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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pusat penyebaran agama Islam

lahir dan berkembang sejak masa permulaan kedatangan agama Islam di wilayah

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

berperan dalam melaksanakan pendidikan Islam di Nusantara. Kaum santri

sebagai anak didiknya  punya jiwa yang cukup mengagumkan dan kapasitas

intelektual yang cukup memadai, sehingga dari merekalah Islam sedikit demi

sedikit tersebar dan meluas ke segenap penjuru Nusantara.

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah asrama pendidikan Islam

tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan

seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan “ustadz atau

ustadzah”, dan seorang pengasuh yang berperan penting didalam menjalankan visi

dan misi pondok pesantren tersebut. Keunggulan pesantren terletak pada prinsip

‘memanusiakan manusia’ dalam proses pembelajarannya. Jika di pendidikan

formal sekolah lebih berorientasi pada pencapaian akademik dan materi semata,

maka di pesantren lebih ditekankan pada pembinaan karakter individual dan

keteladanan dari seorang ‘guru’ kepada peserta didik yang berlangsung 24 jam

penuh, hingga menjadi penyumbang pemikiran konstruktif dalam membangun

bangsa di era globalisasi1.

1 Nur Efendi, Manajemen Perubahan Di Pondok Pesantren (TERAS, 2014) h. 124
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Sistem pendidikan yang diterapkan di pondok modern darussalam gontor

lebih berprinsip pada pendidikan mental dan multi system. Maka seluruh totalitas

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

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

kehidupan santri. Pendidikan tersebut memiliki orientasi kemasyarakatan yang

tercermin dalam panca jiwa, dimana seluruh kegiatan santri dijiwai oleh

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

Pendidikan karakter santri di Pondok Modern Darussalam Gontor terletak

pada aktivitas ke aktivitas lain, dari pagi sampai pagi lagi. Semua kegiatan teratur,

terjadwal dengan rapi, dan di koordinir oleh santri. Lonceng berbunyi dari waktu

ke waktu, mulai dari lonceng bangun pagi, berjama’ah shalat, lonceng olahraga,

lonceng diwaktu makan, lonceng sekolah, lonceng kumpul dan seterusnya.

Terdapat program harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Semua berjalan sesuai

dengan perencanaan yang ditetapkan. Pola pembinaan di Pondok Modern

Darussalam Gontor dimulai dari pimpinan Pondok, kemudian ke pengasuh

Pondok, dari pengasuh ke Ustadz dan Ustadzah, lalu ke OPPM (Organisasi Pelajar

Pondok Modern) dan kemudian ke santri Pondok. Pembinaan karakter tersebut

tidak lepas dengan menanamkan jiwa-jiwa yang menjadi ciri khas Pondok Gontor

yang lebih dikenal dengan panca jiwa.

Dari penjelasan mengenai pola pembinaan santri di atas peneliti melihat

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

Pesantren dalam pendidikan karakter santri yang dimana kyai sebagai pengasuh

Pondok tidak dapat memantau secara langsung penerapan panca jiwa melalaui
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kegiatan-kegiatan yang dilakukan santri, sehingga “Strategi Pengasuh Pondok

Pesantren Dalam Membentuk Karakter Santri Di Pondok Modern Darussalam

Gontor Putri 4, Kabupaten Konawe Selatan’’ sangat menarik untuk diteliti.

B. Fokus penelitian

Untuk lebih fokusnya penelitian ini, maka penulis membatasi masalah

penelitian sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan di atas yakni strategi

pengasuh pondok pesantren dalam membentuk karakter santri di Pondok

Pesantren Darussalam Gontor Putri 4, Kabupaten Konawe Selatan.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka masalah penelitian ini akan

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pembinaan karakter santri di Pondok Modern Darussalam

Gontor Putri 4 Kabupaten Konawe Selatan?

2. Bagaimana strategi pengasuh pondok pesantren dalam pembentukan

karakter santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4 Kabupaten

konawe Selatan?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola pembinaan  karakter santri di Pondok Modern

Darussalam Gontor Putri 4 Kabupaten Konawe Selatan
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2. Untuk mengetahui strategi pengasuh pondok dalam membentuk karakter

santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4 Kabupaten Konawe

Selatan

E. Manfaat penelitian

Melalui proses penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai

berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pondok

pesantren khususnya pengasuh pondok dalam mengembangkan ciri khas

pondok pesantren khususnya di bidang pembentukan karakter.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau

komparasi bagi berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam

pembentukan karakter santri

3. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para peneliti selanjutnya, yang

penelitiannya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan hasil penelitian

ini.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul

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

dapat memaparkan definisi operasional judul penelitian sebagai berikut:

1. Pengasuh yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai pemimpin,

pembimbing dan pengurus yang memiliki otonomi yang sangat luas dan

kewenangan besar kearah mana pesantrennya berkembang.
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2. Strategi pengasuh yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan proses

penentuan rencana para pemimpin, pembimbing dan pengurus yang

memiliki otonomi yang sangat luas dan kewenangan besar kearah mana

pesantrennya berkembang, disertai penyusunan suatu cara atau upaya

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

3. Pondok Pesantren yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan lembaga

pendidikan Agama Islam, dengan sistem asrama yang di dalamnya

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

pengasuh sekaligus pengajar, santri yang belajar dan masjid sebagai tempat

beribadah dan sentral kegiatan. Dan yang paling penting dalam pesantren

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

yang akan memelihara kelangsungan hidup pesantren dan menentukan

filsafat hidupnya

4. Pembentukan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan

pembentukan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang

dengan yang lain. Pembentukan karakter di pondok modern darussalam

gontor dijiwai dengan keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah

Islamiyah dan kebebasan yang dikenal sebagai panca jiwa. Karakter santri

dibentuk melalui berbagai macam kegiatan.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Mengenai Pondok Pesantren

1.Terminologi pondok pesantren

Istilah Pondok berasal dari pengertian Asrama-Asrama para santri yang

disebut Pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu atau berasal dari

bahasa arab fundug, yang berarti Hotel atau Asrama. Sedangkan perkataan

Pesantren berasal dari kata santri1, dengan awalan pe- dan akhiran an- yang berarti

tempat para santri. Sedangkan menurut Nurcholis Madjid terdapat dua pendapat

tentang arti kata “santri” tersebut. Pertama, pendapat mengatakan berasal dari kata

“shastri”, yaitu sebuah kata yang berasal melek huruf. Kedua, pendapat

mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari bahasa jawa “cantrik” yang berarti

seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemanapun guru itu pergi

menetap2. Nama “pesantren” sering kali dikaitkan dengan kata “santri” yang mirip

dengan istilah bahasa India “shastri” yang berarti orang yang mengetahui buku-

buku suci agama Hindu atau orang yang ahli dalam kitab suci.

Selanjutnya kata Pondok dan kata Pesantren digabung menjadi satu

sehingga membentuk Pondok Pesantren. Menurut Arifin Pondok Pesantren adalah

suatu lembaga pendidikan agama Islam tumbuh serta diakui masyarakat sekitar

dengan system asrama (komplek) dimana santri-santri menerima Pendidikan

Agama melalui system pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di

1 Terj. Aswab Mahasin, Abangan, Priyayi, Santri Dalam Masyarakat Jawa (Jakarta:
Dunia Pustaka Jaya, 1983), h. 268

2 Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren (Jakarta : Paramadina, 2006), h. 21


