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ABSTRAK 

 

Hamdani Saputra, 19204010075, Efektifitas Organisasi Pelajar Pondok  Modern 

Dalam Pembentukan Kepemimpinan Dan Implikasi Terhadap Pendidikan Agama 

Islam Di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 10 Jambi. Tesis. Program 

Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021. 

Penelitian dilakukan di pondok modern Darussalam Gontor kampus 10 

Jambi, dengan dilatar belakangi bahwa proses kegiatan organisasi pelajar pondok 

modern yang menjadi sarana bagi para santri untuk melatih diri agar menjadi 

pemimpin di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, untuk 

mengetahui implementasi proses pelaksanaan kegiatan organisasi pelajar pondok 

moderndi pondok modern Darussalam Gontor kampus 10. Kedua, untuk 

mengetahui metode pembentukan kepemimpinan melalui organisasi di pondok 

modern darussalam gontor kampus 10. Ketiga, untuk mengetahui efektifitas 

organisasi pelajar pondok modern dalam pembentukan kepemimpinan di pondok 

modern darussalam gontor kampus 10, Keempat, untuk mengetahui implikasi 

organisasi pelajar pondok modern Darusslaam Gontor kampus 10 terhadap 

pendidikan Islam. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana efektifitas organisasi pelajar pondok 

Modern dalam pembentukan kepemimpinan dan implikasi terhadap pendidikan 

agama Islam. Metode dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini adalah: Pertama, proses pelaksanaan organisasi 

pelajar pondok modern dilaksanakan berdasarkan tugas masing mulai dari bagian 

ketua sampai bagian diesel. Kedua, metode dalam pembentukan kepemimpinan 

dilakukan dengan metode pengarahan, pelatihan, penugasan, pembiasaan, 

pengawalan, uswah hasanah dan pendekatan. Ketiga, efektiftas organisasi pelajar 

pondok modern  dalam pembentukan kepamimpinan benar-benar efektif karena 

banyak respon atau jawaban yang memuaskan. Keempat, dengan adanya 

organisasi pelajar pondok modern di pondok modern Darussalam Gontor kampus 

10 bahwa para santri lebih bertanggung jawab dan rajin menjalankan tugasnya 

sebagai santri dalam menuntut ilmu agama Islam. 

Kata Kunci: Efektiftas, Organisasi, Pemimpin, Implikasi, Pendidikan Agama 

Islam 
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ABSTRACT 

 

Hamdani Saputra, 19204010075, Effectiveness of Organization of student at  

Pondok  Modern in the Formation of Leadership at Pondok Modern Darussalam 

Gontor Kampus 10 Jambi. Thesis. Masters Program in the Faculty of Tarbiyah 

and Teacher Training UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021. 

This research was conducted at Pondok Modern Darussalam Gontor 

Kampus 10 Jambi i, by research background that activity process of Organization 

of student at  pondok  modern which is a means for students to train themselves to 

become leaders in the future. The purpose of this research are: First, to know the 

process of carrying out activities Organization of student at  pondok  modern 

Darussalam Gontor campus 10 Jambi. Second, to know the concept of leadership 

formation through the organization at pondok modern Darussalam Gontor campus 

10. Third, to Know the effectiveness of pondok modern student organization in 

the Formation of Leadership at pondok modern Darussalam Gontor campus 10. 

Fourth, to find out the Gontor kampus 10 modern boarding school student 

organization on Islamic religious education. 

This research is qualitative research approach which purpose to find out 

more about how effective organisasi pelajar pondok modern in the formation of 

leadership at pondok modern Darussalam Gontor kampus 10. The method in this 

reseacrh is the method of observatiuon, interviews and documentation. 

The result of this research are: First, the implementation process of 

pondok modern student organization is carried out based on the duties of each of 

the chairmen to the diesel. Second, methods in the formation of leadership are 

carried out by methods of direction, training, assignment, habituation, escort, 

uswah hasanah and approach. Third, the effectiveness of pondok modern student 

organization in the formation of leadership is really effective because many 

responses or answers are satisfactory. Fourth, the existence of a  OPPM at the 

Darussalam Gontor modern boarding school campus 10 that students are more 

responsible and diligent in carrying out their duties as students in studying Islamic 

religion. 

