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Kompetensi Kepribadian dan Sosial Pembina Takhasus di Pondok Pesantren 

Alfiana Rizqiani Tohariah 

14710015 

 

INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kompetensi kepribadian dan sosial 

yang dimiliki Pembina takhasus dalam menjalankan perannya sebagai Pembina. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan 

fenomeologi dan Pembina santri takhasus sebagai narasumber. Penelitian ini 

menggunakan wawancara dan observasi sebagai teknik pengambilan data. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pembina 

takhasus di Pondok Pesatren memiliki aspek aspek yang terdapat dalam 

Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial pendidik yaitu kesdaran akan 

tanggung jawab sebagai oembina,pemberian sikap yang adil dan bijaksana 

terhadap santri dan kemampuan berkomunikasi yang berbeda karena disebabkan 

perbedaan latar belakang pembina 

Kata kunci :kompetensi kepribadian, Kompetensi sosial, pesantrem, Pembina 

takhasus 
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Personality and Social Competencies of Takhasus Trustees at Islamic Boarding 

Schools 

Alfiana Rizqiani Tohariah 

14710015 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to determine the personality and social competencies possessed 

by Takhasus trustees in carrying out their roles as trustees. The research method 

used is a qualitative method with a phenomenological approach and the trustee of 

the takhasus students as a resource person. This study uses interviews and 

observations as data collection techniques. Based on the results of the research, 

the takhasus trustee at Islamic boarding schools already have the basic 

competencies aspect as educator: awareness of their responsibilities as trustee, fair 

and wise attitude towards students, skill on dling with the children’s problem, and 

different communication skills because of their different background of thethe 

trustee. 

Keywords: Personaliti competency, social competecy, Islamic boarding school, 

takhasus trustee 
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MOTTO 

 

“ a Fruitless life is a useless life” 

-Anonymous- 

 

“better late than never” 

-anonymous- 

 

“man proposes, God disposes” 

-anonymous- 

 

“where there is a will, there is a way” 

-anonymous- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu pengelolaan 

(manajemen) yang visioner dan berkelanjutan menjadi perlu untuk 

menentukan arah pendidikan yang jelas. Oleh karena itu, dalam pengelolaan 

dibutuhkan bekal berupa visi, misi, dan tujuan, ketersediaan sumber daya 

manusia yang profesional, adanya sarana dan prasarana yang memadai 

sehingga proes pendidikan atau pengembangan ilmu dapat berjalan secara 

efektif. 

Selain urgensi adanya pengelolaan yang baik, Problem lain yang 

muncul adalah tantangan perkembangan zaman dan arus globalisasi dalam 

kehidupan masyarakat. Masuknya ilai-nilai modernisme dan liberalisme 

kehidupan baik politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pendidikan. Selain 

itu, gejala dekadensi moral dan juga kriminal yang terus meningkat dalam 

kehidupan keseharian masayarakat adalah tantangan baru bagi pemerintah dan 

masyarakat untuk menyelenggarkan pendidikan yang berintegritas. Pendidikan 

yang tidak hanya mencerdasakan kehidupan secara intelektual tetapi juga 

mencerdaskan mental spiritual sebagai tameng jati diri bangsa. Tantangan ini 

banyak menimbulkan inisiatif-inisiatif masyarakat melalui LSM atau 

organisasi keagamaan dan kemasayarakatan, untuk menyelenggarakan 
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pendidikan yang bertujuan membentuk pribadi siswa yang cerdas secara 

intelektual, mandiri dalam keahlian, dan memilki akhlaq yang mulia sebagai 

bekal hidup serta modal utama membangun bangsa yang maju dan beradab 

(Ihtiarti, 2014).  

Selanjutnya banyak pula orang tua yang menginginkan pendidikan 

bermutu bagi anaknya terutama pendidikan agama. Namun realitas telah 

menunjukkan bukan saja kepada orang tua melainkan kepada para 

pendidik/guru khususnya guru Pendidikan Agama Islam bahwa pendidikan 

Islam yang ada di sekolah-sekolah, baik di sekolah umum maupun sekolah 

agama dengan muatan pelajaran Pendidikan Agama Islam yang telah 

dijabarkan dan terjadwal dengan sistem dua jam pelajaran per minggu kurang 

efektif dan efisien untuk mempelajari dan memahami Islam secara 

menyeluruh. Banyak sekolah bahkan menambah pelajaran Pendidikan Agama 

Islam bagi peserta didiknya, baik melalui penambahan jam pelajaran di kelas 

maupun melalui kegiatan ekstra kurikuler dan juga disemarakkan oleh paket-

paket pembelajaran khusus seperti paket pesantren kilat. Hal ini dilakukan 

agar peserta didik dapat memahami Islam secara benar 

Farida (2012) mengungkapkan pendidikan merupakan faktor utama 

dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia, agar ia mampu 

memenuhi tuntutan zaman yang semakin berkembang, sebagaimana Undang-

undang Dasar 1945 telah mengamanatkan untuk semakin bersungguh-sungguh 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Usaha pemerintah dalam upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah 
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swt., dipandang perlu adanya peningkatan mutu pendidikan termasuk sarana 

