
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

   Pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan setiap orang dan seluruh 

lapisan masyarakat. Setiap orang sejak awal sampai akhir sangat berurusan 

dengan pendidikan, baik pendidikan untuk diri sendiri, anak-anak (keluarga) 

maupun untuk anggota masyarakat. Pendidikan ini pada dasarnya adalah 

merupakan kewajiban untuk selalu menyempurnakan diri, membangun 

kualitas hidup, dan bertanggung  jawab atas amanah sebagai kholifah. Bagi 

bangsa Indonesia, pendidikan mengandung makna sebagai usaha membangun 

pribadi menjadi warga negara dan bangsa yang baik. Dengan pendidikan akan 

terbina kepribadian yang harmonis. Terbinanya kepribadian seseorang 

diharapkan dapat secara bertahap mengatur kehidupannya, mengatasi 

persoalan-persoalan guna mencukupi kebutuhannya, dan dapat mengarahkan 

hidupnya kepada sesuatu yang lebih berguna secara mandiri. Dalam Ilmu 

Pendidikan Islam disebutkan bahwa pendidikan berarti bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang 

dewasa agar ia menjadi dewasa (Ramayulis, 2004: 1). 

Pondok Pesantren adalah lembaga yang dapat dikatakan merupakan 

wujud proses perkembangan sistem pendidikan Islam yang juga memerlukan 

inovasi dalam pendidikan, bukan hanya pendidkan Islam saja melainkan 

pendidikan umum yang juga diperlukan santri. “Manusia harus mampu hidup 

secara seimbang antara segi dunia dan akherat, lahiriah dan batiniah, individu 
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dan masyarakat..” (Tafsir, 2001: 201). Pendidikan Pondok Pesantren lebih 

mengedepankan pendidikan agama, karena pendidikan agama merupakan 

bagian pendidikan yang sangat penting yang berkenaan dengan aspek-aspek 

sikap dan nilai. Agama mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia 

dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan dirinya sendiri 

yang dapat menjamin keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam hidup 

manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat dalam 

mencapai kebahagiaan lahir batin. 

Pendidikan Islam yang bercorak integralistik adalah suatu sistem 

pendidikan yang melatih perasaan siswa dengan cara sedemikian rupa 

sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusannya, dan pendekatan mereka 

terhadap segala jenis pengetahuan sangat dipengaruhi oleh nilai spiritual dan 

sangat sadar akan nilai etis Islam (Ali, 2008: 58).  

Pondok Pesantren adalah salah satu lembaga yang mampu memberi 

pengaruh yang cukup besar  dalam dunia pendidikan, baik jasmani, ruhani, 

maupun intelegensi, karena sumber nilai dan norma-norma agama merupakan 

kerangka acuan dan berfikir serta sikap ideal para santri.  Sehingga pesantren 

sering disebut sebagai alat tranformasi kultural. Fungsi pokok pesantren 

adalah mencetak ulama dan ahli agama. Kegiatan pembelajaran yang terjadi 

di pesantren tidaklah sekedar pemindahan ilmu pengetahuan dan ketrampilan 

tertentu tetapi yang terpenting adalah penanaman dan pembentukan nilai-nilai 

tertentu kepada santri. Tiga aspek pendidikan yang terpenting yaitu 
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psikomotorik, afektif, dan kognitif diberikan secara stimulan dan seimbang 

kepada peserta didik (Rahim, 2001: 26). Sebuah lembaga pendidikan akan 

dinilai berhasil oleh masyarakat bukan sekedar  dilihat dari tingginya nilai 

mata pelajaran siswa, namun lebih dilihat pada kemampuan Spiritual 

Quotient dan Emotional Quotient, yang berarti kemampuan menahan diri, 

mengendalikan emosi, memahami emosi orang lain, memiliki ketahanan 

dalam menghadapi berbagai masalah, bersikap sabar, memiliki kepercayaan 

diri, dan bersikap mandiri jauh lebih penting. Semua ini dapat muncul tak 

lepas dari peran serta para kiai atau ustadz, kakak kelas, yang selama dua 

puluh empat jam terus menerus senantiasa memberi bimbingan, pengarahan 

sehingga setiap gerak gerik mereka selalu terawasi dengan seksama. 