Keywords: Effectiveness, Organization, Leader, Implication, Islamic Religion 
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MOTTO 

 

ٍت ل ِيَ ب ُْلوَُكْم ِِف َمآَٰ َءاتَىَٰكُ   ْم ۗ ِإنَّ رَبََّك  َوُهَو ٱلَِّذى َجَعَلُكْم َخلَََِٰٰٓئَف ٱْْلَْرِض َورََفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرجََٰ

 . َسرِيُع ٱْلِعَقاِب َوِإنَُّه َلَغُفوٌر رَِّحيٌم  

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 

meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, 

untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya 

Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang (Al-An’am: 165).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ahmad Hatta, Tafsir Quran Perkata, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 150. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam 

yang sangat berpengaruh dalam lembaga pendidikan, dipondok pesantren 

tidak hanya sebatas mempelajari ilmu agama dan ketauhidan tetapi pondok 

pesantren juga telah banyak mencetak pemimpin dan tokoh-tokoh agama 

yang berpengaruh baik zaman penjajahan, kemerdekaan hingga saat 

sekarang ini, yang telah dibuktikan dengan adanya kontribusi pondok 

pesantren dalam membangun Indonesia. 

Kata pondok berasal dari bahasa arab yaitu “funduk” yang berarti 

hotel atau asrama.1 Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang berarti 

tempat tinggal santri.2 Awal mula terbentuknya pondok pesantren diawali 

dengan keberadaan seorang kyai yang berada pada suatu daerah dan 

datanglah beberapa santri yang ingin belajar dengannya, lama kelamaan 

tempat kyai tersebut tidak bisa lagi menampung para santri kemudian para 

santri mempuyai insiatif membuat tempat tinggal atau pondok disekitar 

rumah kyai.3 

Pondok pesantren adalah satu tempat menuntut dan belajar ilmu 
 

1 Imam Zarkasyi, Pekan Perkenalan, (Ponorogo: Darussalam Press, 1994), Bagian II. 
2 Yasmadi, Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholis Madjid TerhadapPendidikan Islam 

Internasional, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 61. 
3 Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada), hlm. 2. 



 
 
 
 

2 
 

 
 

agama dan ilmu ketauhidan yang sangat penting dipelajari, dengan adanya 

belajar dipondok pesantren, karena betapa pentingnya menuntut ilmu 

agama, sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122: 

َفٌة لِ يَ تَ َفقَّهُ   فَ َلْوََل نَ َفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقٍة مِ ن ُْهْم طَۤاىِٕ
ۗ
ْيِن  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُ ْوَن لِيَ ْنِفُرْوا َكۤافَّة  َولِيُ ْنِذُرْوا    ْوا ِِف الدِ 

 .قَ ْوَمُهْم اَِذا َرَجُعوَْٰٓا اِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرْونَ 

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi 

(ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara 

mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, 

agar mereka dapat menjaga dirinya”. (At-Taubah: 122). 

 

Zamakhsyari Dhofier menggambarkan definisi pesantren sebagai  

lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami,  

menghayati  dan  mengamalkan  ajaran  agama  dengan  menekankan  

pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari hari.4 Sejak 

awal masuknya Islam ke Indonesia, pendidikan Islam merupakan 

kepentingan tinggi bagi kaum muslimin. Tetapi hanya sedikit sekali yang 

dapat kita ketahui tentang perkembangan pesantren di masa lalu, terutama 

sebelum Indonesia dijajah Belanda, karena dokumentasi sejarah sangat 

kurang.  

Bukti yang dapat kita pastikan menunjukkan bahwa pemerintah 

penjajahan Belanda memang membawa kemajuan ke Indonesia dan 

 
4 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, 

(Jakarta:  LP3ES, 1994), hlm. 18. 
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memperkenalkan sistem dan metode pendidikan baru. Namun, pemerintahan 

Belanda tidak melaksanakan kebijaksanaan yang mendorong sistem 

pendidikan yang sudah ada di Indonesia, yaitu sistem pendidikan Islam. 

Justru pemerintahan Belanda membuat kebijaksanaan dan peraturan yang 

membatasi dan merugikan pendidikan Islam. Ini bisa kita lihat dari 

kebijaksanaan berikut. 

Pada tahun 1882 pemerintah Belanda mendirikan Priesterreden 

(Pengadilan Agama) yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan 

pendidikan pesantren. Tidak begitu lama setelah itu, dikeluarkan Ordonansi 

tahun 1905 yang berisi peraturan bahwa guru-guru agama yang akan 

mengajar harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Peraturan yang 

lebih ketat lagi dibuat pada tahun 1925 yang membatasi siapa yang boleh 

memberikan pelajaran mengaji. Akhirnya, pada tahun 1932 peraturan 

dikeluarkan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah 

yang tidak ada izinnya atau yang memberikan pelajaran yang tak disukai 

oleh pemerintah.5 

Dampak kebijaksanaan tersebut adalah bahwa kekuatan pesantren 

sebagai pusat pendidikan Islam di Indonesia menurun. Ini berarti bahwa 

jumlah anak-anak muda yang dulu tertarik kepada pendidikan pesantren 

menurun dibandingkan dengan anak-anak muda yang ingin mengikuti 

pendidikan sekolah umum yang baru saja diperluas. Akibatnya, banyak 

 
5 Ibid, hal. 41. 
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sekali pesantren-pesantren kecil mati sebab santrinya kurang cukup banyak.6 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang 

