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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dengan sengaja direncanakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.1 Pendidikan menjadi suatu hal 

yang sangat penting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia 

Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang 

di dalamnya. Karena tanpa adanya pendidikan, seseorang tidak akan bisa 

menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan diberikannya 

pendidikan, manusia akan menjadi makhluk yang memiliki moral, adab, etika 

yang semuanya itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain.2  

  ”Pendidikan merupakan alat yang menentukan sekali untuk 

mencapai kemajuan dalam segala bidang kehidupan, dalam memilih dan 

membina kehidupan yang baik,yang sesuai dengan martabat manusia” 3 

Adagium di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan hal 

yang penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Pada masyarakat primitif 

pendidikan menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Orang tua 

memandang bahwa anak-anak mereka perlu dipersiapkan untuk hidup 

dalam masyarakat atau lingkungan yang menjadi tempat mereka hidup. 

                                                           
1 Piet A Sahertian. Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan (Jakarta: 2000), hal.1. 
2Pentingnya Pendidikan, diakses dari http://www.smkn1yogyakarta.org/news/2-

pentingnya- pendidikan.html 
3 M. Djoko Susilo, Pembodohan Siswa Secara Sistematis (Jakarta : PT Rineka Cipta ,  

2007), hal. 13. 
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Kondisi ini tentu saja mengandung makna bahwa tidak mungkin anak 

manusia dibiarkan hidup dengan hanya potensi bawaan tanpa ada suatu 

intervensi apapun dari orang dewasa, disamping itu potensi manusia untuk 

berfikir menjadikannya sebagai makhluk yang mampu berubah dan 

beradaptasi dengan lingkungannya dalam melanjutkan dan 

mengembangkan kehidupannya. Sedangkan pada masyarakat modern 

pendidikan memegang peranan sangat penting dalam hal meningkatkan 

kecerdasan dan keterampilan. Dengan pengetahuan yang cukup tinggi, 

masyarakat akan mempunyai pandangan yang cukup luas, mampu 

mengantisipasi kehidupan masa mendatang dan melakukan perbaikan 

kehidupan dengan memperkenalkan norma social yang baru yang dapat 

menjawab tantangan masa mendatang. Jadi pengetahuanlah yang menjadi 

modal utama bagi masyarakat modern untuk tetap eksis dalam situasi dan 

kondisi peradaban modern. Untuk mencapai tujuan tersebut mereka 

menyediakan fasilitas pendidikan formal mulai dari tingkat yang rendah 

hingga yang tinggi disamping pendidikan keterampilan khusus lainnya. 

Kelangsungan pendidikan ini diatur oleh pranata sosial baik pendidikan yang 

diselenggarakan pemerintah maupun oleh swasta. Karena peranan pendidikan 

ini sangat vital dalam menentukan kehidupan masa mendatang, maka 

penyelenggaraannya sangat terpelihara dan mendapat dukungan masyarakat. 

Warga masyarakat modern umumnya menikmati pendidikan sekolah mulai 

dari tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Peranan pendidikan keluarga 

tetap terpelihara dengan baik khususnya dalam membentuk kepribadian 
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seseorang sedangkan pengembangan pengetahuan dan keterampilannya, 

peranan pendidikan sekolahlah yang makin berperan. 4 

Dalam kaitan ini S. Nasution (1983:11), menyatakan sebagai berikut :  

”Kelompok atau masyarakat menjamin kelangsungan hidupnya 

melalui pendidikan. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan 

eksistensinya, maka kepada anggota mudanya harus ditekankan 

nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk kelakuan 

lainnya yang diharapkan akan dimiliki setiap anggota. Tiap 

masyarakat meneruskan kebudayaannya dengan beberapa 

perubahan kepada generasi muda melalui pendidikan, melalui 

interaksi sosial, dengan demikian pendidikan dapat diartikan 

sebagai sosialisasi” 

Pernyataan di atas menunjukan bahwa pendidikan menjadi suatu 

keharusan secara sosial maupun budaya, baik disadari maupun tidak, 

pendidikan dilakukan oleh manusia sejak awal manusia menghuni bumi 

ini. Konsekwensi dari semua ini adalah perlunya suatu upaya untuk terus 

membangun pendidikan agar dapat lebih memungkinkan manusia 

berkembang dan mengembangkan potensinya dalam suatu sistem budaya 

yang mengitarinya. 