Pesantren adalah sistem pendidikan yang melakukan kegiatan 
sepanjang hari. Santri tinggal di asrama dalam satu kawasan bersama 
guru, kiai, dan senior mereka. Oleh karena itu, hubungan yang terjalin 
antara santri-guru-kiai dalam proses pendidikan berjalan intensif, tidak 
sekedar hubungan formal ustadz-santri di dalam kelas. Dengan 
demikian kegiatan pendidikan berlangsung sepanjang hari, dari pagi 
hingga malam hari. (Qomar, 2007 : 64) 

 
Di antara cita-cita pendidikan pesantren adalah menghasilkan anak 

didik (santri) yang mandiri dan membina diri agar tidak menggantungkan 

hidupnya kepada orang lain (Rahim, 2001: 26). 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, Pondok Pesantren telah 

membuktikan bahwa dirinya telah berhasil mencetak santri-santri yang 

mandiri, minimal tidak selalu menggantungkan hidupnya pada orang lain. 

Hal ini disebabkan selama di pesantren para santri tinggal jauh dari 
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orang tua. Para santri dituntut untuk dapat menyelesaikan masalahnya secara 

mandiri. Kemandirian dalam belajar maupun bekerja didasarkan pada disiplin 

terhadap diri sendiri, santri dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif.  

KMI Pondok Pesantren Ta'mirul Islam Surakarta adalah salah satu 

lembaga yang bernuansa Islami, yang mampu menanamkan nilai religius, 

kemandirian, kedisiplinan dalam belajar dan bekerja. Melihat fungsi dan 

peran pondok pesantren dalam pembinaan santri, maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang keberadaan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam, di mana ia 

tidak lepas dari tanggung jawabnya sebagai lembaga pendidikan yang telah 

banyak memberikan sumbangan dalam membina dan membentuk kualitas 

pribadi santri. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul PERAN 

PENDIDIKAN PESANTREN DALAM MEMBENTUK KEMANDIRIAN 

BELAJAR SANTRI (Studi Kasus Santriwati Kulliyatul Mu’allimat al-

Islamiyah Ta'mirul Islam Surakarta tahun 2009/2010). 

 

B.  Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan maksud yang 

terkandung dalam istilah-istilah pada judul skripsi maka penulis menegaskan 

istilah pokok yang terkandung dalam skripsi sebagai berikut: 

1. Peran adalah cara, perbuatan memahami perilaku yang diharap dan 

dikaitkan (Purwodarminto, 1996: 667). Depdiknas, (2007: 854) peran adalah 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan di 
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masyarakat. Yang dimaksud peran dalam penelitian ini adalah cara yang 

dilakukan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam untuk memahami dan 

membentuk perilaku santri. 

2. Pendidikan Pesantren, pendidikan adalah proses pengubahan tingkah laku 

seseorang atau kelompok dalam usaha  mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan (Depdiknas, 1989: 204). Pendidikan berasal 

dari kata “didik” yang memberi awalan “pe” dan akhiran “an” mengandung 

arti perbuatan (hal, cara). Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani 

yaitu Paedagogie, yang berarti bimbingan yang diarahkan kepada anak. 

Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris “education” 

berarti pengemban atau bimbingan. Dalam bahasa Arab sering 

diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan (Ramayulis, 

2004: 1).  Pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam di mana 

siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau 

lebih) guru atau yang lebih dikenal dengan sebutan kiai (Dhofier, 1994: 43). 

Secara bahasa pesantren berasal dari bahasa Arab funduq yang berarti 

tempat menginap. Adapun kata pesantren merupakan bentukan dari kata 

santri mendapat affiks “pe-an” menjadi pesantrian (DEPAG, 2003: 12). 

Adapun yang dimaksud pendidikan pesantren adalah bimbingan dan 

pengajaran yang diberikan oleh kiai kepada santri yang tinggal di asrama 

sebagai upaya mengubah perilaku menuju kedewasaan. Jadi peran 

pendidikan pesantren dalam penelitian ini adalah keikutsertaan Pondok 
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Pesantren Ta’mirul Islam dalam pelaksanaan pendidikan dan bimbingan 

untuk mengubah tingkah laku santri. 