berakar dari budaya masyarakat Indonesia.7 Keberadaannya mengalami 

pasang-surut dari masa ke masa, mengharuskan bertransformasi dengan 

dunia luar meski di satu sisi harus mempertahankan tradisi kuat dalam 

pesantren sendiri.  Tentu hal ini merupakan upaya lembaga pendidikan yang 

sudah lebih ratusan tahun bisa eksis sesuai tuntutan zaman. Ada  anggapan 

pesantren  terkadang  dipandang  jumud,  tidak  tertib, terlalu  sederhana, 

tempat penampungan  anak-anak  nakal, tidak  terlalu  responsif  terhadap  

perkembangan  zaman, tidak mampu berorganisasi dan tidak diajarkan 

tentang pembentukan kepemimpinan. 

Efektifitas merupakan output yang dihasilkan dari berbagai 

kegiatan yang dilakukan jika output yang dihasilkan bagus maka bisa 

dikatakan sebagai efekifitas jika terlaksana tidak dengan baik dan output 

juga tidak  baik maka belum dikatakan sebagai efektifitas. Didalam 

berorganiasi perlu adanya bimbingan dan metode yang akan disampaikan 

kepada pelaku organiasi yang bisa disampaikan langsung oleh para guru 

atau ustadz  yang ikut serta dalam mendidik dan membentuk para santrinya 

menjadi seorang pemimpin. 

Pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar dan terencana 

 
6 Ibid, hal. 42. 
7 Hanun Asrohah, Pelembagaan Pesantren, Asal Usul dan Perkembangan pesantren  di 

Jawa, (Jakarta: DEPAG RI, 2004), hlm. 61-64. 
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untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati 

dan mengamalkan ajaran agama Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan/atau latihan, untuk itu pendidikan agama Islam merupakan 

faktor penting untuk mencetak generasi muda yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah, berdasarkan nilai-nilai pendidikan agama Islam yang meliputi 

nilai-nilai aqidah, ibadah dan akhlak.8Tanpa pendidikan agama pola hidup 

manusia (peserta didik) hanya akan mengikuti hawa nafsu belaka dan jauh 

dari nilai-nilai ideal yang seharusnya diperjuangkan dan 

dipertanggungjawabkan.  

Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 10 merupakan cabang 

pondok modern Gontor, yang telah mendidik para santrinya yang 

berorientasikan kemasyarakatan dan kepemimpinan, dengan bermottokan 

berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas. 

Atas dasar ini, maka pondok modern Darussalam Gontor dengan berbagai 

sarana pendukung, proses dan metode nya yang bertujuan akan 

menciptakan pemimpin ummat yang berjiwa tangguh, sabar, bermoral, dan 

mempunyai ilmu yang luas, untuk menegakkan agama Allah dimuka bumi 

ini. 

Organisasi pelajar pondok modern merupakan tangan kanan atau 

yang mengantikan peran pimpinan pondok. Oleh karena itu setiap pengurus 

harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik sehingga bisa menjalankan 

 
8 Sahlan, Asmaun. Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Pengembangan PAI 

dari Teori ke Aksi, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2010), hlm. 88. 
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peranannya sebagai pengurus organisasi, dalam berorganisasi tidak luput 

dari peran pengawasan kiyai, guru-guru dan pembantu pondok yang mana 

semuanya siap memimpin dan siap dipimpin. Oleh karena itu, santri di didik 

dengan suatu selogan agar mereka siap dipimpin dan diatur oleh santri yang 

lebih senior dan para guru kelak, kemudian mereka harus siap melanjutkan 

roda perputaran kepengurusan di pondok dengan memimpin para santri 

juniornya, pada diri seorang pemimpin harus siap bergerak dan 

menggerakkan, berjuang dan memperjuangkan.9 Dari seluruh kegiatan maka 

santri, guru (ustadz), dan pembantu pondok harus didasari oleh panca jiwa: 

Keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwwah Islamiyah dan kebebesan. 