Silih berganti sistem pendidikan di Indonesia terus dilakukan oleh 

pemerintah sejak dari awal kemerdekaan hingga saat ini, namun sayangnya 

hingga saat ini Indonesia masih terus mencari bentuk/sistem pendidikan yang 

sesuai. Tragisnya lagi, entah sampai kapan pemerintah akan menemukan 

bentuk baku sistem pendidikan yang dirasakan sesuai untuk Indonesia yang 

pluralistik ini. Akibat dari sistem pendidikan yang terus berubah dan 

                                                           
4 http://id.shvoong.com/social-sciences/1999249-pranata-pendidikan-pada-masyarakat-

modern 
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mengikuti pendidikan barat mengakibatkan sulitnya kita menanamkan nilai 

akhlak pada anak, karena banyak terpengaruh dengan pendidikan barat. 

Terpuruknya bangsa dan negara Indonesia ini, tidak hanya 

disebabakan oleh krisis ekonomi melainkan juga krisis akhlak. Oleh karena 

itu, perekonomian bangsa menjadi ambruk, korupsi, kolusi, nepotisme  dan 

perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa merajalela, misalnya 

perkelahian antar pelajar, kenakalan remaja  dan sebagainya. Keadaan seperti 

itu, terutama krisisnya nilai akhlak terjadi karena kurangnya dunia pendidikan 

dalam menyiapkan generasi muda bangsanya serta kurangnya pembinaan 

orang tua terhadap anak–anaknya sehingga menyebabkan krisis moral dan 

akhlak pada anak- anak. 

Untuk  mencapai tujuannya, pendidikan merupakan suatu usaha yang 

dapat dilakukan guna  mencetak manusia yang berkualitas, berpengetahuan 

luas, serta berkemampuan tinggi. Tujuan pendidikan nasional telah 

dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional. Pada pasal 3 UU Sisdiknas, disebutkan 

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada 

Allah, berakhlaq mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.5  

                                                           
5 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Fokusmedia, Bandung  2003  
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 Akhir – akhir ini  banyak kejadian yang ada di media, baik cetak 

maupun elektronik semakin berkembangnya tindakan-tindakan yang tidak 

bermoral dan tidak beradab dari kalangan anak, remaja, orangtua, dan sampai 

kakek-kakek. Merebaknya VCD porno yang kemudian banyak menimbulkan 

perkosaan. Aborsi, hubungan sex, pembunuhan, perampokan, perkosaan, dan 

tindakan lainnya yang sudah tidak disadari oleh pertimbangan pemikiran 

yang jernih dan hati nurani. Mulai memudarnya rasa hormat anak (generasi 

muda) terhadap orang tua, kehilangan rasa kasih sayang terhadap teman 

sebaya, kehilangan sikap untuk saling menasehati, saling mengingatkan,dan 

sikap yang lain agar masing-masing kita menemukan jalan yang terbaik untuk 

membentuk sebuah sistem pergaulan yang penuh kesejukan, keakraban, 

persaudaraan, penuh nuansa maju, guna mencapai bentuk masyarakat yang 

ideal. 

