimbangan ataupun value berdasarkan pada indikator 

tertentu.
32

 

Istilah evaluasi dalam bahasa Inggris adalah evaluation diartikan 

sebagai penilaian atau penaksiran.
33

 Sedangkan menurut kamus besar 

bahasa Indonesia evaluasi merupakan suatu penilaian yang ditujukan kepada 

seseorang, kelompok bahkan kegiatan. Sebagai sebuah penilaian hal tersebut 

dapat benilai negatif, positif maupun netral atau bahkan gabungan 

diantaranya. Inilah yang digunakan seseorang dalam memutuskan sebuah 

keputusan yang berkaitan dengan nilai ataupun manfaatnya. 

Dalam pandangan beberapa ahli diantaranya Chabib Thoba, evaluasi 

merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui ataupun menilai 

sebuah keadaan pada objek dengan menggunakan indikator-indikator 

tertentu dan hasilnya dibandingkan untuk memperoleh kesimpulan.
34

 

Dalam pandangan Sidney P. Rollins mengatakan bahwa evaluation 

is the process of making the judgments, yang berarti evaluasi merupakan 

proses pembuatan keputusan yang dimulai dari pengumpulan data-data dan 

informasi yang pada akhirnya digunakan untuk sebuah penilaian.
35

 

Tidak berbeda jauh yang diungkapkan oleh Suke Silverius dengan 

mengutip Benjamin S. Bloom bahwa evaluasi merupakan pengumpulan 
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suatu fakta dan data secara sistematis untuk menetapkan apakah telah terjadi 

perubahan dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan tersebut.
36

 

Berdasarkan pada beberapa pandangan ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa evaluasi merupakan sebagai sebuah proses kegiatan dalam 

menentukan nilai atau mutu seseorang, kegiatan, bahkan kelompok 

berdasarkan pada data dan fakta.  

Disisi lain, evaluasi mempunyai kemiripan artikulasi dengan 

pengukuran (measurement) dan penilaian. Meski pada istilah tidak sama 

namun kedua hal tersebut mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain.
37

 

Pengukuran dapat diartikan sebagai proses membandingkan suatu hasil 

dengan instrument yang telah ditetapkan.
38

 Sedangkan penilaian merupakan 

proses pemberian atau penentuan nilai terhadap sesuatu dengan kriteria 

tertentu atau mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran 

norma tertentu, apakah baik atau buruk, positif atau negatif.
39

 

Maka, proses pengukuran lebih menekankan pada kuantitas sesuatu 

melalui perbandingan dengan satuan ukur tertentu, sedangkan penilaian 

menekankan pada proses pembuatan suatu keputusan terhadap suatu ukuran 

berdasarkan pada norma baik dan buruk atau positif dan negative yang 

bersifat kualitatif. Sedangkan evaluasi mencakup kedua kegiatan ini yaitu 
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menilai dan juga menentukan nilai yang dilakukan dengan pengukuran 

tersebut. Baik itu melalui tes maupun melalui evaluasi objektif berdasarkan 

pada indikator penilaian yang telah ditentukan. 

 

C. Konsep Pendidikan Karakter  

Term “Pendidikan Karakter” selalu menarik dalam pembahasannya baik 

pada tataran konsep maupun prakteknya, bahkan term ini menjadi “tagline” 

pemasaran sebuah lembaga pendidikan. Ini terjadi karena degradasi terhadap 

nilai-nilai pendidikan saat ini, sehingga menjadi sangat relevan sebagai solusi 

mengatasi permasalahan moral untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas.  

Jauh sebelum para ahli pendidikan modern mengemukakan tentang 

pendidikan karakter, Muhammad SAW telah lebih dahulu mengemukakan 

pandangannya tentang term ini. Bahkan salah satu misi utama pengutusannya 

yaitu untuk menyempurnakan akhlak atau “li utammima makaarimal akhlak”.
40

 

Dan jauh sebelumnya seorang Socrater filosof Yunani kuno telah mengatakan 

bahwa tujuan utama pendidikan adalah bagaimana membuat seseorang itu 

menjadi good dan smart.
41

 Dan setelah beberapa abad kemudian term ini kembali 

dipopulerkan oleh tokoh pendidikan barat seperti Klipatrick, Thomas Lickona, 
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Brooks dan Goble hingga Martin Luther King Jr dengan qoutesnya “Intelligence 

plus character, that is the true aim of education”.
42

 