Sistem yang telah diterapkan oleh pondok modern Darussalam 

Gontor 10, yaitu penerapan disiplin, pendidikan kehidupan 24 jam di dalam 

pondok, sering disebut  dengan istilah “ ل  دا أ ب أ م  ا ن عهدَلي  “ yang  artinya 

pondok tidak pernah tidur. Akan selalu ada kegiatan atau sekedar 

perkumpulan yang tentunya menyibukkan santri dan mengharuskannya 

untuk terus bergerak, semua apa yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh 

santri adalah pendidikan yang semuanya merupakan bekal untuk menjadi 

pemimpin, salah satu sarana mencetak pemimpin dimasa yang akan datang, 

pondok modern Darussalam Gontor kampus 10 telah melatih para santrinya 

dengan berorganisasi yang dikenal dengan istilah OPPM (Organisasi Pelajar 

 
9 Abdullah Syukri Zarkasyi, Bekal Untuk Pemimpin, (Ponorogo: Darussalam Press, 

2011), hlm. 12 
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Pondok Modern). Organisasi pelajar pondok modern memiliki peran 

pimpinan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mengatur, 

mengkontrol, mengorganisir jalannya peraturan di pondok modern 

Darussalam Gontor 10.  

Dengan segala upaya dilakukan untuk ketertiban dan berjalannya 

disiplin, organisasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi dan 

misi pondok, akan tetapi masih ada sebagian santri yang melakukan 

kesalahan dan melanggar disiplin pondok modern, dengan keterbatasan dan 

kekurangan yang ada di organisasi pelajar pondok modern. Adapun 

kesalahan yang dilakukan adalah masih ada santri yang merokok, tidak 

berbahasa resmi, terlambat ketika latihan pidato, tidak lari pagi, keluar 

pondok tanpa izin, dan pelanggaran disiplin lainnya. 

Dari fenomena diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pondok 

pesantren tidak hanya mempelajari ilmu agama dan ketauhidan tetapi 

pondok pesantren juga bisa berkembang untuk mencetak generasi pemimpin 

yang cerdas dalam ilmu agama dan juga ilmu kehidupan bermasyarakat 

khususnya menjadi seorang pemimpin yang siap membuat perubahan 

dimasa yang akan datang. 

Agar terwujudkan pendidikan Islam yang berkualitas dan mampu 

mencetak para generasi Islam yang bermoral tinggi dan pemimpin yang 

ideal maka perlu adanya didalam pendidikan agama Islam agar membentuk 

sebuah kegiatan siswa/santri yang bisa dilakukan berupa pembentukan 
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organisasi yang mana dijadikan sarana untuk menjadi calon pemimpin 

ummat yang agamis. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan menggali lebih 

dalam mengenai terhadap organisasi pelajar pondok modern yang manjadi 

salah satu kegiatan organisasi yang siap mencetak generasi pemimpin yang 

bertanggung jawab dikemudian hari yang bisa diterapkan oleh lembaga 

pendidikan Islam dan lembaga pendidikan lainnya agar lembaga pendidikan 

Islam tidak terfokus dalam menuntut ilmu agama dan ketauhidan akan tetapi 

juga harus mampu bisa berorganisasi dan menjadi bekal seorang pemimpin 

merupakan hasil dari ilmu berorganisasi yang telah di pelajari dan di 

praktekkan. 

Alasan peneliti memilih Gontor Kampus 10 sebagai lokasi 

penelitian yaitu: Pertama, pada konsepnya sama antara Gontor pusat dan 

Gontor cabang lainnya. Gontor merupakan lembaga pendidikan berbasis 

pesantren yang sangat memperhatikan segala aspek kepribadian siswa/santri 

terutama dari segi mencetak pemimpin ummat yang dibina dan dididik 

melalui organisasi yaitu OPPM. Kedua, dalam konsep kepemimpinan 

dengan totalitas kehidupan di pondok di bangun atas jiwa dan filsafat hidup 

yang berdisiplin yang digerakkan oleh panca jangka dan cita-cita yang 

tinggi. Ketiga, masih ditemukan berbagai kesalahan dan pelanggaran 

disiplin pondok modern yang dilakukan oleh pengurus organisasi pelajar 

pondok modern. 
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Melihat dengan adanya kekurangan dan keterbatasan dalam 

pembentukan kepemimpinan yang ada di pondok pesantren atau lembaga 

pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia yang dapat dibentuk dalam 

berorganisasi yang ada di pondok pesantren saat ini. Oleh karena itu peneliti 

membahas dengan judul “Efektifitas Organisasi Pelajar Pondok Modern 

Dalam Pembentukan Kepemimpinan dan Implikasinya Terhadap 

Pendidikan Agama Islam di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Kampus 10 Jambi. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Kegiatan Organisasi Pelajar Pondok 

Modern di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 10? 

2. Bagaimana Penanaman Pendidikan Kepemimpinan Melalui 

Organisasi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 10? 

3. Bagaimana Efektifitas Organisasi Pelajar Pondok Modern Dalam 

Pembentukan Kepemimipinan di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Kampus 10? 