Diketahui  bahwa fungsi pendidikan dalam perspektif Islam adalah 

upaya normatif (sesuai dengan ajaran dan niali-nilai yang terkandung dalam 

fenomena qauliyah dan fenomena kauniyah ) yang membantu proses 

perkembangan peserta didik (sebagai manusia) dan satuan sosial 

(sebagaimana kehidupan masyarakat) ke tingkat yang lebih baik. Proses 

pengembangan itu menyangkut dimensi-dimensi : pengetahuan (teoritis, 

praktis, dan fungsional), kreativitas, berbagai potensi dan fitrah, akhlak dan 

kepribadian, sumber daya yang produltif, peradaban yang berkualitas, serta 

nilai-nilai Ilahi dan nilai-nilai insani.6 

                                                           
6  Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam , (Jakarta : PT Raja Granfindo Persada, 

2006),  hal. 16. 
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Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya mengarahkan anak didik 

pada aspek kognitif, akan tetapi aspek-aspek lain juga perlu ditumbuh 

kembangkan yang merupakan komponen  penting dari kemampuan anak 

didik dalam hal akhlak. Seperti diketahui bahwa kedudukan akhlak sepanjang 

sejarah manusia menempati yang paling penting. Fakta sejarah telah 

menunjukan kepada kita, bahwa kekuatan kejayaan masyarakat atau bangsa 

berangkat dari akhlak. Apabila akhlak baik maka sejahteralah suatu 

masyarakat atau bangsa, namun sebaliknya kehancuran masyarakat dan 

bangsa diawali dengan kemerosotan dan kebejatan akhlak. 

Akhlak merupakan jiwa pendidikan Islam. Islam telah memberikan 

kesimpulan bahwa pendidikan akhlak merupakan jiwa dari pendidikan Islam. 

Ini berarti pendidikan Islam menempatkan akhlak sebagai landasan sebelum 

anak didik diberikan pelajaran lain. Hal ini dimaksudkan penanaman akhlak 

nantinya dapat menjadi jiwa atau ruh dari ilmu pengetahuan yang diterima. 

Sehingga ilmu pengetahuan yang didapatkan anak didik direalisasikan dengan 

tujuan yang benar dan tidak disalahgunakan. 

Para ahli pendidikan Islam sepakat bahwa maksud dari pendidikan 

dan pengajaran adalah bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala 

macam ilmu yang belum mereka ketahui. Tetapi maksudnya ialah mendidik 

akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), 

membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka 

untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya serta ikhlas, dan jujur.7 Akhlak 

                                                           
7 M. Athiyah , Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1990), 

hal. 1. 
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biasanya disamakan dengan perbutan atau nilai-nilai luhur yang memiliki 

sifat yang terpuji (Mahmudah). 

Dunia pendidikan kita telah melupakan tujuan utama pendidikan yang 

mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan secara stimultan dan 

seimbang. Dunia pendidikan kita telah memberikan porsi yang besar untuk 

pengetahuan, tetapi melupakan pengembangan sikap/nilai dan prilaku dalam 

pembelajarannya, akibatnya  anak-anak banyak mengalami krisis nilai budi 

pekerti. 

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas 

pelaksanaan akhlak pada lembaga pendidikan formal maupun lembaga 

pendidikan informal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial 

yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja maupun anak usia 

dini  dalam masyarakat, seperti perkelahian masal dan berbagai kasus 

dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, seperti Jakarta, 

Bandung  dan Surabaya tidak ketinggalan di Kota Malang gejala tersebut 

sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu pendidikan 

formal maupun informal sebagai wadah pembinaan generasi mudah sangat 

diharapkan dalam meningakatkan perannya dalam pembentukan kepribadian 

siswa atau anak didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan 

akhlak. Pembinaan akhlak  pada pendidikan informal dapat diajarkan melalui 

pembinaan yang dilakukan oleh pengasuh di pondok pesantren yaitu dengan 

pembinaan khusus terhadap akhlak santriwati. 
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Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada era 

global saat ini terasa sekali pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, 

khusunya  dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya.8 Melihat fenomena 

yang ada sekarang, banyak kita dapati tingkah laku anak yang bertentangan 

dengan norma-norma ajaran agama Islam, seperti mabuk-mabukan, 

perkelahian, perkosaan, bahakan sudah ada yang menjurus kearah 

pembunuhan. Sehingga mengakibatkan para orang tua mengalami 

kebingungan dalam mendidik anak-anaknya. Supaya tidak terjerumus dalam 

hal-hal yang seperti itu, mereka menginginkan mendidik anak-anak dengan 

metode pendidikan Islam. Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita para orang 

