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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Kajian Teori 

Untuk mengetahui Upaya Pimpinan Pondok Pesantren Raudatussalam 

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Membina Karakter Santri Dan 

Santri Wati., maka terlebih dahulu diuraikan teori-teori yang berhubungan dengan 

tema, yaitu: 

1. Pimpinan dan Kepemimpinan 

Pemimpin ialah pribadi yang memiliki kecakapan khusus, dengan atau tanpa 

pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinannya untuk 

melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian sasaran tertentu.
9
 

Menurut  Henry Pratt Fairchild, pemimpin dalam arti yang luas adalah 

seseorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan 

mengatur, menunjukan, mengorganisasikan atau mengontrol usaha (upaya) orang lain 

atau melalui prestasi, kekuasaan atau posisi.
10

 

Pemimpin adalah seorang yang mempunyai wewenang untuk memerintah 

orang lain, yang di dalam pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi 

memerlukan bantuan orang lain. Sebagai seorang pemimpin ia mempunyai peranan 

yang aktif dan senantiasa ikut campur tangan dalam segala masalah yang berkenaan 

                                                             
9
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dengan kebutuhan yang dipimpinya. Pemimpin ikut merasakan kebutuhan-kebutuhan 

itu dan membantu menstimulir para yang dipinpinnya dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan.
11

 Pemimpin didalam pesantren mempunyai peranan penting, sama dengan 

memimpin sebuah organisasi, senantiasa bertanggung jawab atas dipimpinnya.
12

 

Pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu, karena 

seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki ketarampilan kepemimpinan dan 

belum tentu mampu memimpin. Pemimjpin jika dialihbahasakan kebahasa Inggris 

menjadi “LEADER”, yang mempunyai tugas untuk me-LEAD anggota disekitarnya. 

Sedangkan makna LEAD adalah : 

a) Loyalitas, seseorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan 

kerjanya dan memberikan loyalitasnya dlam kebaikan. 

b) Educate, seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan 

mewariskan knowledge pada rekan-rekannya. 

c) Advice, memberikan saran dan nasehat dari permasalahan yang ada. 

d) Dixciptine, memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan 

kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya.
13

 

Pada prinsipnya, seorang pemimpin memiliki pengikut (pegawai) dalam 

proses kepemimpinannya. Dimana pengikut atau pegawai harus diperlakukan dengan 

baik , sehingga terciptalah kepemimpinan yang sukses.menurut Perdamaian jika ingin 
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 Pandji Anoraga, S.E., M.M. Psikologi Kepemimpinan. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 1. 
12

 Vietzal Rivai. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: Rajawali Pes, 2008), 148. 
13

 http://kepemimpinan.com/2009/03/pengertian-pemimpin-dalam-bahasa.html]] post by: 

aynul label. Diakses pada 23 Desember 2015 Pukul 14:20 WIB. 
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menjadi pemimpin sukses, maka ada 10 butir yang perlu diperhatikan dalam seorang 

pemimpin. Butir-butir tersebut sering disebut sebagai The teres comendements of 

human relation. Sepuluh butir tersebut ialah: 

a) Mesti ada sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan 

individumanusia dalam berorganisasi. 

Perlu pemahaman yang serius diantara pelaksanaan suatu organisasi bahwa 

orang-orang yang berada dalam sebuah kumpulan tersebut dalam rangka 

pencapaian tujuannya tidak boleh berdeda dengan kepentingan dan keperluan 

individu manusia. Oleh karena itu, perlu dipahami dan dijaga jangan sampai 

terjadi pertentangan yang tajam antara tujuan organisasi dengan tujuan orang-

orangnya. Artinya, jika tujuan organisasi tercapai, maka tujuan individu 

didalamnya juga tercapai. 

b) Suasana kerja yang menyenangkan 

Dalam menjalani pekerjaan diharapkan insan-insan yang berada didalamnya 

tidak merasa terpaksa dalam arti melanggar hak-hak asazinya. Oleh Karena 

itudiperlukan hubungan kerja yang intim, pekerjaan yang penuh tantangan 

tetapi tidak rutinitas sehingga menghilangkan hak-hak individunya, dan 

lingkungan pekerjaan memungkinkannya untuk memudahkan bekerja, seperti 

peralatan yang lengkap, sesuai dengan tuntutan organisasi atau perusahaan.  

c) Informalitas yang wajar dalam hubungan kerja 

Pemimpin organisasi harus dapat menciptakan suasana formalitas dengan 

informalitas dalam hubungan kerja. Seperti pegawai mesti melahirkan rasa 
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hormat kepada pemimpin, demikian juga pemimpin terhadap bawahannya 

dalam memberikan intruksi. 

d) Manusia bawahan bukan mesin 

Berbeda dengan unsure organisasi yang lain seperti alat-alat dan material, 

manusia sudah menjadi fitrahnyaharus diperlakukan secara terhormat. 