4. Bagaimana Implikasi Organisasi Pelajar Pondok Modern Terhadap 

Pendidikan Agama Islam di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Kampus 10? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk Mengetahui Implementasi Kegiatan Organisasi Pelajar 
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Pondok Modern di Pondok Modern Darussalam Gontor kampus 

10. 

b. Untuk Mengetahui Metode Pembentukan Kepemimpinan 

Melalui Organisasi Di Pondok Modern Darussalam Gontor 

kampus 10. 

c. Untuk Mengetahui Efektifitas Organisasi Pelajar Pondok 

Modern Dalam Pembentukan Kepemimpinan di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Kampus 10. 

d. Implikasi Organisasi Pelajar Pondok Modern Terhadap 

Pendidikan Agama Islam di Pondok Modern Darussalam 

Gontor Kampus 10.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

kemampuan intelektual, mengembangkan wawasan berpikir, 

dan memperdalam pengetahuan tentang organisasi dan 

kepemimpinan, bagaimana proses kegiatan organisasi yang baik 

yang bisa menjadi tempat pembelajaran kepemimpinan . 

b. Bagi pendidikan agama Islam, penilitian ini diharapkan bisa 

dijadikan acuan dan masukan, agar memperhatikan dari aspek 

organisasi dan kepemimpinan, pendidikan agama Islam jangan 

hanya membahas ilmu keagamaan dan ketauhidan tetapi juga 

harus bisa berorganisasi kemudian dengan berorganisasi 

tersebut bisa menjadi alat dan tempat belajar agar mampu 
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menjadi seorang pemimpin yang berjiwa Islam disuatu saat 

nanti. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan kajian tentang hasil penelitian yang 

masih berkaitan dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, tetapi 

tidak ada kesamaan yang sfesifik yang membahas tentang organisasi 

merupakan pembentukan kepemimpinan. Berdasarkan dari penemuan 

penelitian yang serupa dengan peneliti yang telah diteliti, yaitu:  

1. Jurnal yang ditulis oleh Kholid Ramdhani dosen Fakultas Agama 

Islam (FAI) Unsika 2018, dengan judul “Penerapan Nilai-nilai 

Pendidikan Kepemimpinan di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo” 

Penelitian yang dilakukan oleh Kholid Ramdhani membahas 

tentang bagaimana penerapan nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung dalam setiap kegiatan semuanya 

dilakukan dengan ikhlas, selalu mengambil inisiatif, networking, dapat 

di percaya, bekerja keras dan bersungguh-sungguh, memiliki 

integritas tinggi, tidak takut resiko, jujur dan terbuka, siap berkorban, 

tegas, cerdas, mampu berkomunikasi dengan  baik dan baik 

bermua’malah. Sedangkan faktor-faktor pendukung pendidikan 

kepemimpinan di organisasi pelajar pondok modern Darusslam 

Gontor adalah Kiyai sebagai pimpinan pondok, para instruktur, santri 
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itu sendiri,  masjid yang menjadi sentral kegiatan, dan asrama.10 

Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada bagaimana 

konsep penanaman penilaian kepemimpinan dan adapun perbedaan 

dalam penelitian ini tidak ditemukan bagaimana proses pembinaan 

kepemimpinan dalam berorganisasi. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Hamdani Saputra, Program Study Magister 

Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Jogjakarta, dengan judul 

“Peran ustadz dalam mengatasi problematika santri di pondok 

modern Darussalam Gontor kampus 10 Jambi”. Hasil dari penelitian 

diatas adalah ustadz mempunyai peran sangat penting dalam 

kehidupan para santri, ustadz  diamanahkan  sebagai  orang  yang 

bertanggung  jawab  dari  segala aspek kehidupan yang ada 

dimasyarakat pesantren, ustadz adalah orang yang sangat penting 

peranannya,    bahkan  peran  seorang  ustadz  tidak  akan mampu  

digantikan  oleh  alat  media lainnya, tidaklah mudah menjadi seorang 

ustadz bagitu berat dan besarnya amanah yang akan di pikul olehnya, 

bahkan ustadz adalah orang akan digugu dan ditiru oleh para santri, 

terutama  dalam aspek moral dan akhlak. Adapun tugas dan peran 

ustadz adalah ustadz sebagai pengajar, pembimbing, pemimpin, 

pribadi, keilmuan, demonstrator, komunikator, inspirator dan 

evaluator. 

 
10 M As-Suwaidan and Faishal Umar Basyaril, Melahirkan Pemimpin Masa Depan, 

(Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 214 
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Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas 

tentang tugas dan peran seorang pemimpin akan tetapi perbedaannya 

adalah didalam jurnal lebih fokus kepada ustadz menjalankan tugas 

sedangkan didalam penelitian ini terpokus pada organisasi pelajar 

yang dilakukan oleh para santri kelas lima yang menjalankan 

perannya sebagai penegak disiplin. 