Secara harfiah, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu paidagogia 

dari kata paedos yang berarti anak, dan agogos yang berarti membimbing atau 

memimpin.
43

 Sedangkan menurut para ahli pendidikan D. Marimba, pendidikan 

adalah bimbingan atau pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmanis dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian 

yang utuh.
44

 Sedangkan menurut Quraish Shihab, pendidikan pada hakikatnya 

mempunyai jangkauan makna yang sangat luas dalam rangka mencapai 

kesempurnaan yang memerlukan waktu dan tenaga yang maksimal, artinya bahwa 

sebuah pendidikan tidak terbatas pada sistem formal yang berjenjang. Akan tetapi, 

harus menjadi bagian dari sebuah kehidupan atau yang dikenal dengan istilah 

pendidikan seumur hidup tanpa mengenal waktu (Life Long Education).
45

 

Menurut Doni Koesoema, pendidikan adalah proses internalisasi budaya 

ke dalam diri individu dan masyarakat beradab ke dalam diri individu dan 

masyarakat menjadi berdab.
46

 Artinya bahwa pendidikan menjadi sebuah proses 

kegiatan manusia yang didalamnya terdapat tindakan edukatif dan dediktif yang 
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diperuntukan bagi generasi yang sedang bertumbuh. Oleh karena itu pendidikan 

merupakan kumpulan berbagai macam pengaruh yang secara sengaja didesain 

oleh pendidik untuk peserta didik baik secara intelektual, fisik dan metal.  

Secara etimologi, karakter berasal dari bahasa Latin kharakter, kharassein, 

kharax, dalam bahasa Inggris: character dan Indonesia karakter, Yunani 

character, dari charassein yang berarti “to engrave” artinya mengukir, 

memahatkan, membuat tajam, membuat dalam atau menggoreskan,
47

 Dan karakter 

dapat diartikan sebagai watak, tabiat, pembawaan dan kebiasaan.
48

 Dalam Bahasa 

Arab, karakter adalah khuluq, saja’iyyah, thabi’ah dan syakhshiyah yang berarti 

akhlak,
49

 budi perkerti,
50

 tabiat,
51

 watak,
52

 dan kepribadian.
53

 

Dan secara terminologi, karakter merupakan sifat manusia yang pada 

umumnya terbentuk berdasarkan lingkungan kehidupannya sendiri, atau sifat 
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kejiwaan, akhlak dan budi perketi yang membedakan satu dengan yang lain.
54

 

Pendikakan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate us of all dimensions of 

school life to foster optimal character development (usaha secara sengaja dari 

seluruh dimensi kehidupan sosial untuk membantu pembentukan karakter secara 

optimal).
55

 

Menurut Ratna Megawangi, pendidikan karakter adalah sebuah usaha 

untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif pada lingkungannya.
56

 Sedangkan Aziz dalam 

bukunya menyimpulkan pendidikan karakter adalah kualitas mental dan kekuatan 

moral, akhlak dan budi pekerti dari nilai-nilai dan keyakinan yang ditanamkan 

dalam proses pendidikan yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat 

pada peserta didik.
57

 

Dalam pandangan Raharjo, pendidikan karakter adalah sebuah Proses 

pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah 
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sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi 

berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki suatu kebenaran yang dapat 

dipertanggung jawabkan.
58

 Maka, dalam proses pendidikan karakter harus 

dipahami sebagai upaya dalam meningkatkan kecerdasan berfikir dan logis, 

penghayatan dalam bersikap, dan pengalaman dalam bentuk prilaku yang sesuai 

dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat. 

Sedangkan menurut Thomas Lickona,
59

 pendidikan karakter merupakan 

sebuah proses untuk membentuk seseorang 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 sebagai usaha untuk mewujudkan kebajikan dengan 

kualitas manusia yang objektif dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Lebih 

jauh ia merumuskan tiga hal dalam mendidik karakter yaitu knowing the good, 

loving the good, dan acting the good. Oleh karena itu keberhasilan pendidikan 

karakter dapat dimulai dengan pemahaman karakter yang baik, mencintainya dan 

peneladanan atas karakter baik tersebut. 

Dalam pendidikan karakter yang baik harus terdapat tiga komponen 

tersebut yaitu moral knowing, moral feeling, moral action. Sebagaimana yang 

dikemukakannya dalam Educating for Character: How Our School Can Teach 

Respect and Responsibility yaitu: 
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“Character so conceived has three interrelated parts: moral 

knowing, moral feeling, and moral behavior. Good character 

consists of knowing the good, desiring the good, and doing the 

good, habits of the mind, habits of the heart, and habits of action. 