Kepribadiannya sebagai manusia harus diakui, kebutuhan insaniyahnya harus 

dipenuhi secara baik, baik material maupun non material, motivasi mesti 

diberikan, sehingga pengertian dan penghargaan serta memegang peranan 

dalam dunia kerjanya sangat wajar untuk mendapat pujian. 

e) Kemampuan bawahan harus ditingkatkan sampai ketingkat yang maksimal 

Ini merupakan kelanjutan dari penempatan pekerjaan sesuai dengan 

keahliannya, maka pihak pengelola atau pemimpin hanya melakukan tugas 

pengembangan kemampuan bawahan sehingga dapat difungsikan semaksimal 

mungkin. 

f) Pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik 

Pengakuan dan penghargaan yang dimaksud adalah dalam rangka menghargai 

orang lain atas karya-karyanya dalam beraktifitas. 

g) Alat perlengkapan yang cukup 

Soal perlengkapan ini tidak saja aspek kemanusiaan, tetapi juga 

mempengaruhi efektivitas dan efesiensi. 

h) The right on the right place. Pekerjakan atau tempatkanlah orang sesuai 

dengan keahliannya. 
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i) Berikan manusia pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan 

Setiap pekerjaan yang menarik dan  penuh tantangan biasanya mendorong 

manusia untuk berbuat dan bekerja dengan penuh, kesadaran dan termotivasi 

untuk meningkatkan kariernya. Sebaliknya, jika seseorang ditempatkan pada 

tempat yang menarik baginya akan melahirkan kejenuhan dan kebosanan. 

j) Balas jasa harus setimpal dengan jasa yang diberikan 

Pemberian jasa kepada para pekerja yang telah berhasil menyelesaikan 

pekerjaanya dengan baik, merupakan suatu upaya untuk menempatkan 

manusia pada hakikat yang sebenarnya. Ada dua makna yang dapat dipahami 

dari momen ini. Yang pertama dengan pemberian motivasi dan yang kedua 

yaitu memberikan upah kepada seseorang sesuai dengan jasa yang 

diberikan.
14

 

Salah satu tantangan cukup berat yang sering dihadapi oleh pimpinan adalah 

bagaimana ia dapat menggerkkan para bawahannya agar senantiasa mau dan bersedia 

mengerahkan kemampuannya yang terbaik untuk kepentingan kelompok atau 

organisasinya.
15

 

a. ciri-ciri pemimpin yang baik 

Ciri-ciri pemimpin yang baik dapat ditelusuri melalui berbagai 

pendapat para ahli, antara lain: 
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1. Menurut maxwell, memberikan rujukan bahwa untuk menjadi pemimpin 

yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Pemimpin yang baik mampu menciptakan lingkungan yang tepat. 

b) Pemimpin yang mengetahui kebutuhan dasar karyawannya. 

c) Pemimpin yang baik mampu mengendalikan keuangan, personalia, dan 

perencanaan. 

2. Menurut Bennis dan Townsend, mengatakan bahwa ciri-ciri pemimpin yang 

baik adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan menjadi pelayan bagi bawahannya. 

2) Pandangan tentang ambisi pribadi yang terkendali. 

3) Inteligensi.
16

 

b. Pentingnya kepemimpinan 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi termasuk birokrasi yang sangat 

penting, hal ini dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli antara lain: 

1. Davis menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan, suatu organisasi adalah 

kumpulan orang-orang dan mesin-mesin yang tidak teratur(kacau balau). 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengarugi atau membujuk 

orang lain untuk mencapai tujuan dengan antusias. Ini merupakan faktor 

manusiawi yang mengikat suatu kelompok bersama dan memotivasi 

mereka dalam mencapai tujuan. 
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2. Kartasasmita menyatakan bahwa kepemimpinan sangat penting dan amat 

menentukan dalam kehidupan setiap bangsa, karena maju mundurnya 

masyarakat, jatuh bangunnya bangsa ditentukan oleh pemimpinnya. 

3. Waluyo mengatakan bahwa pimpinan merupakan unsur yang paling utama 

dalam organisasi, karena baik buruknya perilaku bawahan tergantung pada 

petilaku pemimpin dalam membina bawahannya.
17

 

c. Tugas pokok seorang  pemimpin. 

Menurut James AF Stoner, tugas pokok yang harus dikerjakan oleh 

seorang pemimpin adalah sebagai berikut: 

1. Managers work with and other peope 

Pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan orang lain. Baik 

dengan atasan, bawahan, teman sejawat atau pemimpin yang lain yang ada 

dalam unit organisasi tersebut. Demikian juga orang lain yang berada di luar 

organisasi tersebut. 

2. Managers are responsible and accountable 

Pemimpin bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas sampai 

berhasil: melakukan evaluasi, mengatur tugas-tugas untuk mencapai hasil 

yang sebaik-baiknya. 