3. Tesis yang ditulis oleh Alfinatu Zuhro Hilda Fardani, Program Studi  

Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah  

Malang 2019, dengan judul “Kepemimpinan Kolektif Tri Murti Di 

Pondok Modern Darussalam Gontor “Analisis Wacana Kritis” Hasil 

dari penelitian adalah Kepemimpinan kolektif di Gontor terdiri dari 

tiga orang yang mendirikan pondok Gontor, setiap pemimpin 

memiliki peran dalam bidangnya masing-masing. Musyawarah adalah 

salah satu langkah untuk mengambil keputusan dalam menanggapi 

setiap permasalahan yang ada. Memiliki banyak rencana atau plan 

untuk merealisasikan berjalannya sebuah program atau kegiatan yang 

ada di pondok. Berbeda pendapat adalah salah satu “bumbu” dalam 

memimpin sebuah organisasi atau sebuah pondok. Pemimpin, juga 

keikhlasan, semangat jihad fi sabilillah, kenekatan juga dapat 

dipercaya dalam menghidupkan serta mengembangkan pondok. 

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas 

tentang penanaman kepemimpinan dalam berorganisasi dan adapun 

perbedaan adalah dalam penilitan tidak membahas dengan spesifik 
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atau lebih luas dalam metode penanaman nilai kepemimpinan, dan 

tidak menjelaskan bagaimana menjelaskan bagaimana kreatifitas dari 

organisasi. 

4. Tesis yang ditulis oleh Anisa Fatiha, Program Studi  Magister 

Pendidikan Agama Islam universitas Islam Negeri yogyakarta februari 

2016, dengan judul Membagun Karakter Santri Melalui Osiq 

(Organsasi Santri Ibnul Qoyyim di KMI Pondok Pesantren Ibnul 

Qoyyim Putra Bantul Jogjakarta. Hasil dari penelitian adalah konsep 

membangun karakter KMI pondok pesantren Ibnul Qoyyim putra 

Bantul Jogjakarta dengan akhlak menjadikan Al-Qur’an sebagai 

pedoman hidup dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, 

sedangkan membangun akhlak santri melalui organisasi di KMI 

pondok pesantren Ibnul Qoyyim putra Yogyakarta di implikasikan 

dengan dua cara yaitu dengan kegiatan ekstrakurikuler dan strategi 

membangun karakter. 

Persamaan dalam  penelitian ini adalah dalam membentuk 

karakter santri dengan melaksanakan kegiatan organisasi, adapun 

perbedaannya adalah dalam penelitian ini tidak membahas tentang 

bagaimana konsep dalam pembentukan kepemimpinan yang dilakukan 

dengan organisasi. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 
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mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu:11 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini memilih jenis penelitian kualitatif sebagai 

sebuah metode dalam mengumpulkan data untuk menjelaskan suatu 

fenomena. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mencari 

data mengenai orang atau suatu fenomena berupa tulisan atau kata-

kata yang diucapkan, pengamatan/observasi, dan dokumentasi.12 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mencari jawaban atas fenomena 

yang terjadi serta pertanyaan-pertanyaan yang muncul atas suatu 

kejadian dengan cara yang ilmiah secara sistematis.13 Penekanan pada 

penelitian kualitatif yaitu menekankan pada quality atau sesuatu yang 

menjadi titik penting pada suatu fenomena atau kejadian. Fenomena 

tersebut mempunyai makna yang dapat dijadikan pelajaran berharga 

dan hasil dari penelitian atas fenomena tersebut dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan konsep teori.14  

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), hlm. 64. 
12Salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 

2012), hlm. 46. 
13 Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), hlm. 4. 
14 Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif..., hlm. 3. 
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kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok.15 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

dua jenis data yaitu primer dan skunder: 

a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data atau diperoleh dari tangan 

pertama atau subjek (informan) melalui proses wawancara”.16 

Dalam penelitian ini data primer yang penulis maksudkan 

didalam yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara 

peneliti, dan dari dokumentasi secara langsung dengan pihak- 

pihak yang terkait. 

Adapun data-data tersebut adalah: 

1) Bagaimana Implementasi Kegiatan Organisasi Pelajar 

Pondok Modern Di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Kampus 10. 

2) Bagaima Metode Dalam Pembentukan Kepemimpinan 

Melalui Organisasi Dipondok Modern Darussalam Gontor 

Kampus 10. 

3) Efektifitas OPPM Dalam Pembentukan Kepemimpinan  di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 10. 
 

