
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan pesantren telah diakui sebagai salah satu basis kekuatan 

Islam yang sampai saat ini tetap survive mengemban misi pendidikan dan 

dakwah Islamiyah. Asumsi tersebut akan menjadi lebih realistis apabila 

dihadapkan pada kenyataan bahwa pesantren memang memiliki potensi besar 

yang perlu diberdayakan secara maksimal dalam pembangunan masyarakat, 

khususnya pembangunan pendidikan di masa-masa yang akan datang. 

Tumbuh suburnya pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan Islam 

lainnya yang semisal menunjukkan bahwa kecenderungan lembaga 

pendidikan pesantren semakin menjadi tumpuan bagi dunia pendidikan. Di 

saat tatanan sosial, nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan kian 

terabaikan, pesantren bisa tampil ke depan sebagai penjaga nilai-nilai dan 

sekaligus menjadi basis kekuatan moral. 

Kondisi ini selaras dengan proses awal kemunculan pesantren sebagai 

salah satu model dan pilar penting bagi perkembangan pendidikan di 

Indonesia, bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren telah menjadi 

lembaga pendidikan lokal yang asli, dan merupakan aset budaya bangsa yang 

dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif bagi model pendidikan di 

Indonesia.  
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Sebagai lembaga pendidikan yang telah berakar panjang dalam sejarah 

pertumbuhan bangsa dan negara, sejarah pondok pesantren telah banyak 

mengalami perkembangan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, berada 

di kota-kota besar dan utamanya di pedesaan, seperti berdirinya pesantren 

Paramadina di Jakarta, pesantren-pesantren mahasiswa di Bandung, 

Yogyakarta, Malang, Surabaya dan sebagainya. Pertumbuhan pesantren yang 

semula hanya bersifat rural based institusional kemudian berkembang 

menjadi lembaga pendidikan urban. (Azra dalam Madjid, 1997: 23) 

Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan besar dalam 

dunia pesantren, bahwa pesantren tidak hanya diminati oleh masyarakat 

pedesaan saja, namun telah menjadi alternatif sebagian masyarakat perkotaan 

untuk mendidik putra-putrinya. Pada sisi lain, pondok pesantren yang semula 

dikenal sebagai lembaga yang hanya memfokuskan pada pendidikan dan 

pengajaran agama Islam semata, kini telah mengalami perubahan-perubahan 

dengan masuknya beberapa materi pelajaran umum dan bahkan mencakup 

pula pendidikan keterampilan dan kesenian. 

Perubahan inilah yang kemudian melahirkan tipologi pondok 

pesantren yang kemudian dikenal dengan salafi dan khalafi. (Yakub, 1984: 

36) 

Dua tantangan yang harus dihadapi oleh dunia pesantren adalah 

mempertahankan nilai-nilai dan tradisi-tradisi pesantren yang baik dan mulia, 

dan membuka diri untuk mengambil nilai-nilai positif yang datang bersamaan 

tuntutan zaman secara hati-hati dan selektif. Sehingga tradisi pesantren yang 
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selama ini baik dan mulia tidak terkontaminasi oleh arus globalisasi dan 

modernisasi yang tidak terarah. 

Kyai sebagai figur nomor satu di lingkungan pesantren adalah 

pemimpin, pengayom dan panutan bukan hanya bagi pesantren, tetapi juga 

bagi masyarakat luas yang ada di sekitar pesantren. Kepemimpinan pesantren 

(kyai) yang biasanya diwarnai dengan ciri khas yang sifat kepemimpinannya 

kharismatik dalam lingkungannya, sifat ini merupakan kelebihan yang 

dominan yang terdapat pada setiap diri kyai di semua tingkatan. Bahkan pada 

masyarakat tertentu kyai seringkali dikultuskan sebagai waliyullah (wali 

Allah) dan sebagai seseorang yang tahu (mengetahui sesuatu yang ghaib). 

Masyarakat sering memujanya sebagai tanda ketaatan dan kepatuhannya 

selaku tokoh non formal, sering pula sikap kyai sempat membuat para tokoh 

formal, para pejabat pemerintah maupun swasta dibuatnya menjadi kalang 

kabut. 

Karena itulah maka pada era Orde Baru dahulu khususnya dan pada 

era reformasi banyak kelompok atau orang yang memanfaatkan kyai atau 

pesantren sebagai minyak pelumas bagi perjalanan karier mereka, atau untuk 

melegitimasi suatu politik tertentu, dalam rangka ambisinya terhadap suatu 

jabatan atau program tertentu.  

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Dawam 

Rahardjo bahwa seiring dengan perubahan yang telah dan sedang terjadi pada 

lingkungan pesantren, strategi pembangunan nasional semakin berpihak 
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kepada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pesantren, bahkan 

menjadikan pesantren sebagai sasaran pembangunan. (Rahardjo, 1995: 1) 

Dalam rangka mencermati dan mencari alternatif pola kepemimpinan 

pendidikan menuju terciptanya sebuah sistem atau pola kepemimpinan 

pesantren yang lebih kondusif, maka pesantren harus mampu menjawab 

tantangan dunia global. Peneliti mencoba memilih Pondok Modern 

Darussalam Gontor di Gontor Ponorogo, sebagai obyek penelitian ini.  