3. Managers balance competing goals and set priority 

Sumber daya yang ada pada diri pemimpin sangat terbatas, oleh karena itu 

pemimpin harus mampu mengatur tugas-tugas melalui urutan prioritasnya. 
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Mampu mengelola waktu secara efektif, mampu mendelegasikan tugas 

sesuai dengan kemampuan anak buah serta menyelesaikan konflik secara 

efektif. 

4. Managers are mediator 

Konflik-konflik selalu terjadi dalam suatu organisasi, oleh karena itu seorang 

pemimpin harus mampu menjadi mediator. 

a. Pemimpin dalam perspektif Islam 

Dalam Islam, kriteria pemimpin yang sukses yaitu:
18

 

1) Pemimpin yang dicintai oleh bawahannya. Ketika seorang pemimpin 

dicintai oleh bawahan, maka organisasi yang dipimpinnya akan berjalan 

dengan baik. 

2) Pemimpin yang menampung aspirsi bawahannya. Selain dicintai, 

pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menampung aspirasi 

bawahannya. 

3) Pemimpin yang selalu bermusyawarah. Selain siap menerima dan 

mendapat kritikan atau tausyiah, pemimpin juga harus bermusyawarah 

dengan bwahan. Musyawarah ini untuk saling bertukar pendapat dan  

pemikiran. Jika musyawarah berjalan dengan baik, maka para karyawan 

akan termotivasi karena merasa dilihatkan dalam pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan perusahaan dan kehidupan mereka. 
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4) Tegas. Tipe pemimpin dalam Islam tidak otoriter, melainkan tegas dan 

bermusyawarah serta dicintai oleh bawahannya. 

Dalam Islam, keteladanan seorang pemimpin bagi pegawainya menjadi hal 

yang utama. Sebelum memerintahkan, maka pemimpin harus melaksanakannya 

terlebih dahulu. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 44 yang 

berbunyi: 

                               

Artinya: “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu 

melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab 

(Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?”. (QS. Al-Baqarah:44)
19

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus menjadi teladan 

yang baik bagi pegawainya. Apabila seorang pemimpin menginginkan pegawainya 

tepat wa ktu, maka pemimpin harus memulainya terlebih dahulu. Jika pemimpin 

menginginkan pegawainya jujur, maka pemimpin harus jujur. 

b. Kharakteristik Pemimpin Dalam Islam 

Kharakteristik pemimin Islam adalah:
20

 

1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah. 

2) Jujur dan bermoral. 
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Pemimpin Islam harus jujur, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada 

pengikutnya, sehingga akan menjadi contoh terbaik yang sejalan antara 

perkataan dan perbuatannya. Selain itu, perlu memiliki moralitas yang baik, 

akhlak terpuji, teguh memegang amanah, dan tidak suka bermaksiat kepada 

Allah seperti korupsi, manipulasi dan sebagainya. 

3) Kompeten dan berilmu pengetahuan. 

4) Peduli terhadap rakyat (pegawai). 

5) Inspiratif. 

Pemimpin Islam harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman serta 

dapat menimbulkan rasa optimis terhadap pengikutnya. 

6) Sabar. 

Seorang pemimpin Islam harus mampu bersikap sabardalam menghadapi 

segala persoalan serta tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.  

7) Rendah hati dan musyawarah. 

2. Pimpinan Pondok Pesantren  

Pimpinan pondok diistilah Kyai, Kyai bukan berasal dari bahasa Arab, 

melainkan dari bahasa Jawa.
21

 Kata Kyai mempunyai makna yang agung, keramat, 

dan dituahkan. Selain gelar Kyai diberikan kepada seorang laki-laki yang lanjujut 

usia, arif, dan dihormati di Jawa. Gelar Kyai juga diberikan untuk benda-benda yang 

keramat dan dituahkan, seperti keris dan tombak. Namun pengertian paling luas di 

Indonesia, sebutan Kyai dimaksudkan untuk para pendiri dan pemimpin pesantren, 
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yang sebagai muslim terhormat telah membaktikan hidupnya untuk Allah SWT serta 

menyebarluaskan dan memperdalam ajaran-ajaran serta pandangan Islam melalui 

pendidikan. Kyai berkedudukan sebagai tokoh sentral dalam tata kehidupan 

pesantren, sekaligus sebagai pemimpin pesantren. Dalam kedudukan ini nilai 

kepesantrenannya banyak tergantung pada kepribadian Kyai sebagai suri teladan dan 

sekaligus pemegang kebijaksanaan mutlak dalam tata nilai pesantren. Dalam hal ini 

M. Habib Chirzin mengatakan bahwa peran kyai sangat besar sekali dalam bidang 

penanganan iman, bimbingan amaliyah, penyebaran dan pewarisan ilmu, pembinaan 

akhlak, pendidikan beramal, dan memimpin serta menyelesaikan masalah yang 

dihadapi oleh santri dan masyarakat. Dan dalam hal pemikiran kyai lebih banyak 

berupa terbentuknya pola berpikir, sikap, jiwa, serta orientasi tertentu untuk 

memimpin sesuai dengan latar belakang kepribadian kyai.
22

 