tua dan anak supaya berkepribadian tinggi dan berakhlak yang mulia, 

diperlukan adanya pembinaan khusus yang dapat memberikan sentuhan yang 

membangkitkan semangat remaja dalam segalah bidang. Tanpa adanya 

pembinaan maka sulit cita-cita bangsa akan tercapai, khususnya manusia 

yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak yang mulia. 

Maka sepatutnyalah kita ikut prihatin atas tragedi kekrisisan akhlak 

yang banyak melanda remaja dan anak-anak saat ini. Dan keprihatinan kita 

terhadap mereka adalah merupakan hal yang mulia dan mutlak, karena 

mereka adalah harapan bangsa dan agama, ditangan merekalah agama, bangsa 

dan negara diperjuangkan. 

Upaya mengatasi masalah-masalah tersebut di atas tidaklah mungkin 

hanya dapat ditanami oleh orang tua mereka saja, tetapi antara orang tua, 

                                                           
8  M. Sulton dan M. Khusnuridio, Manjemen Pesantren Dalam Prespektif Global  

(Yokyakarta : Laksbang Presindo, 2006),  hal .1. 



9 
 

masyarakat, dan lembaga pendidikan formal maupun non formal harus saling 

melengkapi dan bertanggung jawab atas usaha pembinaan akhlak dan 

pendidikan budi pekerti bagi anak-anak. Karena lembaga pendidikan 

merupakan salah satu wadah dalam masyarakat bisa dipakai sebagai pintu 

gerbang dalam menghadapi tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan dan 

teknologi terus mengalami perubahan.9 

Setiap orang tua mengehendaki anak-anaknya mendapatkan 

pendidikan bermutu, nilai-nilai iman dan moral yang tertanam baik, dan 

suasana belajar anak yang menyenangkan. Kerap kali hal-hal tersebut tidak 

ditemukan para orang tua  di sekolah  umum. Oleh karena itu munculah ide 

orangtua untuk menyekolahkan anak- anaknya di pondok pesantren. 

Untuk mengantisipasi agar anak  tidak larut dalam kebejatan akhlak, 

maka diperluakan suatu tempat untuk  membimbing dan mengarahkan 

mereka agar segalah tingkah laku dan tindakan sesuai dengan ajaran agama 

Islam yang salah satuya adalah di lembaga pendidikan yang berupa pondok 

pesantren. Dari sudut ini, nampaknya masyarakat kita tertarik pada pesantren 

terutama karena pondok pesantren merupakan lembaga  yang mendukung 

nilai-niai agama yang dikalangan masyarakat terasa amat dibutuhkan untuk 

bisa mempertahankan tradisi kehidupan beragama khususnya pada 

masyarakat pedesaan, sedangakn kalangan masyarakat kota, kebutuhan 

agama nampaknya lebih banyak dilatarbelakngi oleh pandangan bahwa 

pegaulan hidup di kota-kota telah mengalami semacam “polusi” yang 

                                                           

 9Ibid.,  hal. 1. 
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membahayakan perkembangan pribadi anggota masyarakat dan pendidikan 

anak-anak mereka.10 

Dalam membentuk dan membina pribadi anak didik dengan akhlak 

bukanlah hal yang mudah yang cukup dilakukan dengan sekedar pengajaran 

dan pemberian pemahaman-pemahaman tentang akhlak di sekolah, madrasah, 

atau pondok pesantren yang bebasis pendidikan keagamaan. Karena tidak 

sedikit out put (lulusan) dari lembaga-lembaga tersebut, diajarkan pendidikan 

akhlak. Namun terkadang masih menyimpang dari tujuan pendidikan Islam. 