15 Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 60 
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabete, 

2007. Hlm: 225. 
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4) Implikasi Organisasi Pelajar Pondok Modern Terhadap 

Pendidikan Agama Islam di Pondok Modern Darussalam 

Gontor Kampus 10. 

b. Data Skunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpulan data”.17 Data skunder yang penulis 

maksudkan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh 

melalui dokumen tertulis dan arsip pondok modern Darussalam 

Gontor kampus 10 Jambi. Adapun data-data tersebut adalah: 

1) Historis pondok modern Darussalam Gontor kampus 10 

Jambi. 

2) Struktur kelembagaan ondok modern Darussalam Gontor 

kampus 10 Jambi. 

3) Keadaan sarana dan prasarana. 

4) Keadaan tenaga pendidik (asatidz). 

5) Keadaan siswa/santri. 

4. Sumber Data 

Adapun sumber data yang penulis gunakan yakni sebagai 

berikut: 

a. Guru/Ustadz 

b. Pengurus OPPM 

c. Siswa/Santri 

 
17 Ibid. Hlm. 22 
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d. Dokumen/Arsip. 

Adapun sumber yang berbentuk arsip meliputi : 

a. Historis dan geografis pondok modern Darussalam Gontor 

kampus 10 Jambi. 

b. Struktur  organisasi pondok Modern Darussalam Gontor kampus 

10 Jambi. 

c. Jumlah dan keadaan guru serta siswa di pondok modern 

Darussalam Gontor kampus 10 Jambi. 

d. Keadaan sarana dan prasarana pondok modern Darussalam 

Gontor kampus 10 Jambi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Adapun sumber data yang penulis gunakan ada 3 macam: 

a. Observasi 

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan 

terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Objek penelitian 

didalam penelitian kualitatif yang diobservasi dinamakan situasi 

sosial, yang terdiri atas tiga macam komponen yaitu place 

(tempat), actor (pelaku), dan activities (aktivitas). 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) didefinisikan sebagai 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 
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tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu”.18 

Menurut Burhan Bungin ada dua tipe wawancara, yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Penelitian ini 

menggunakan wawancara mendalam, karena dengan wawancara 

mendalam bisa digali mengenai apa yang berhubungan dengan 

organisasi pelajar pondok modern dalam pembentukan 

kepemimpinan dan implementasinya terhadap pendidikan agama 

islam.19  

 

Penulis melakukan wawancara dalam penelitian ini 

kepada beberapa subjek seperti: Guru, pengelola pondok 

modern Darussalam Gontor kampus 10 Jambi. Adapun sumber 

data yang berbentuk wawancara adalah: 

1) Tentang bagaimana implementasi kegiatan organisasi 

pelajar pondok modern di pondok modern Darussalam 

Gontor kampus 10. 

2) Tentang bagaimana metode kepemimpinan melalui 

organisasi dipondok modern Darussalam Gontor kampus 

10. 

 
18 Eva Latipah, Metode Penelitian Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 

hlm. 57 
19 Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

hlm. 67 
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3) Tentang efektifitas organisasi pelajar pondok modern  

dalam pembentukan kepemimpinan  di pondok modern 

Darussalam Gontor kampus 10. 

4) Tentang implikasi organisasi pelajar pondok modern 

terhadap pendidikan agama Islam di pondok modern 

Darussalam Gontor kampus 10. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara pengumpulan data 

(informasi) tertulis20.Adapun data yang diperlukan adalah: 

1) Kondisi fisik/sarana dan prasarana pondok. 

2) Historis dan geografis pondok. 

3) Struktur organisasi pondok. 

4) Keadaan tenaga pengajar dan siswa. 

6. Teknis Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengasosiakan dan 

mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data. Pada penelitian ini yang penulis gunakan 

adalah analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan 

jalan mengumpulkan data, mengorganisasikannya dengan data, 

memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, 

 
20 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 1993), hal. 107 
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mencari dan menemukan pola yang penting dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan orang lain. 

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisa yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data 

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

b. Penyajian Data 

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi 

imformasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilakukan, penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-

pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya 

penarikan simpulan serta memberikan tindakan. 

c. Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu 

kegiatan konfigurasi yang utuh, kesimpulan juga dilakukan 

selama penelitian berlangsung kesimpulan ditarik semenjak 

peneliti menyusun pencatatan, pola, pernyataan-pernyataan, 

konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. 

Adapun data yang dianalisis adalah: 
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1) Implementasi kegiatan organisasi pelajar pondok modern 

di pondok modern Darussalam Gontor kampus 10. 

2) Metode kepemimpinan melalui organisasi dipondok 

modern Darussalam Gontor kampus 10. 

3) Efektifitas organisasi pelajar pondok modern  dalam 

pembentukan kepemimpinan  di pondok modern 

Darussalam Gontor kampus 10. 

4) Implikasi organisasi pelajar pondok modern terhadap 

pendidikan agama Islam di pondok modern Darussalam 

Gontor kampus 10. 