3. Membina 

Membina secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk memberi 

pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.
23

 

Membina adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan 

terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan onjek dengan 

tindakan pengarahan serta pengawasan untuk mencapai tujuan.
24

 

                                                             
22

 M. Habib Chirzin, Ilmu dan Agama dalam Pesantren, (Jakarta: LP3ES, 1983),  94. 
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Salah satu defenisi membina adalah usaha untuk membimbing, 

mempertahankan, melestarikan, mengarahkan, dan menyempurnakan manusia dalam 

hal ini adalah santri untuk menjadi sosok yang lebih baik. 

Menurut Nahlawi  ada beberapa usaha yang amat penting dalam membina, 

antara lain: 

a. Membina melalui keteladanan 

Secara psikologis, santri sangat memerlukan keteladanan untuk 

mengembangkan sifat-sifat dan fotensi.Membina akhlak lewat keteladanan sangat 

memberikan kontribusi bagi para santri, dalam pesantren pemberian contoh 

keteladanan sangat ditekankan. Kiyai dan Ustadz harus senintiasa memberikan uswah 

yang baik bagi para santri, dalam ibadah-ibadah ritual, kehidupan sehari-hari maupun 

yang lain.
25

 karena nilai mereka ditentukan dari aktualisasinya terhadap apa yang 

disampaikans. Semakin konsekuen kiyai atau Ustadz menjaga tingkah lakunya, 

semakin didengar ajarannya. 

Armai Arief mengutip pendapat dari seorang tokoh pendidikan islam lainnya 

yang bernama Abi Al-Husain Ahmad Ibnu Al-Faris Ibn Zakaria yang termaktub 

dalam karyanya yang berjudul Mu’jam Maqayis al-Lughah, beliau berpendapat 

bahwa “uswah” berarti “qudwah” yang artinya ikutan, mengikuti yang diikuti.  

Dengan demikian keteladanan adalah tindakan atau setiap sesuatu yang dapat 

ditiru atau diikuti oleh seseorang dari orang lain yang melakukakan atau 
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mewujudkannya, sehingga orang yang di ikuti disebut dengan teladan. Namun 

keteladanan yang dimaksud disini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai 

alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik. Sehingga dapat didefinisikan 

bahwa metode keteladanan (uswah) adalah metode pendidikan yang diterapkan 

dengan cara memberi contoh-contoh (teladan) yang baik yang berupa prilaku nyata, 

khusunya ibadah dan akhlak. 

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang menjadikan Al-Quran dan Al-

hadits (sunnah) sebagai sumber rujukan utamanya, metode keteladanan juga 

didasarkan pada dua sumber utama tersebut. Dalam Al-Quran kata-kata keteladanan 

yang diistilahkan dengan uswah, ahal ini bisa dilihat dalam berbagai ayat yang 

terpencar-pencar, diantaranya yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran 

surat Al-Ahzab ayat: 31 yang artinya sebagai berikut: 

                              

        

 

Artinya: “Dan barang siapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri Nabi) tetap taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscata 

Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan 

baginya rezki yang mulia.“
26

 

 

Dalam ayat di atas jelas disebutkan kata-kata Uswah yang dirangkaikan 

dengan hasanah yang berarti teladan yang baik, yang patut diteladani dari seorang 

guru besar yang telah memberikan pelajaran kepada ummatnya baik dalam beribadah 
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(hablumminallah), maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia 

(hablumminannas). Yang kemudian dijadikan salah satu metode pendidikan yaitu 

metode keteladanan yang bisa diterapkan sampai sekarang dalam upaya mewujudkan 

tujuan pendidikan. 

Sementara itu berkaitan dengan teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW 

dalam menjalani hubungan antar sesame manusia (berakhlak) yaitu bisa dilihat dalam 

Al-Quran  surat  Al-Fath ayat: 29 yang artinya yaitu sebagai berikut: 

                               

                        

                              

                           

              

Artinya: “Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 

dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih 

sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari 

karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka 

mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan 

sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan 

tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi 

besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu 

menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak 

menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang 

mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang 

besar.”
27
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Dalam ayat di atas kita dapat meneladani bagaimana contoh yang diberikan 

Rasulullah SAW dalam menjaga hubungannya dengan sesame muslim yang 

senantiasa berkasih sayang dan mempererat silaturrahmi atau ukhwah, dilain pihak 

Rasulullah SAW juga memperlihatkan betapa kita tidak boleh bekerja sama 

(menjalani hubungan kemitraan) yang didasarkan atas kekufuran. Bukan sbaliknya 

yang bekerja sama dengan orang-orang kufur dan bermusuhan dengan sesama 

muslim.  