Hal ini karena pelajaran akhlak yang diterima kurang menyentuh dan terbina 

diahti anak didik, sehingga sikap dan perilaku kesehariannya tidak sesuai 

dengan teori-teori akhlak yang diajarkan. 

Berkenaan dengan pembinaan akhlak demi tercapainya pribadi yang 

baik, maka pondok pesantren merupakan salah satu lembaga yang paling 

relevan untuk membina akhlak anak didik (santri). Karena pondok pesantren 

merupakan lembaga keagamaan yang sudah mengakar pada masyarakat, yang 

tentunya memiliki peran yang sangat besar dalam mengupayakan pelayanan 

beragam dan sebagai benteng umat dalam bidang aqidah akhlak, sesuai 

dengan fungsi asli pondok pesantren. Dalam kaitan ini tentunya pembelajaran 

yang dikembangkan oleh pondok pesantren adalah dalam upaya menciptakan 

kader-kader bangsa yang memiliki integritas tinggi dalam bidang akhlak dan 

moral. Ketinggian akhlak dan moral yang baik merupakan hal yang pokok 

dalam kehidupan pribadi menunjukan citra yang baik bagi pondok 

                                                           
10 M. Dawan Rahardjo, Pesantren Dan Pembaharuan, ( Jakarta : LP3ES, 1974), hal. 7. 
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pesantren.11 Pesantren juga merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam 

Indonesia yang bersifat tradisonal untuk memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan akhlak Islam sebagai 

pedomaan hidup bermasyarakat.12 

Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam di 

Indonesia yang muncul bersamaan dengan datangnya Walisongo yaitu sejak 

sekitar 300-400 tahun lalu. Keberadannya berfungsi menjadi pusat belajar 

untuk mendalami ilmu agama sebagai pedomaan hidup dengan menekankan 

kepentingan moral dan akhlak dalam bermasyarakat.  Dari sisi historis, 

pesantren tidak hanya identik dengan makna ke-Islamaan tetapi juga 

merupakan sistem pendidikan yang tumbuh, dan lahir berkembang dari kultur 

yang bersifat indigenous, oleh karena itu pesantren mempunyai keterkaitan 

erat yang tidak dapat dipisahkan dengan komunitas lingkungannya. 

Eksistensi pesantren beserta perangkatnya yang ada adalah sebagai 

lembaga pendidikan da’wah serta lembaga kemasyarakatan yang telah banyak  

memberikan warna di daerah pedesaan. Bertitik tolak dari kenyataan tersebut, 

pesantren dengan potensi yang dimilikinya dapat berbuat lebih banyak untuk 

memberikan arahan dalam kerja dan usaha-usaha perubahan dan 

pembaharuan pendidikan serta pelayanan yang telah-sedang-dan yang akan 

berlangsung. 

 

                                                           
11 Depertemen Agama RI, Pola Pengembangan Pondok Pesantren, (Surabaya:Direktur 

Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2002) ,  hal. 87-88. 

12 Mastuhu, Dinamika System Pendidikan Pesantren, (Jakarta:INS.1994),  hal .6.  
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Dalam perjalanan yang panjang pondok pesantren telah melahirkan 

tradisi yang Islami yang dapat meningkatkan para santri dalam lingkungan 

orang-orang yang beriman, komunitas satu perguruan dan komunitas satu 

atau “tunggal guru” tanpa pamrih, nilai kemandirian dan ukhuwah telah 

memungkinkan berjalannya proses didik diri dan bangun diri dalam 

masyarakat pondok pesantern dan lingkungannya, dengan suasana saling 

asih, saling silih, saling asah dan saling asuh.13 

Adanya pondok pesantren dengan segala aspek kehidupan dan 

perjuangannya ternyata memiliki nilai yang strategis dalam membina insan 

yang berkualitas dalam ilmu, iman, dan amal, disamping sebagai tempat 

pengambangan agama Islam. Dilihat dari sisi kelembagaan pesantren menjadi 

sebuah institusi atau kampus yang memiliki berbagai kelengakapan fasilitas 

untuk membangun potensi-potensi santri, tidak hanya dari segi akhlak, nilai 

dan intelek, dan spiritualis, tapi juga atribut-atribut fisik dan material.14 

Berhubungan dengan fenomena di atas, maka perana pengasuh di 

pondok pesantren sangatlah penting dalam pemembina akhlak para generasi 

yang akan datang, khususnya para santriwati dilingkungan pondok pesantren 

Ar-rohmah Putri Malang. 