3. Membentuk,  adalah mengarahkan, membimbing (pendapat, pendidikan, 

watak, pikiran) (Depdiknas, 2007: 135). Adapun maksud membentuk dalam 

penelitian ini adalah mengarahkan dan membimbing santri dengan 

pendidikan dan pengajaran agar terbentuk jiwa mandiri. 

4.  Kemandirian Belajar, kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri 

sendiri tanpa bergantung pada orang lain (Depdiknas, 2007: 710). Belajar, 

adalah suatu aktivitas mental atau psikis,  yang berlangsung dalam interaksi 

aktif  dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan, 

ketrampilan, dan nilai sikap perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan 

berbekas (Winkel, dalam Sunardi, 2009: 33). Dalam arti lain disebutkan 

bahwa belajar adalah suatu rangkaian proses kegiatan respons yang terjadi 

dalam proses belajar-mengajar, yang menimbulkan perubahan tingkah laku 

sebagai akibat dari pengalaman pengetahuan yang diperoleh (Ramayulis, 

2004: 26). Kemandirian Belajar menurut Maltby (dalam Sunardi, 2009: 33) 

memberi kebebasan kepada siswa untuk mengidentifikasi dan memilih 

masalahnya sendiri, merencanakan aktivitas dan mengajukan   hasil akhir 

kegiatan. 

Kemandirian Belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas 

belajar santri Ta’mirul Islam secara mandiri tanpa harus bergantung pada 

orang lain.  



 
 

 

7

Dari penegasan istilah tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai 

keikutsertaan Pondok Pesantren Ta'mirul Islam dalam kegiatan pendidikan dan 

pengajaran yang mengajarkan peserta didik/santri dalam membentuk 

kemandirian belajar sehingga santri tidak selalu bergantung pada orang lain 

dalam aktivitas belajar. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran pendidikan Pesantren Ta'mirul Islam dalam membentuk 

kemandirian belajar santri ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk kemandirian belajar yang ditunjukkan oleh 

santri di Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

      Berdasar rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini   

adalah: 

1. Untuk mengetahui peran pendidikan Pesantren Ta'mirul Islam dalam 

membentuk kemandirian belajar santri. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kemandirian belajar yang ditunjukkan 

oleh santri di Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. 
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 Adapun manfaat penelitian adalah: 

1.   Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi dunia pendidikan Islam. 

2.   Secara praktis 

a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengalaman tentang                 

pendidikan Islam. 

b. Bagi Pondok Pesantren Ta'mirul Islam dapat memberi motivasi untuk        

lebih meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan pendidikan 

santri. 

c. Bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

atau dikembangkan lebih lanjut serta sebagai referensi terhadap 

penelitian yang sejenis. 

 

E.  Kajian Pustaka 

                Penelitian yang sejenis telah dilakukan akan tetapi dalam hal tertentu 

menunjukkan perbedaan. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang dapat 

penulis dokumentasikan sebagai kajian pustaka. 

1. Dwi Mahrussalim (UMS, 2008) dalam skripsinya yang berjudul Partisipasi 

Pondok Pesantren Al-Manar Salatiga dalam Pendidikan Kemasyarakatan 

terhadap santri  menyimpulkan bahwa peran Pondok Pesantren Al-Manar 

dalam upaya memberi pembinaan pendidikan kemasyarakatan dalam bentuk 
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keagamaan dan ketrampilan. Dengan pendidikan agama masyarakat akan 

menjadi masyarakat yang berakhlaqul karimah dan dengan ketrampilan 

masyarakat akan menjadi aktif dan kreatif. 

2. Marganus Satya Negara (UMS, 2008) dalam skripsinya yang berjudul Peran 

Pendidikan Akhlak terhadap Pembentukan Perilaku Ihsan kepada Orang 

tua studi kasus siswa-siswi SD Plus At-Taqwa Nguter Sukoharjo tahun 

2007-2008, menyimpulkan ada peran positif antara pendidikan Akhlak 

terhadap perilaku Ihsan kepada Orang tua. Dengan pendidikan akhlak maka 

anak menjadi tahu bagaimana harus bersikap kepada Orang tua. 