Berkaitan dengan keteladanan ini, Menurut Ahmad Tafsir sebagaimana yang 

dijelaskan dalam bukunya Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam dijelaskan, 

bahwa syarat-syarat pendidik dalam pendidikan Islam salah satunya adalah harus 

berkesusilaan. Syarat ini sangat penting dimiliki untuk melaksanakan tugas 

mengajar.
28

 Hal ini dikarenakan pendidik tidak mungkin memberikan contoh-contoh 

kebaikan bila ia sendiri tidak baik perangainya, dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa seorang pendidik baru bisa memberikan teladan yang baik bagi peserta didik 

jika dia sendiri telah menghiasi dirinya dengan periku dan akhlak yang terpuji. 

Sementara itu Ibnu Sina sebagaimana dikutip oleh Khoiron Rosyadi dalam 

karyanya yang berjudul Pendidikan Profetik lebih jauh menjelaskan bahwa sifat yang 

harus dimiliki oleh pendidik adalah sopan santun. Perangai pendidik yang baik akan 

berpengaruh bagi pembentukan kepribadian peserta didik. Mereka belum menjadi 

manusia dewasa, kepribadiannya masih dalam proses pembentukan dan rentan akan 
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perubahan-perubahan yang terjadi di luar diri peserta didik.
29

 Pada masa modern 

sekarang ini terjadi pergeseran nilai-nilai pada setiap ruas-ruas dan sendi-sendi 

kehidupan manusia. Menurut hemat penulis, telah menjadi tugas dan tanggaung 

jawab bagi pendidik untuk membentuk generasi-generasi bangsa yang bermoral, 

berakhlak mulia, memiliki tutur kata yang bagus dan berkepribadian muslim yaitu 

dengan memberikan teladan yang baik yang sesuai dengan tujuan dasar pendidikan 

Islam itu sendiri. 

Dari serangkaian pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa metode uswah 

adalah metode pendidikan yang diterapkan dengan cara memberi contoh-contoh 

(teladan) yang baik yang berupa prilaku nyata, khusunya ibadah dan akhlak. 

Keteladan merupakan pendidikan yang mengandung nilai pedagogis tinggi bagi 

peserta didik. 

Dengan kepribadian, sifat, tingkah laku dan pergaulannya dengan sesama 

manusia Rasulullah SAW benar-benar merupakan interpretasi praktis dalam 

kehidupan nyata dari hakikat ajaran yang terkandung dalam Al-quran, yang 

melandasi pendidikan Islam yang terdapat di dalam ajarannya. 

Metode keteladanan mempunyai peranan besar dalam menunjang terwujudnya 

tujuan pendidikan Islam terutama pendidikan ibadah, akhlak dan lain-lain. 

Sementara itu berkaitan dengan urgensi metode keteladanan Imam Bawani 

sebagai mana yang dinukilkan oleh Armai Arief dalam bukunya Pengantar Ilmu dan 
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Metodologi Pendidikan Islam mengatakan bahwa, diantara faktor yang menunjang 

keberhasilan pendidikan pesantren adalah: 

Pertama, terwujudnya keteladanan pada pribadi seorang pendidik (kiyai).
30

 

Dalam hal ini bisa dilihat seorang kiyai atau pimpinan pesantren terutama memiliki 

kepribadian yang mulia, sehingga dia diharagai dan kapasitasnya sebagai seorang 

kiyai senantiasa membuatnya selalu menjadi sosok yang dijadikan panutan 

dilingkungannnya, terutama bagi anak didiknya. Nah hal ini sering berbanding 

terbalik dengan guru pada lembaga pendidikan pada umumnya, yang kurang memiliki 

kharismatik, hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa banyak guru atau pendidik 

yang kurang mampu memberikan teladan kepada orang-orang disekitarnya. 

Kedua, dilingkungan pesantren terciptanya relasi yang harmonis baik antara 

kiyai dengan kiyai maupun antara kiyai dengan peserta didik (santrinya).
31

 Dalam hal 

ini bisa dilihat bagaimana keterikatan emosional yang tercipta antara seorang kiyai 

dengan kiyai yang lain yang senatiasa saling menghargai, begitu juga dengan 

hubungan antar santri dengan sesama santri dan juga antara santri dengan kiyai, 

meskipaun sang kiyai tidak bertugas untuk mengajar dikelas santri bersangkutan 

namun rasa hormat yang dimiliki oleh seorang santri kepada kiyai tersebut sama 

dengan rasa hormat yang diberikan kepada kiyai yang bertugas menagjar dikelasnya. 