Pondok pesantren Ar-Rohmah Putri Malang merupakan salah satu 

pondok pesantren yang dibawah naungan organisasi masyrakat Hidayatullah. 

Dan di pondok pesantren Ar-Rohmah Putri Malang sangat ditegaskan sekali 

                                                           
13 Mulyono, Peranan Koperasi Dalam Membangun Watak Wirausaha di Lingkungan 

Pondok Pesantren (Studi Kasus : Koperasi Pondok Modern Gontor Ponorogo). Skripsi (Malang, 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Malang, 1999) , hal. 6.  
14 M. Sulton dan  M. Khusnuridlo, Op. Cit. hal. 9. 
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dalam sistem kepengasuhan terhadap segala perilaku dan tingkah laku seluruh 

santriwati yang ada di lingkungan pondok pesantren tersebut 

Dengan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : “PERANAN PENGASUH DALAM 

PEMBINAAN  AKHLAK  SANTRIWATI DI PONDOK PESANTREN 

AR-ROHMAH PUTRI MALANG” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peranan pengasuh dalam pembinaan akhlak santriwati 

di pondok pesantren Ar-Rohman putri Malang? 

2. Apa metode yang digunakan untuk pembinaan  akhlak  santriwati 

di pondok pesantren Ar-Rohmah putri Malang? 

3. Apa faktor yang mendukung dan menghambat dalam pembinaan  

akhlak  santriwati di pondok pesantren Ar-Rohmah putri Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peranan pengasuh dalam pembinaan akhlak  

santriwati di pondok pesantren Ar-Rohmah putri Malang. 

2. Untuk mengetahui metode yang digunakan untuk pembinaan 

akhlak  santriwati di pondok pesantren Ar-rohmah putri Malang. 

3. Untuk mengetahui faktor yang mendukung  dan menghambat 

dalam pembinaan akhlak santriwati di pondok pesantren Ar-

Rohmah putri Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana penulis untuk mengembangkan keterampilan dan 

wawasan berfikir kritis guna melatih kemampuan, memahami 

dan menganalisa masalah sosial secara kritis, sisitematis dan 

konstruktif. 

2. Bagi pengasuh  pondok pesantren 

Sebagai bahan referensi untuk mengetahui dan meningkatan 

pembinaa  akhlak di pondok pesantren Ar-Rohmah putri Malang. 

3. Bagi jurusan 

Sebagai bahan referensi dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan khusunya tentang pembinaan akhlak santriwati di 

pondok pesantren Ar-Rohmah putri Malang. 

4. Bagi universitas 

Kegiatan penelitian ini merupakan pelaksanaan dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi khususnya Dharma penelitian 

E. Penegasan    Istilah 

Batasan istilah merupakan pengidentifikasian istilah-istilah kunci dan 

kemudian didefenisikan secara operasional, bukan secara leksikal (menurut 

defenisi kamus). Istilah-istilah kunci pada umumnya diperoleh dari kata-kata 

yang menjadi fokus permasalahan penelitian (Nurul Zuriah, 2003 : 3) 
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Adapun batasan Istilah dalam skripsi yang berjudul: “PERANAN 

PENGASUH DALAM PEMBINAAN  AKHLAK SANTRIWATI DI 

PONDOK PESANTREN AR-ROHMAH  PUTRI MALANG” (Studi kasus di 

pondok pesantren Ar-Rohmah Putri Malang) adalah sebagai berikut: 

1. Peranan dalam kamus besar bahasa Indonesia, peranan diartikan 

sebagai tindakan yang dilakuakn oleh seseorang dalam suatu 

peristiwa.15 Sedangkan menurut WJS. Poerdarwinto dalam kamus 

umum bahasa Indonesia, mengartikan peranan sebagai ”sesuatu 

yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama 

dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa”.16 Dalam skripsi ini 

yang dimaksud adalah bagaimana seorang pengasuh dapat 

memberi pembinaan yang bau kepada santriwati di pondok dengan 

baik dan benar. 