All three are necessary for leading a moral life, all three make up 

moral maturity. When we think about the kind of character we want 

for our children, it's clear that we want them to be able to judge 

what is right, care deeply about what is right, and then do what they 

believe to be right, even in the face of pressure from without and 

temptation from within”
60

 

 

 “Karakter dapat dipahami memiliki tiga bagian yang saling terkait 

yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral. 

Karakter yang baik terdiri dari mengetahui yang baik, 

menginginkan yang baik, dan melakukan yang baik, kebiasaan 

pikiran, kebiasaan hati, dan kebiasaan tindakan. Ketiga diperlukan 

untuk menjalani kehidupan moral, ketiga membuat kematangan 

moral. Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita inginkan 

untuk anak-anak kita, jelas bahwa kami ingin mereka untuk dapat 

menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan 

kemudian melakukan apa yang mereka yakini benar, bahkan di 

wajah tekanan dari luar dan godaan dari dalam” 

 

Konsep ini mirip dengan yang diungkapkan oleh Aristoteles tentang 

karakter yaitu “habit” atau suatu kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan. 

Konsep ini kemudian diintepretasikan kedalam desain Pendidikan Karakter 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam empat kelompok, yaitu: Olah 

Hati (spiritual and emotional development), Olah Fikir (intellectual development), 

Olah Raga dan Kinestetik (physical and kinesthetic development), Olah Rasa dan 

Karsa (affective and creativity development).
61
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Maka, pendidikan karakter  merupakan proses pendidikan secara holistik 

yang menghubungkan ranah moral dan sosial untuk membentuk individu 

berkualitas secara metal, moral dan attituade yang dimanifestasikan kedalam 

tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab dan 

berkarakter mulia lainnya. 

Oleh karena itu pendidikan karakter sangat mengutamakan pertumbuhan 

moral individu yang ada dalam lembaga pendidikan. Penanaman nilai dalam diri 

peserta didik dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai 

sesama merupakan tujuan dari pelaksanaan pendidikan karakter tersebut. karena 

prilaku dalam berhubungan sosial antar sesama manusia menjadi faktor utama 

dalam proses pendidikan karakter. 

 

D. Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan term yang diangkat oleh 

peneliti yaitu Manajemen Pengasuhan Santri dalam pendidikan karakter melalui 

kegiatan ekstrakulikuler di Pondok Modern Darussalam Gontor 7 Riyadhatul 

Mujahiddin, merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya akan 

tetapi terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan 

dengan penelitian ini sebagai berikut: 

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ahmad Syaifullah dengan judul 

penelitian “Implementasi Total Quality Management dalam Pelaksanaan 
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Pendidikan Karakter (Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor)”.
62

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus masalah pada 

Implementasi Total Quality Management (TQM) dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter dengan rancangan berupa studi kasus di Pondok Modern Darussalam 

Gontor. Beberapa karakter yang menjadi ciri khas pesantren ini termuat dalam 

Panca Jiwa (Ikhlas, sederhana, mandiri, peduli sesama dan kebebasan), relijius, 

disiplin, bertanggung jawab dan percaya diri. Pembentukan karakter tersebut 

ditanamkan melalui totalitas dinamika kehidupan kampus yang berupa kegiatan 

harian, mingguan, bulanan hingga tahunan. Artinya bahwa proses tersebut 

dilakukan melalui tahapan-tahapan yang matang dan sistemik dengan melibatkan 

semua aspek di dalam Pondok. 

Dengan menggunakan tiga macam strategi, yaitu kurikulum, figur dan 

metode. Dalam pelaksanaan inilah fungsi dan peran manajeman yang terdiri dari 

planning, organizing, actuating dan controlling diperhatikan. Implementasi TQM 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor 

terbatas pada implementasi empat prinsip dasar TQM dan unsur utama TQM, 

model implementasi tersebut dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Gontor 

yaitu implementasi TQM pada konsep dasarnya, tidak berafiliasi dengan external 

quality standard sehingga lembaga penjamin mutu dari luar tidak dapat 

mengintervensi pondok, dan terakhir pelaksanaan pendidikan karakter tersebut, 

kepuasan stakeholder dibatasi oleh nilai-nilai dasar yang dianut oleh pesantren. 
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Kedua, Markhumah Muhaimin yang meneliti tetang “Pengembangan 

Manajemen Kegiatan Organisasi Kesiswaan Dan Ekstrakurikuler Pendidikan 

Agama Islam Dalam Pembinaan Budaya Keagamaan Di Smk Yudya Karya 

Magelang”.
63

 Yang pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan fokus penelitian pada kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan 

budaya keagamaan dan yang menjadi sedikit unsur keterkaitan yaitu pada 

pembahasan pada manajemen kesiswaan. Menurut peneliti bahwa manajemen 

pengasuhan santri didalamnya juga mengatur kegiatan organisasi kesiswaan 

bahkan turut berperan sebagai pembimbing dan pengawasan organisasi kesiswaan 

tersebut, dengan kata lain bahwa manajemen pengasuhan santri mempunyai 

cakupan yang luas dan mendetail terhadap segala lini pendidikan peserta didik di 

dalam pondok pesantren dan hal ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam 

pengembangan manajemen di sekolah pada umumnya. 