3. Supriyono (UMS, 2007) dalam skripsinya yang berjudul Pola Pendidikan 

Pondok Pesantren Al Mujahidin Surakarta tahun 1990–2007 menyimpulkan 

bahwa pola yang diterapkan di Pondok Pesantren Al Mujahidin termasuk 

pola pendidikan modern karena dalam pelaksanaannya juga didukung oleh 

sarana-sarana yang lain seperti: masjid, ruang kelas, perpustakaan, lapangan 

olahraga, asarama, koperasi. kantin, dan lain-lainnya. Pendidikan yang 

dilaksanakan antara lain: 

a. Pendidikan Agama : kitab-kitab 

b. Pendidikan Dakwah : pidato, halaqoh, munaqosah 

c. Pendidikan Formal : dalam bentuk madrasah atau sekolah umum 

d. Pendidikan Seni dan Olahraga : rebana, kaligrafi, beladiri, basket, 

sepakbola.  

Kendala yang dihadapi dalam kajian kitab adalah buku pegangan yang 
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digunakan yaitu terjemahan dari aslinya dan dijelaskan dengan bahasa 

Indonesia sehingga berdampak pada kekurang mampuan santri dalam 

membaca kitab dan percakapan bahasa Arab. Namun begitu, letak dan 

lingkungan pesantren, hubungan staf pengajar dengan santri, orang tua, 

masyarakat adalah faktor pndukung tercapainya pendidikan pesantren. 

4.  Sunardi (STAIN Surakarta, 2009) dalam tesisnya berjudul Hubungan 

antara Motivasi Belajar dan Kreatifitas dengan Kemandirian Belajar 

Siswi KMI Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta menyimpulkan 

bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara motivasi belajar dan 

kreatifitas dengan kemandirian belajar, tetapi hubungan kreatifitas 

dengan kemandirian belajar lebih lemah dibandingkan hubungan 

motivasi belajar dengan kemandirian belajar siswa. 

Berdasar pada beberapa penelitian di atas dan sejauh pengamatan 

penulis tampak belum ada yang meneliti  tentang Peran Pendidikan 

Pesantren dalam Membentuk Kemandirian Belajar Santri di Pondok 

Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. Dengan demikian masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini telah memenuhi unsur pembaharuan. 

          

F.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif 

yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata 
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tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 

2000: 3) 

2. Subjek Penelitian 

a. Populasi 

  Adalah keseluruhan subjek yang akan dijadikan dalam penelitian 

(Arikunto, 2006: 130). Sedang menurut Hadi (2007: 77) populasi adalah 

semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari 

sampel atau peristiwa untuk digeneralisasikan dalam penelitian. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh santriwati, guru-guru dan 

pengasuh Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. 

b. Sampel 

Adalah sebagian individu yang diselidiki dengan menggunakan 

cara-cara tertentu (Hadi, 2007: 77). Sedang menurut Arikunto,  (2006: 

131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Berdasar pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sampel 

adalah sebagian dari jumlah populasi yang mewakili untuk diteliti baik 

dari unsur santri maupun guru dan pengasuh, dengan menggunakan 

teknik Purposive Sampling. 

3. Metode Pengumpulan Data 

                Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah: 
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a. Metode Observasi 

                    Obsevasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang berstandar (Arikunto, 

2006: 222). Pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti ini 

dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam situasi yang 

sebenarnya atau situasi buatan (Marzuki, 1999: 60). Sedangkan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung dalam 

situasi yang sebenarnya. Metode ini digunakan dalam mengamati 

pelaksanaan kegiatan dan pembelajaran di Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam Surakarta. Metode ini juga digunakan untuk mengamati bentuk-

bentuk kemandirian belajar santri. 

b. Metode Wawancara 

             Wawancara atau interviu adalah cara pengumpulan data dengan 

jalan tanya-jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematik dan 

berlandaskan pada tujuan penelitian (Hadi, 2007: 218). Secara garis besar 

ada dua macam pedoman wawancara yaitu: 1) tidak terstuktur, adalah 

pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. 2) terstruktur,  adalah pedoman wawancara yang disusun 

secara terperinci sehingga menyerupai chek-list (Arikunto, 2006: 227). 

Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur  

dan tidak terstruktur. 

         Metode wawancara dalam penelitian ini dipakai penulis untuk 
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mengambil data tentang pelaksanaan pendidikan di Pondok Pesantren 

Ta’mirul Islam Surakarta serta perannya dalam membentuk kemandirian 

belajar santri di pondok tersebut. 

c.  Metode Dokumentasi 

           Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan-catatan, transkip, 

buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda 

dan sebagainya (Arikunto, 2006: 231). Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang struktur organisasi, tenaga pendidikan, daftar 

anak didik, dan data lain yang diperlukan dalam penelitian. 

4. Analisis Data 

  Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

peneletian, karena dengan analisa data dapat diberi arti dan makna yang 

berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisa data adalah 

mengelompokkan, membuat suatu urutan menamai populasinya serta 

menyingkatkan data sehingga mudah dibaca. (Nazir, 1999: 405 & 419). 

Orientasi umum penelitian ini terletak pada aspek bagaimana peran 

pendidikan di KMI Pondok  Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta tahun 

2009-2010 dalam membentuk kemandirian belajar santri, untuk itu metode 

yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data 

yang telah dihimpun yang kemudian diseleksi, disusun secara sistematis, 
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serta dianalisa dengan mengaitkan data satu dengan lainnya yang kemudian 

ditarik sebuah kesimpulan, dengan metode: 

a. Deduktif, cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya 

umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai suatu 

kejadian yang khusus (Hadi, 2007: 47). 

b. Induktif, cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-

peristiwa yang kongkret kemudian digeneralisasi yang mempunyai sifat 

umum (Hadi, 2007: 47). 

 

H.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara umum sebuah skripsi akan lebih sistematis jika disusun dengan 

sistematika yang sesuai dengan kaidah yang baik, maka dalam skripsi ini 

penulis mencantumkan garis besar sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi Latar 

Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan Skripsi. 

              BAB II  Peran Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Kemandirian 

Belajar Santri.  Diuraikan berbagai pembahasan teori yang menjadi landasan 

teoritik penelitian yaitu : A) Pendidikan Pesantren meliputi: Pengertian 

Pondok Pesantren, Sejarah dan perkembangannya, Fungsi dan peran 

pesantren, B). Pendidikan Pesantren, meliputi: Pengertian Pendidikan 
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Pesantren, Bentuk Pendidikan Pesantren, Metode Pendidikan Pesantren, 

Bentuk Peran Pendidikan Pesantren, C) Kemandirian Belajar, meliputi 

Pengertian Kemandirian Belajar, Ciri-ciri Kemandirian dan kemandirian 

belajar, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Belajar, D) 

Hubungan antara Pendidikan Pesantren dengan Kemandirian Belajar.    

                  BAB III Data Peran Pendidikan Pesantren Ta’mirul Islam dalam 

Membentuk Kemandirian Belajar Santri meliputi: A) Gambaran Umum berisi 

Sejarah Berdirinya, Letak Geografis, Visi dan Misi, Profil Pimpinan, 

Pengajar (pengasuh), Santri, Sarana dan Prasarana B) Peran Pendidikan 

Pesantren dalam Membentuk Kemandirian Belajar santri, berisi kurikulum, 

program khusus yang mengarah pada kemandirian belajar santri,  metode 

pendidikan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam, peran pendidikan Pondok 

Pesantren Ta’mirul Islam dalam membentuk kemandirian belajar santri, 

bentuk-bentuk  Kemandirian Belajar yang ditunjukkan  santri Ta’mirul Islam.  

 BAB  IV  Analisa, bab ini merupakan inti dari penulisan ini, yaitu 

analisa berupa data yang sudah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya 

untuk menjawab pokok permasalahan pada penelitian. Yaitu analisa 

mengenai peran pendidikan Pesantren di KMI Ta’mirul Islam dalam 

membentuk kemandirian belajar santri tahun 2009/2010. 

   BAB    V  Penutup, menguraikan kesimpulan, saran dan kata penutup. 

 

 