pendidikan agama pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang 

termasuk di dalamnya adalah menyediakan fasilitas berupa asrama/pondok 

sebagai tempat tinggal peserta didik selama belajar dan menyelesaikan 

studinya di lembaga pendidikan tersebut. 

Pendidikan yang berlangsung dalam sebuah lembaga pendidikan yang 

menggunakan fasilitas asrama sebagai tempat tinggal peserta didik, pendidik, 

dan mereka yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan disebutkan 

sebagai pendidikan pola asrama atau pendidikan berasrama (boarding school). 

Pendidikan pola asrama dapat dimaknai pula sebagai suatu proses pendidikan 

di mana pendidik dan peserta didik berada dalam satu lingkungan pendidikan 

yang homogen dan tinggal menetap dalam waktu yang cukup lama. Adapun 

tujuan pendidikan model ini antara lain adalah untuk membentuk kepribadian 

peserta didik secara utuh, yakni adanya aplikasi tiga ranah pendidikan: 

kognitif, afektif, dan psikomotorik, untuk mempertegas aplikasi fungsi guru 

bukan saja sebagai pengajar melainkan juga sebagai pendidik, 

pembimbing/pembina, pelatih; sebagai motivator, inovator, dan sekaligus 

sebagai inisiator, untuk mempermudah guru dalam mengadakan kontrol 

terhadap peserta didik, atau sebaliknya (feedback control), terciptanya suasana 

kekeluargaan yang demokratis dan harmonis, membentuk kedisiplinan dan 

kemandirian peserta didik terutama dalam belajar dan menjalankan ibadah 

shalat tepat pada waktunya, khusus pesantren, membentuk kepribadian 
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menuju muslim kaffah, siap kerja, dan siap terjun berbaur dengan masyarakat 

sebagai da’i/da’iyah. 

Boarding School adalah sistem sekolah dengan asrama, peserta didik 

tinggal dalam lingkungan asrama yang difasilitasi oleh sekolah. Di lingkungan 

sekolah ini siswa dipacu untuk menguasai ilmu dan teknologi secara intensif 

sedangkan selama di lingkungan asrama siswa dituntut untuk menerapkan ajaran 

agama atau nilai-nilai khusus. 

Hampir setiap hari-hari siswa selalu dilingkupi oleh dinamika 

kehidupan yang serba sama karena sesuai dengan jadwal kegiatan yang 

diberikan oleh pihak lembaga pendidikan tersebut. Selain itu boarding school 

juga bertujuan untuk membentuk karakter siswa menjadi mandiri, mempunyai 

akhlak dan berperilaku yang baik Salah satu lembaga pendidikanislamyang 

memiliki fasilitas asrama atau Boarding school adalah pondok 

pesantren.Badiusman(2018)menjelaskan bahwa didalam asrama terdapat 

pendidik yang menemani siswa diasrama yangdisebut dengan. Pembina 

asrama merupakan istilah guru pendidikan agama Islam yang tinggal di 

asrama. Pembina asrama juga berlakusebagai guru agama adalah hamba Allah 

SWT yang mempunyai cita-cita islami , yang telah matang ruhaniah dan 

jasmaniyah serta memahami kebutuhan perkembangan siswa bagi kehidupan 

masa depan. akan tetapi juga memberikan nilai dan tata aturan yang bersifat 

islami ke dalam peribadi siswa sehingga menyatu serta mewarnai perilaku 

mereka yang bernafaskan Islam 

Ini sesuai yang tercantum dalam UU RI. No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I Ayat I, yang berbunyi: 
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“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keaagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan negara” 

Oleh sebab itu semua pihak baik pemerintah, komite atau pengurus 

lembaga pendidikan, dan tentunya dalah masyarakat pada umumnya harus 

bekerjasama untuk meningkatkan pendidikan bangsa ini. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap, sebanyak 

207 anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di satuan 

pendidikan sepanjang tahun 2021. Dari jumlah korban tersebut, mayoritas 

kasus terjadi di sekolah berasrama dengan sebagian besar pelaku adalah guru 

atau tenaga pendidik. "Total jumlah anak korban adalah 207 orang, dengan 

rincian 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki," ujar Komisoner KPAI 

Retno Listyarti dalam siaran pers yang diterima, Rabu (5/1/2021). 