Di antara hasil penelitiannya Markhumah Muhaimin menyatakan bahwa  

pedoman guru Pembina kegiatan organisasi kesiswaan dan ekstrakurikuler 

pendidikan agama Islam dalam pembinaan budaya keagamaan ini memudahkan 

guru Pembina untuk mempelajari dan menerapkannya dalam kegiatan organisasi 

siswa intra sekolah (OSIS) dan ekstrakurikuler. Kedua, Pedoman ini sangat 

memberikan keleluasaan dan kreatifitas guru dalam mengembangkan program 

kegiatan ekstrakurikuler PAI dalam pembinaan budaya keagamaan disekolah. 

Ketiga, Pedoman ini merupakan suatu alat pemecahan masalah tentang 
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manajemen organisasi yang selama ini dihadapi oleh guru Pembina. Keempat, 

Guru Pembina mampu menggunakan pedoman ini secara mandiri dan dapat 

mengimplementasikannya dalam pengembangan kegiatan organisasi kesiswaan 

dan ekstrakurikuler pendidikan agama Islam dalam pembinaan budaya 

keagamaan. Kelima, materi dalam pedoman ini membawa implikasi positif 

terhadap kegiatan organisasi kesiswaan dan kegiatan ekstrakurikuler PAI dalam 

pembinaan budaya keagamaan. 

Ketiga, Farida Galela yang meneliti tentang Pendidikan Pola Asrama 

Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Hidayatullah 

Kabupaten Fak-Fak.
64

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi 

kasus dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, pedagogis, psikologis, 

sosiologis dan manajerial sedangkan peneliti menempatkan dirinya sebagai key 

instrument dalam penelitiannya dan pedoman wawancara, observasi serta 

dokumentasi digunakan sebagai instrument pendukung. 

Didalam hasil penelitiannya Farida Galela mengungkapkan bahwa intisari 

dan indicator dari keberhasilan suatu lembaga pendidikan pesantren yang 

mengedepankan mutu diatas segalanya, meskipun banyak hal yang harus 

dilakukan dan dibenahi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan Islam,  yang 

berimplikasi pada konsistensi dan komitmen adanya penerapan fungsi-fungsi 

manajemen dan pola pembinaan yang berorientasi peningkatan mutu bagi 

penyelenggaran pendidikan di pesantren agar peserta didik akan tetap terlatih 
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untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkunga pesantren. Selain itu, agar setiap 

lembaga pendidikan khususnya pesantren dapat menyusun standar-standar 

penyelenggaraan pendidikan yang memuat setiap aspek yang berkenan dengan 

peningkatan mutu pendidikan  dan pendiidkan islam, sehingga pesantren dengan 

pola asramanya akan memiliki wibawa dan kepercayaan di mata publik. 

Selanjutnya, perlu ditetapkan adanya pendidikan system pengelolaan yang 

professional, bermutu, serta memahami aspek psikologi peserta didik dan budaya 

setempat.   

Keempat, Rakhmawati yang meneliti tentang Pola Pengasuhan Santri di 

Pondok Pesantren dalam Mengantisipasi Radikalisme Agama (Studi 

Perbandingan Pondok Pesantren Ummul Mukminin dan Pesantren Pondok 

Madinah.
65

 Penelitian ini merupakan disertasi dari Rakhmawati yang menjadi 

pokok permasalahannya adalah bagaimana pola pengasuhan santri di Pondok 

Pesantren Ummul Mukminin dan Pesantren Pondok Madinah; bagaimana 

persamaan dan perbedaan pola pengasuhan santri di Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin dan Pesantren Pondok Madinah dalam mengantisipasi radikalisme 

agama; bagaimana gejala radikalisme agama di Pondok Pesantren Ummul 

Mukminin dan Pesantren Pondok Madinah; apa faktor pendukung dan 

penghambat pola pengasuhan dalam mengantisipasi terjadinya radikalisme agama; 

bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dan langkah efektif yang sebaiknya 

diterapkan oleh kedua pesantren. 
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Didalam Penelitian ini Rakhmawati melakukan penelitian lapangan yang 

bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan pedagogis, sosiologis, 

psikologis, dan teologis normatif. Teknik pengumpulan data adalah observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Adapun analisis data terdiri 

dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Adapun hasil dari penelitiannya, Rakhmawati berpendapat bahwa Pola 

pengasuhan yang diterapkan Pondok Pesantren Ummul Mukminin dan Pesantren 

Pondok Madinah adalah pola demokratis pada aspek pengajaran, pola otoriter 

pada aspek pengganjaran, dan pola persuasif pada aspek pembujukan. Pengajaran 

dilakukan dengan kegiatan pembelajaran, memberikan contoh dan arahan. 