2. Pengasuh yaitu orang yang bertugas untuk mengkontrol dan 

memberikan pembinaan pada kehidupan santri di asrama. 

Pengasuh mempunyai tugas dan amanah yang besar terhadap santri 

sebagai peganti orang tua ketika di asrama. Tugas besar para 

pengasuh adalah memberikan arahan dan keteladan pada santri. 

Adapun ruang lingkup yang berhubungan dengan kegiatan 

pengasuhan meliputi : tuntunan, petunjuk, dan keteladanan yang 

dapat diterapkan atau ditiru santri dalam sikap dan perilaku sehari-

hari (akhlaqul karimah). Tiga sifat tersebut harus ada pada diri 

                                                           
15 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus Besar Indonesia (Jakarta : Balai 

Pustaka,1991),  hal. 751. 

16 Poerwodarwinto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka,1997),  hal . 

735. 
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seorang pengasuh dalam sistem pengasuhan santri. Aspek 

pengasuhan santri yang paling menonjol adalah keteladanan dan 

peraturan yang berlaku dalam asrama 

3. Pembinaan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara 

berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang 

baik.17 

4. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga 

dia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa 

memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak 

memiliki dorongan dari luar.18 

5. Santriwati menurut kamus besar adalah siswa  perempuan di 

pondok pesantren.19 Santriwati merupakan objek dakwah pengasuh 

dalam proses pembinaan diasrama. Para santri mempunyai hak 

untuk mendapatkan pembinaan dan pengajaran dalam proses 

kehidupan di asrama. Setiap santriwati berkewajiban mempunyai 

karakter positif yang dibentuk oleh pengasuh, melalui 

pembentukan karakter, para santriwati dapat mempunyai jiwa yang 

kuat dan kepribadian yang baik. 

6. Pondok pesanteren adalah lembaga pendidikan agama Islam, yang 

timbul diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama, 

dimana santriwati menerima pendidikan agama melalui sistem 

pengajian atau madrasah, yang sepenuhnya dibawa kedaulatan 

                                                           
17 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan , Op.Cit.,hal.117. 

18H.Yunhar Ilyas, Kulia Akhlak,(Yokyakarta: LPPI:2007),  hal.  2. 

19Depertemen pendidikan dan kebudayaan.,Op.Cit., hal .997.  
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leadership seseorang atau beberapa kyai dengan ciri khasnya yang 

bersifat kharismatik.20 

 

F.Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika dalam pembahasan penulisan skripsi ini dibagi 

kedalam lima bab sebagai berikut: 

BAB I          : adalah bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan                   

gambaran dari pokok bahasan yang melatar belakangi penulisan penelitian 

ini. Dalam pendahuluan ini berisi tentang ; latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penegasan 

istilah, dan sistematika pembahasan. 

BAB II        : merupakan studi pustaka sebagai acuan dasar dalam 

penelitian ini, yaitu meliputi peranan pengasuh, pembinaan pendidikan 

akhlak santriwati ,dan pondok pesantren. 

 BAB III      : Bab ini berisikan metode penelitian. Bab ini sebagai 

”pisau” analisis terhadap penelitian ini, yang meliputi : pendekatan 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan 

uji keabsahan hasil penelitian. 

BAB IV    : Bab ini berisi penyajian data dan temuan penelitian. 

 BAB V     : Bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan 

saran-saran. 

                                                           
20 H.M Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam,(Semarang:Toha Putra:1984), hal. 104. 