Nah kenyataan seperti ini juga jarang didapatkan di lembaga pendidikan pada 

umumnya. 
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Ketiga, mencuatnya atau munculnya kematangan alumni pesantren untuk 

terlibat dalam kegiatan peribadatan ditengah masyarakat.
32

  Dalam hal ini bisa dilihat 

dari bagaimana ketrlibatan alumni pesantren dalam berbagai kegiatan keagamaan 

dalam masyarakat yaitu seperti munculnya seorang alumni yang senantiasa menjadi 

imam shalat jama’ah, munculnya alumni yang menjadi khathib pada shalat jum’at, 

dan dalam berbagai kegiatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan dan spesifikasi 

ilmunya. Selain dari itu bisa dilihat bagaimana kepribadian yang ditunjukkan oleh 

alumni pesantren ketika dia bergaul ditengah masyarakat yang sangat menampakkan 

ciri khas dari background pendidikan yang telah dia tempuh, yang berbeda dengan 

apa yang ditunjukkan oleh alumni pendidikan lain pada umumnya. 

Dari ketiga faktor di atas bisa dilihat bagaimana urgennya keteladanan dalam 

merealisasikan tujuan pendidikan Islam terutama pendidikan ibadah dan pendidikan 

akhlak. Jadi menurut hemat penulis hal inilah yang merupakan faktor pembeda 

anatara lembaga pendidikan pesantren dengan lembaga pendidikan pada umunya, 

dimana di pesantren sangat kental dengan keteladanan-keteladanan yang baik.  

Keteladanan seorang kiyai sangat berpengaruh bagi para santrinya, oleh 

karena itu para pimpinan pondok hendaknya menjadi huswah hasanah  yang baik 

bagi para santrinyaagar segala tindakan dapat terukur dengan baik. 

b. Membina Melalui Latihan dan Pembiasaan 
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Mendidik Karakter dengan latihan dan pembiasaan adalah mendidik santri 

supaya mandiri dalam sega hal dengan cara memberikan latihan-latihan terhadap 

norma-norma kemudian membiasakan santri untuk melakukannya. 

Dalam pendidikan di Peasantren usaha ini akan diterapkan pada ibadah-ibadah 

amaliyah, seperti ibadah sholad berjamaah, karakter kepada kiyai dan Ustadz. 

Pergaulan dengan sesama santri dan sejenisnya. Sedemikian, sehingga tidak asing di 

Pesantren dijumpai, bagaimana santri sangat hormat pada ustadz dan kakak seniornya 

dan begitu santunya kepada adik-adik junior, mereka memang dilatih untuk 

menunjukkan karakter yang mulia. 

Latihan dan pembiasaan ini pada ahirnya akan menjadi karakter yang terpattri 

dalam diri santri dan menjadi tidak terpisahkan. Al-Ghazali menyatakan 

:”sesungguhnya perilaku manusia menjadi kuat dengan seiringya dilakukan perbuatan 

yang sesuai dengannya, disertai ketaatan dan keyakinan bahwa apa yang dilakukanya 

baik dan diridhai.” 

Dari urian di atas dapat penulis simpulkan nahwa latihan dan pembiasaan 

yang sering dilakukan oleh santri agar mereka terbiasa melakukanya. 

c. Membina Melalui Ibrah (Mengambil Pelajaran) 

Secara sederha, ibrah berarti merenungkan dan memikirkan, dalam arti umum 

biasanya dimaknakan dengan makna mengambil pelajaran dari setiap peristiwa.Abd. 

Rahman Al-Nahlawi, seorang tokoh pendidikan asal timur tengah, mendefenisikan  

ibrah dengan sutu kondisi fisikis yang menyampaikan manusia untuk mengetahui inti 

sari suatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, diinduksikan, ditimbang-timbang, 
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diukur dan diputuskan secara nalar, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi 

hati untuk tunduk kepadanya, lalu mendorongnya kepada karakter yang sesuai.
33

 

Tujuan Paedagogis dari ibrah adalah mengantarkan manusia pada kepuasan 

pikir tentang perkara agama yang bisa menggerakkan, membina atau menambah 

perasaan keagamaan.Adapun pengambilan ibrah bisa dilakukan melalui kisah-kisah 

teladan, phenomena alam atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik dimasa lalu 

maupun dimasa sekarang.
34

 

Ibrah merupakan suatu proses perenungan kemudian dapat memikirkan agar 

dapat mengambil pelajaran dari musibah yang terjadi, supaya kita dapat mengambil 

hikmah dibalik kejadian tersebut. 

Tujuan dari ibrah adalah mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka 

menyikapi dari kisah-kisah maupun musibah yang terjadi dalam kehidupannya, 

supaya mereka menjadi hamba yang baik dimata Allah Swt maupun dimata sesama 

manusia. 

d. Membina Melalui Mauidzah (Nasehat) 

Mauidzah berarti nasehat.
35

 Rasyid Ridha mengartikan mauidzah sebagai 

berikut:”Mauidzah adalah nasehat peringatan atas kebaikan dan kebenaran dengan 

jalan apa yang dapat menyentuh hati dan membangkitkannya untuk mengamalkan”.
36

 

Metode Mauidzah, harus mengandung tiga unsur, yakni: 
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1. Uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan oleh seseorang, 

dalam hal ini santri, misalnya tentang berakhlak mulia, harus berjamaah 

maupun kerajinan dalam beramal. 