Pengganjaran dilakukan dengan memberikan penghargaan dan hukuman, 

sedangkan pembujukan dilakukan dengan memberikan nasihat, diskusi apabila 

ada masalah dengan pendekatan secara personal. Pola yang diterapkan sama, 

tetapi berbeda realisasi penerapan pada aspek pengajaran dan pengganjaran karena 

pengaruh latar belakang kedua pesantren. Namun dari segi pola pengasuhan 

pesantren, baik Pondok Pesantren Ummul Mukminin maupun Pesantren Pondok 

Madinah belum ditemukan adanya gejala-gejala radikalisme agama. Hal tersebut 

karena kedua pesantren masih ketat dan cermat melakukan antisipasi radikalisme 

agama terhadap santrinya.  

Menurut Rakhmawati faktor-faktor pendukung dalam mengantisipasi 

radikalisme agama meliputi: tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren 

masih tinggi, ketatnya aturan dan padatnya kegiatan pesantren, penguatan akhlak 

pada kurikulum, tingginya penghormatan santri kepada pengasuh, tingginya 
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kepedulian pengasuh terhadap santrinya. Sedangkan faktor-faktor penghambat 

meliputi: adanya unsur pemaksaan orang tua memasukkan anaknya ke pesantren, 

kurangnya pengawasan santri ketika berada di luar pesantren, adanya orang tua 

yang keberatan jika anaknya dihukum, pengembangan SDM pengasuh belum 

maksimal.  

Namun demikian terdapat langkah-langkah yang perlu dikembangkan 

sebagai pendukung, diantaranya: mengintensifkan sosialisasi pemahaman 

keagamaan, ketersediaan referensi buku-buku keislaman, menambahkan materi 

khusus tentang bahaya radikalisme agama, meluruskan makna jihad, deteksi dini 

atas kelainan kejiwaan santri, membangun kemandirian santri dengan berbagai 

macam keterampilan, membangun jaringan kerjasama antar pondok pesantren. 

Dituntut juga agar para pengasuh memiliki wawasan keilmuan yang luas, dan 

perlunya selektivitas dalam rekrutmen tenaga pengajar. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Secara ringkas bahwa didalam penelitian ini, peneliti mengangkat tiga 

variable. Pertama: Pengasuhan santri yang dilihat dari presfektif Jane B Brooks 

Carole A Martin dan Karen K Colbert dkk. Kedua, Pendidikan karakter menjadi 

tujuan dari pendidikan yaitu knowing the good, loving the good, dan acting the 

good dalam persfektif Thomas Lickona.  

Pondok Pesantren Darussalam Gontor 7 Riyadhatul Mujahiddin dengan 

kompleksitas yang melalui bagian pengasuhan santri memanaj seluruh aktifitas 

tersebut diluar dari kegiatan proses belajar mengajar. Mengatur kegiatan 
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ektrakurikuler sebagai sebuah totalitas kehidupan pondok menjadi bagian dari 

manajemen pengasuhan santri untuk menyelaraskan pendidikan karakter yang 

tetap dalam bingkai nilai-nilai pondok. 

Berdasarkan pada landasan teori diatas, maka peneliti berusaha 

menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini, untuk dapat 

mendeskripsikan manajeman pengasuhan santri dalam pendidikan karakter di 

Pondok Modern Darussalam Gontor di Kendari Sulawesi Tenggara. Berikut ini 

adalah gambaran kerangka teoru dari penelitian yang akan peneliti lakukan 

sebagaimana berikut: 

Gambar 1.0: Kerangka Berpikir 
 

NILAI-NILAI PONDOK 

POLA PENGASUHAN SANTRI 

(Jane B Brooks Carole A Martin dan Karen K Colbert dkk) 

Perencanaan Pelaksanaan Pengorganisasian 

Pengawasan Evaluasi 

PEND. KARAKTER 

(Thomas Lickona) 
Output 

Olah Pikir (Intelktual) Olah Dzikir (Ubudiyah) 

Olah Raga (Jasmaniyah) Olah Rasa (Creatifity) 