F. Sistematika Penulisan 

Agar dalam penelitian ini bisa dilakukan secara taratur dan baik, 

maka perlu adanya rasionalisasi dan sistematika penulisan. Dalam 

penelitian ini peneliti akan mengabi beberapa bab yang saling berkaitan, 

kemudian dalam bab- bab dibagi lagi sub bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan, diantaranya latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika penelitian. 

Bab II berisi tentang kerangka teori yang berisi tentang efektifitas, 

organisasi dan kepemimpinan.  

Bab III berisi tentang gambaran umum pondok modern  
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Darussalam Gontor Kampus 10, gambaran ini meliputi letak dan geografis, 

sejarah berdirinya, visi dan misi pondok, struktur organisasi, keadaan 

pengajar, keadaan santri dan keadaan sarana prasaran. 

Bab IV Mendeskripsikan kajian  tentang implementasi kegaiatan 

organisasi pelajar pondok modern, metode pembentukan kepemimpinan, 

efektifitas organisai pelajar pondok modern dalam pembentukan 

kepemimpinan dan implikasi organisasi pelajar pondok modern terhadap 

pendidikan agama Islam Di pondok modern Darussalam Gontor Kampus 10 

Parit Culum 1 Muara Sabak Barat Tanjung Jabung Timur. 

Bab V  adalah bab terkhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran dari peneliti merupakan rangkuman dari seluruh kegiatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal 

yang dapat diambil kesimpulan, yaitu: 

1. Pelaksanaan kegiatan OPPM dipondok modern Darussalam Gontor 

kampus 10 berjalan dengan baik, sebelum bagian dibentuk maka ada 

proses yang dilakukan yaitu dengan cara musyawarah kerja, pemilihan 

umum dan pelantikan. Agar kegiatan organisasi bisa berjalan dengan 

baik maka setidaknya melakukan beberapa langkah yaitu program 

kerja, pembagian kerja, aksi, kontrol dan evaluasi. Bagian yang ada 

dipondok modern darussalam Gontor kampus 10 dengan jumlah 

bagian sebanyak 15 bagian, setiap bagian mempunyai tugas masing-

masing. 

2. Metode pelatihan kepemimpinan yang ada dipondok modern di 

Darussalam Gontor kampus 10 berupa metode pengarahan, pelatihan, 

penugasan, pembiasaan, pengawalan, uswah hasanah dan pendekatan. 

3. Efektifitas OPPM dalam pembentukan kepepimpinan menunjukkan 

bahwa sudah efektif, karena sudah diketahui dari pernyataan atau 

jawaban para pengurus OPPM dari beberapa soal yang diberikan oleh 

peneliti. Dari hasil jawaban pengurus OPPM yang didata melalui 

angket dari jumlah soal sebanyak 18 soal dan jumlah oppm sebanyak 
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19 orang jadi jumlah pernyataan yang ada sebanyak 343 pernyataan, 

dan yang menyatakan sangat sering berjumlah 247 orang dengan 

jumlah nilai 988 dan yang menyatakan sering berjumlah  79 orang 

dengan jumlah nilai 237 dan yang menyatakan kurang berjumlah 17 

orang dengan jumlah nilai  34 dan tidak ada yang menyatakan tidak. 

Kemudian dengan adanya organisasi pelajar pondok modern 

akan menjadi solusi terhadap santri yang melanggar disiplin dan 

peraturan dengan adanya organisasi ini santri secara keseluruhan 

sudah mena’ati peraturan dan disiplin pondok modern. 

4. Implikasi organisasi terhadap pendidikan agama Islam adalah dengan 

adanya organisasi pelajar pondok modern santri lebih bertanggung 

jawab dan rajin menjalankan tugasnya sebagai santri dalam menuntut 

ilmu agama Islam, lebih semangat dalam mempelejari ilmu agama 

Islam dan benar-benar ingin menguasai ilmu agama Islam. Adapun 

implikasi organisasi pelajar pondok modern terhadap pendidikan 

agama Islam yaitu, membentuk Akhlak yang mulia, mampu membaca 

Al-Qur’an dengan baik, membentuk tali persaudaraan yang erat, dan 

mampu melaksanakan ibadah dan muamalah dengan baik. 

B. Saran-Saran 

Ada beberapa hal yang dapat peneliti sarankan yaitu: 

1. Untuk terus mempertahankan nilai-nilai dasar kepondok modernan 

dan terus mendidik para santrinya untuk menjadi seorang pemimpin 

yng akan datang. 
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2. Agar selalu mejadi yang terdepan dalam mendidik para santrinya 

menjadi seorang pemimpin, melalui organisasi dan hendak 

melaksanakan organisasi dengan baik, sehingga benar-benar menjadi 

awal proses sebagai pemimpin. 
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