2. Motivasi dalam melakukan kebaikan. 

3. Peringatan tentang dosa atau bahaya yang bakal muncul dari adanya larangan 

bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
37

 

Dari uraian diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa Mauidzah merupakan 

suatu pemberian nasehat antara kyai dan santrinya, menasehati dalam member 

motivasi, dorongan kepada santri agar berbuat akhlak yang baik dan menjauhi 

kejahatan. 

e. Membina Melalui Kedisiplinan 

Dalam ilmu pendidikan, kadisiplinan dikenal sebagai cara menjaga 

kelangsungan kegiatan pendidikan. Metode ini identik dengan pemberian hukuman 

atau sangsi. Tujuanya untuk menumbuhkan kesadaran siswa bahwa apa yang 

dilakukan tersebut tidak benar, sehingga ia tidak mengulanginya lagi.
38

 

Pembentukan lewat kedisiplinan ini memerlukan ketegasan dan 

kebijaksanaan, ketegasan mengharuskan seorang kyai memberikan sangsi bagi 

pelanggar, sementara kebijaksanaan mengharuskan sang pendidik berbuat adil dan 

arif dalam memberikan sangsi, tidak terbawa emosi atau dorongan orang lain. Dengan 
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demikian sebelum menjatuhkan sangsi kyai harus memperhatikan beberapa hal 

tersebut: 

1. Perlu adanya bukti yang kuat tentang adanya tindakan pelanggaran. 

2. Hukuman harus bersifat mendidik, bukan sekedar memberi kepuasan atau 

balas dendam dari si kyai. 

3. Harus mempertimbangkan latar belakan dan kondisi siswa yang melanggar, 

misalnya frekuensi pelanggaran, perbedaan jenis kelamin atau jenis 

pelanggaran diengaja atau tidak. 

Di pesantren, hukuman ini dikenal dengan istilah takzir.
39

 Talkzir adalah 

hukuman yang dijatuhkan pada santri yang melanggar, hukuman yang berat adalah 

dikeluarkan dari pesantren. Hukuman ini diberikan kepada santri yang telah berulang 

kali melakukan pelanggaran, seolah tidak bisa diperbaiki. Juga diberikan kepada 

santri yang melanggar dengan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik 

pesantren. 

Tujuan dari pemberian hukuman kepada santri sebenarnya adalah 

memberikan efek jera kepada mereka agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama, 

dengan maksud supaya ada perubahan bagi santri yang melanggar menjadi lebih baik 

lagi. 

f. Membina melalui hukuman 

Apabila teladan dan nasehat tidak mempan maka seyoginya harus diadakan 

tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan ditempat yang benar.Tindakan tegas 
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itu adalah hukuman.Hukuman sesungguhnya tidak mutlak diperlukan. Ada orang-

orang yang cuukup dengan teladan saja, sehingga tidak perlu hukuman baginya tetapi 

manusia tidak sama seluruhnya. Diantara mereka ada yang perlu dikerasi sekali-kali 

dengan hukuman. Al-Ghazali tidak setuju dengan cepat-cepat menghukum seorang 

santri yang salah, bahkan beliau menyerukan supaya kepadanya diberikan 

kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga ia menghormati 

dirinya dan merasakan akibat perbuatannya. Sementara itu dipuji dan disanjung pula 

bila ia melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji yang harus mendapat ganjaran, 

pujian dan dorongan. Janganlah santri itu dicela, dibentak dan dihardik, karena suatu 

encouragement  atau dorongan akan lebih memasukkan rasa suka kedalam jiwa 

santri, sehingga ia akan lebih berbuat baik dan lebih bersikap maju. Sedangkan 

celaan, sebaliknya akan membangkitkan suasana rusuh, takut dan kurang percaya 

pada diri sendiri.
40

 

Tujuan dari pujian dan hukuman kepada santri adalah member semangat dan 

efek jera kepada mereka agar pujian dan hukuman dijadikan pelajaran, semangat, dan 

dorongan sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

4. Karakter 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah “karakter” berarti sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain: tabiat, 

watak.
41
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Karakter yang baik menurut Maxwell (2001) lebih dari sekedar perkataan, 

melainkan sebuah pilihan yang membawa kesuksesan. Ia bukan anugerah, melainkan 

dibangun sedikit demi sedikit, dengan pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, 

keberanian usaha keras, dan bahkan dibentuk dari kesulitan hidup. 