Berdasarkan catatan tahunan KPAI, kasus kekerasan seksual menimpa anak 

dengan rentang usia mulai dari 3 - 17 tahun, dengan rincian usia PAUD atau 

TK 4 persen, usia SD/MI 32 persen, usia SMP/MTS 36 persen, dan usia 

SMA/MA 28 persen. secara keseluruhan ada 18 kasus kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh 19 pelaku, dengan keseluruhan pelaku adalah laki-laki. Dari 

jumlah kasus tersebut, sebanyak 12 di antaranya atau sebesar 16,66 persen 

terjadi di satuan pendidikan berasrama atau boarding school. "Seluruh pelaku 
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adalah laki-laki. Namun, untuk korban ada anak laki-laki maupun anak 

perempuan," jelas Retno. Dari sisi pelaku, seperti yanag telah disebutkan 

sebelumnya, sebagian besar dilakukan oleh guru atau pendidik. Rinciannya, 

sebanyak 10 orang pelaku kekerasan seksual adalah guru dan 4 orang kepala 

sekolah atau pimpinan pondok pesantren. Sisanya adalah pengasuh, tokoh 

agama, dan pembina asrama. Modus yang digunakan oleh pelaku pun 

beragam, mulai dari menawari korban mendapat nilai tinggi, diiming-imingi 

menjadi polwan, bermain game online di tablet pelaku, sampai meminta 

korban untuk memijat namun diraba raba bagian intimnya. 

(https://nasional.kompas.com , diakses tanggal 31 Januari 2022). 

Kasus tersebut menjadi salah satu contoh pentingnya seorang guru 

untuk memiliki kompetensi tenaga kependidikan. Seperti yang diungkapkan 

oleh Zainuddin (2014) bahwa tenaga kependidikan yang profesional akan 

terus melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga menghasilkan siswa 

yang memiliki kecerdasan intelektual serta memiliki nilai moral yang baik. 

Abdurrahman (2007) dalam tulisannya mengatakan : kompetensi 

kepribadian guru di Indonesia nyaris berkembang secara autodidak dalam 

bingkai “nilai-nilai religius” dan “nilai-nilai ketimuran” bangsa kita yang 

terkadang tidak bertahan diterpa arus modernisasi dan globalisasi. Padahal 

selain menguasai ilmu, teknologi, dan ketrampilan pendukung yang lain, 

seorang guru wajib memiliki sikap dan kepribadian yang dapat dijadikan 

teladan bagi anak didik dan dan anggota masyarakat yang lain. Kompetensi 

kepribadian merupakan sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber motivasi, 
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dan sumber inovasi bagi guru untuk memiliki kompetensi pedagogi, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Oleh karena itu untuk saat ini 

pembentukan kompetensi kepribadian guru mutlak untuk dikembangkan. 

Sikap dan kepribadian guru dapat dibentuk melalui tindakan atau perlakuan 

tertentu baik dibangku kuliah maupun dirumah atau diasrama. Melalui 

kebiasaan hidup sehari-hari dilingkungan keluarga atau asrama yang mengacu 

pada pembentukan kepribadian guru, diharapkan dapat meningkatkan sikap 

dan kepribadian calon guru. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di tempat penelitian, peneliti 

tidak menemukan adanya contoh kasus pelecehan atau perlakuan tidak 

menyenangkan dari pendidik terhadap murid. Keunikan lainnya adalah, 

peneliti melihat ketika santri dan pendidik yang berlawanan jenis bertemu, 

santri akan mempersilahkan pendidik lewat terleih dahulu, kemudian  

walaupun asrama putra dan putrid dibedakan, tetapi santri bersekolah di 

satu gedung yang sama. Apabila sesama santri yang berlawanan jenis 

bertemu, santri yang putra akan masuk kedalam kelas dahulu hingga santri 

putri lewat terlebih dahulu. Tetapi dalam prosem pembelajaran, masih 

ditemukan kesulitan memahami oelh anak, serta favoritisme atau lebih 

menyukai guru atau pembian tertentu. 

Hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana 

kompetensi kepribadian dan sosial yang dimiliki Pembina santri takhasus 

sehingga terciptanya keharmonisan hubungan serta minimnya permasalahan 

atau konflik yang terjadi dalam lingkungan asrama tersebut. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian masalah tersebut rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana kompetensi kepribadian dan sosial yang 

dimiliki pembina santri takhasus di pondok pesantren ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kompetensi 

kepribadian dan sosial Pembina di pondok pesantren. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan 

pengetahuan psikologi, seperti psikologi pendidikan khususnya mengenai 

kompetensi kepribadian dan sosial pendidik, dan penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan kompetensi pendidik. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan atau bahan rujukan 

dalam mengetahui dan meningkatkan system dalam menghadapi 

perkembangan dan tantanagn globalisasi dalam proses pembelajaran dan 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang belum tahu secara luas 

mengenai kompetensi kepribadian dan sosial pembina asrama takhasus. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Pembina asrama memegang peranan penting dalam kehidupan santri 

di asrama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat 

disimpulakn bahwa 

1. Pembina takhasus di pondok pesantren telah memiliki kompetensi 

kepribadian dan sosial yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan 

perbedaan kepribadian antara Pembina yang satu dengan yang lainnya, 

selain itu, kemampuan berkomunikasi antar satu Pembina dengan 

Pembina yang lain. 

2. Persamaan dan Perbedaan Kompetensi kepribadian dan sosial yang 

dimiliki oleh Pembina disebabkan karena perbedaan latar belakang 

Pembina. 

a. Persamaan yang dimiliki oleh Pembina ialah sama-sama memiliki 

kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai Pembina yang 

bertanggung jawab untuk mengayomi, memenuhi kebutuhan anak 

binaan, serta menjalankan tanggung jawab sebagai orangtua kedua 

bagi anak, mudarris, mursyid, serta pembimbing akademik bagi 

anak-anak binaan yang tinggal di asrama. Salah satu kegiatan yang 

dilakukan Pembina untk menjalankan perannya tersebut adalah 
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adanya sesi sharing sebagai bentuk keterampilan dalam 

menghadapi adanya konflik atau pemasalahan yange trjadi dalam 

lingkungan anak-anak binaan 

b. Perbedaan kompetensi sosial yang dimiliki Pembina dalam 

menjalankan perannya sebagai pembian antara lain perbedaan 

pemberian sikap kepada anak binaan. Pembina yang sebelumnya 

pernah tinggal diasrama lebih memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan anak-anak jiak dibandingkan dengan Pembina yang belum 

pernah tinggal diasrama. Hal tersebut mengakibatkan Pembina 

yang pernah tinggal diasrama lebih terbuka dengan anak-anak 

binaannya karena adanya rasa bahwa pernah mengalami hal yang 

sama. Selain itu, adanya perbedaan terkait pengetahuan untuk 

mencari informasi terkait bagaimana menyikapi permasalahan atau 

perbedaan yang muncul dalam lingkungan anak-anak binaan. 

Pembina yang memiliki keinginan untuk mempelajari atau mencari 

pengetahuan terkait bagaimana perkembangan anak atau 

karakteristik yang dimilki anak cenderung lebih paham terkait 

anak-anak binaannya dan mampu mengahapi permasalahan yang 

terjadi dalam lingkungan anak anak terutama dalam kehidupan 

bersama anak 
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B. SARAN 

1. Pihak Pembina 

Pihak Pembina agar dapat lebih mencari sumber pengetahuan terkait  

tumbuh kembang satri binaan dan berbagai karakteristik santri binaan 

agar dapat memberikan kesan dan perasaan nyaman pada santri dan 

membuat santri saling memahami metode pembelajaran dan 

pendidikan yang lebih cocok diterapkan kepada anak binaan dan 

meningkatkan kompetensi sebagai pendidik dalam menjalankan 

perannya sebagai Pembina asrama.  

2. Peneliti selanjutnya 

Penelitian tentang kompetensi pendidik untuk Pembina di asrama ini 

belum banyak dlakukan. Kepada peneliti selanjutnya yang memiiki 

minat untuk meneliti terkait tema pendidikan khususnya kompetensi 

pendidik, disarankan untuk lebih mempersiapkan pedoman wawancara 

atau poin poin yang akan digunakan dalam penelitian agar 

mendapatkan data dan hasil yang maksimal 

3. Santri binaan 

Kepada santri binaan yang tinggal diasrama bersama Pembina, disarankan 

utnuk lebih terbuka kepada Pembina dan bertanya atau berbagi cerita 

kepada Pembina yang berperan sebagai orangtua selama anak-anak 

tinggal di asrama agar santri dapat merasa lebih nyaman dan 

mengurangi terjadinya konflik antar santri yang satu satu dengan yang 

lainnya 
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