Hal tersebut dikarenakan santri yang ada di pesantren tersebut lebih 

memiliki sifat-sifat kemandirian dibandingkan dengan para santri pada 

umumnya yang ada di pesantren, mulai bangun pagi mereka harus mengikuti 

seluruh kegiatan atau aktivitas yang ada di pesantren dengan tanpa harus 

menyuruh atau memaksa lagi, mulai urusan yang sifatnya pribadi sampai 

kepada yang umum sekalipun, dan juga jiwa-jiwa kepemimpinan mereka 

yang memang sudah terbentuk mulai pertama kali mereka masuk dan tinggal 

di pesantren hingga mereka tumbuh dewasa dan hidup membaur dengan 

masyarakat umum. Bahkan di lingkungan pesantren tersebut telah tertanam 

suatu prinsip serta pepatah yang berbunyi bahwa “santri harus siap untuk 

dipimpin dan siap memimpin” dan juga “patah tumbuh hilang berganti”, 

serta “patah satu tumbuh seribu”.  

Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran organisasi yang ada dan 

tentunya pesantren tersebut juga telah menggunakan kiat-kiat manajemen dan 

pola-pola kepemimpinan yang spesifik dan menarik untuk dicermati, apakah 

pesantren yang telah memiliki taraf internasional tersebut memiliki perhatian 
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yang cukup terhadap organisasi santrinya, karena pengelolaan organisasi 

secara profesional dan baik adalah cermin bagi maju dan mundurnya suatu 

pesantren.  

Masalah keorganisasian biasanya di lembaga-lembaga pendidikan 

Islam semacam pesantren kurang mendapat perhatian yang serius, karena 

masih terlalu berpegang teguh pada konsep-konsep yang khas di pesantren, 

seperti pengabdian, keikhlasan dan lain sebagainya. Karena itulah maka 

peneliti memilih judul penelitian ini dengan: Organisasi Pesantren (Studi 

Kasus Manajemen Organisasi Santri Pondok Modern Darussalam Gontor di 

Gontor Ponorogo) 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran di atas, maka kiranya dapat ditarik sebuah 

rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai fokus pada penelitian ini, 

yaitu: 

1. Bagaimanakah bentuk/model organisasi santri yang ada di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Ponorogo? 

2. Upaya apa yang dilakukan Pondok Modern Darussalam Gontor dalam 

rangka pengelolaan serta pengembangan organisasi dan profesionalitas 

pengurusnya? 

3. Bagaimana dampak organisasi santri tersebut terhadap anggota dan 

masyarakat sekitarnya? 
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C.   Batasan Masalah  

Supaya penelitian ini lebih terfokus pada pokok masalah dan tidak 

menimbulkan kesalahpahaman atas hasil penelitian, maka kiranya perlu ada 

sebuah ruang lingkup atau batasan penelitian.  

Batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

Pertama, pengkajian teoritis tentang konsep model organisasi santri yang ada 

di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kedua, pengkajian praktis tentang 

upaya-upaya yang dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor dalam 

rangka pengelolaan serta pengembangan organisasi santrinya dan 

profesionalitas para pengurusnya. Ketiga, implikasi praktis tentang organisasi 

santri tersebut terhadap anggota dan masyarakat sekitarnya.  

Termasuk batasan subyek yang dijadikan sebagai kasus penelitian ini, 

bahwa penelitian ini mengambil lokasi khusus pada Pondok Modern 

Darussalam Gontor yang berlokasi di Desa Gontor Kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.  

D.  Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tentunya 

penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bentuk atau model organisasi santri yang ada di 

Pondok Modern Darussalam Gontor. 
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2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pondok Modern 

Darussalam Gontor dalam rangka pengelolaan serta pengembangan 

organisasi santri dan profesionalitas pengurusnya. 

3. Untuk mengetahui dampak organisasi santri tersebut terhadap anggota-

anggota dan masyarakat sekitarnya. 

 

E.  Kegunaan Penelitian 

1.  Kegunaan Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dan memperkaya 

teori-teori yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat memberikan 

kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di 

bidang pendidikan pesantren dalam rangka mencetak sumber daya 

manusia yang unggul dan berkualitas. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan alternatif 

kepemimpinan pesantren yang ideal dalam mengelola manajemen 

organisasi santrinya dalam memasuki millenium ketiga ini, khususnya 

bagi Pondok Modern Darussalam Gontor. 

b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan, baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat dalam menyikapi dan menilai pesantren sebagai 

salah satu lembaga pendidikan. 
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c. Diharapkan dapat memberikan input, pertimbangan dan perbandingan 

bagi penelitian serupa yang telah dilakukan dan yang akan dilaksanakan 

pada masa-masa yang akan datang secara lebih teliti dan lebih 

mendalam. 

 

F.  Sisitematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam pembahasan serta penulisan tesis ini, 

maka dalam sistematika penulisan  akan penulis bagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I: menguraikan tentang pendahuluan yang mencakup latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, serta sistematika pembahasan. 

BAB II:  yang berisi tentang tinjauan pustaka, penulis sajikan 

beberapa hal yang meliputi tinjauan tentang organisasi, pengertian pesantren, 

fungsi pesantren, tipologi pondok pesantren, pengembangan pesantren, 

pengelolaan pesantren, manajemen, unsur manajemen, fungsi manajemen, 

tipe-tipe dan teori manajemen, manajemen personalia pendidikan. 

BAB III: menjelaskan tentang metodologi penelitian dan jenis 

penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, tahapan penelitian, instrument 

penelitian,  sumber data, jenis data, teknik pengumpulan data, keabsahan data 

(reduksi data, display dan verifikasi data), dan analisis data. 

BAB IV: berisi tentang laporan hasil penelitian yang dilakukan di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur, yang didalamnya 
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membahas tentang seluruh hasil penelitian serta analisis yang penulis lakukan 

selama ini. 

BAB V: pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran 

dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan. 

 

 