Secara umum istilah “karakter” yang sering disamakan dengan istilah 

“temperamen” ,”tabiat”, “watak” atau “akhlak” yang memberinya sebuah definisi 

sesuatu yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan 

konteks lingkungan. Secara harfiah menurut beberapa bahasa, karakter memiliki 

berbagai arti seperti : “kharacter” (latin) berarti instrument of marking, “charessein” 

(Prancis) berarti to engrove (mengukir), “watek” (Jawa) berarti ciri wanci; “watak” 

(Indonesia) berarti sifat pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti, 

tabiat, dan peringai. Dari sudut pandang behavioral yang menekankan unsur 

somatopsikis yang dimiliki sejak lahir. 

Istilah karakter dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat 

dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari 

lingkungan.
42

 Karakter adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang yang menjadi 

suatu ciri khas orang tersebut,  yang biasanya terbentuk dengan sendirinya atau 

dipengaruhi oleh lingkungan disekitar atau orang orang disekitarnya. 

Dalam pondok pesantren pembinaan karakter adalah tempat yang paling tepat 

dalam membina karakter dikarenakan dipondok adalah wadah pendidikan islam. 

Sehingga santri dan santri wati memiliki karakter yang sesuai diharapkan oleh semua 
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elemen masyarakat, terutama bagi orang tua dan guru. Dalam pendidikan, karakter 

sangat berperan untuk kemajuan peserta didik, begitu juga didalam pendidikan 

pesantren karakter anak harus dibentuk sesuai tuntunan Al-Qur’an dan sunnah, agar 

menjadi penerus untuk agama islam terutama untuk menjadi calon para da’I dan 

da’iyah. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian 

lain yang berbentuk skripsi dan adanya relevansinya dengan judul diatas. Adapun 

penelitian yang hampir mirip dan sama namun beberapa dengan penelitian ini yaitu 

penelitian yang berjudul: 

Jovi Albar 2016: Strategi Pimpinan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) Ustadz dan Ustazah di Pondok Pesantren Darussalan 

Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Uin Suska Riau 

Penelitian ini relavansinya dengan penelitian penilis, yakni sama-sama 

meneliti Pondok pesantren namun beliau memokuskan pada SDM nya sedangkankan 

penulis memokuskan pada pembinaan apa saja yang dilakukan oleh kiyai dalam 

membina karakter santri, dari segi tempat penelitian juga beda, jadi penulis merasa 

unsur kebaruan penelitian sudah merasa terpenuhi. 
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Kedua: Nurfadilah 2016 :Peran Pimpinan dalam Memberikan Motivasi 

Pengamalan Keagamaan Pegawai di PT. Pegadaian Cabang Pegadaian Syariah (CPS). 

Soebrantas Panam Pekanbaru” Uin Suska Riau. 

Penelitian ini menjelaskan perlunya peranan pinpinan dalam memberikan 

motivasi kepada bawahanya, agar terciptanya pengamalan agama serta peranan 

seorang pemimpin yang menjadi sosok titik terang bagi perusahaan juga sebagai 

pembangkit semangat para pegawainya dalam bekerja. 

Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama sama meneliti masalah 

pinpinan, namun penulis terpusat pada pinpinan pondok, dan bukan pengamalan 

agamanya yang dipokuskan namun masalah pembinaannya, jadi penulis merasa unsur 

kebaruan penelitian penulis terpenuhi dan jauh dari unsure tiruan. 

C. Krangka Pikir 

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa 

kerangka penalaran logis. Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori 

yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan 

penelitian.
43

 Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau 

beberapa teori atau dari beberapa penryataan-pernyataan logis. Di dalam kerangka 

berpikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasikan 

dalam kerangka teoretis yang relefan dan mampu mengungkap, menerangkan serta 
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menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian 

umum dalam berpikir yang selalu digunakan baik dalam berfikir sehari-hari maupun 

berfikir dalam sebuah penelitian ilmiah, yaitu: Pertama, Deduksi, proses berfikir 

yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus. Dari 

umum ke khusus. Kedua, Induksi, proses berfikir yang menggunakan premis-premis 

khusus bergerak menuju premis umum, dari khusus ke umum.
44

 

Dari hal diatas maka penulis ramkumkan dalam indikator dibawah ini: 

1) Upaya yang dilakukan pinpinan pondok dengan membina karakter 

santri/santri wati melalui keteladanan. 

2) Upaya yang dilakukan pinpinan pondok dengan membina karakter 

santri/santri wati melalui latihan dan pembiasaan. 

3) Upaya yang dilakukan pinpinan pondok dengan membina karakter 

santri/santri wati melalui ibrah (mengambil pelajaran). 

4) Upaya yang dilakukan pinpinan pondok dengan membina karakter 

santri/santri wati melalui Mauidzah (Nasehat). 

5) Upaya yang dilakukan pinpinan pondok dengan membina karakter 

santri/santri wati melalui Kedisiplinan. 

6) Upaya yang dilakukan pinpinan pondok dengan membina karakter 

santri/santri wati melalui pujian dan hukuman. 
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Dari indikator di atas maka penulis gambarkan dalam began sebagai berikut: 
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