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ABSTRAK 

PENERAPAN PENDIDIKAN KARAKTER DI PONDOK PESANTREN 
AL-MUAWWANAH KECAMATAN PAJARESUK

KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh :
MUTAWALIA

Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai 
karakter peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran 
individu, tekad serta kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik 
terhadap Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, 
sehingga akan terwujud insan kamil.

Penelitian ini di latar belakangi oleh sebuah fakta lapangan yang menunjukan 
telah terjadinya penurunan kualitas moral bangsa indonesia yang di cirikan dengan 
maraknya tingkat kriminalitas, terjadinya konflik, dan menurunya etos kerja. Pondok 
pesantren Al-Muawwanah pajaresuk Kab. Pringsewu  sebagai pendidikan non formal  
menjadi lembaga yang sangat efektif untuk mengembangkan nilai-nilai karakter 
santri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan pendidikan karakter di pondok pesantren.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif, yang menggunakan alat pengumpul data dengan metode 
interview, observasi, dokumentasi untuk memperoleh data yang kemudian di olah dan 
di analisis hingga di peroleh suatu kesimpulan.

Dari hasil analisa data, dapat di peroleh kesimpulan bahwa pondok pesantren 
al-muawwanah telah menerapkan pendidikan karakter dengan baik secara holistik dan 
berlangsung selama 24 jam. Adapun nilai-nilai karakter ditanamkan melalui kegiatan 
belajar mengajar, bimbingan baca tulis al-Qur’an, memberikan suri tauladan 
(perbuatan baik), kegiatan ekstra kulikuler, bimbingan tatacara beribadah, menegur 
santrri. hal ini bisa di lihat dari sikap dan prilaku santri yang taat beribadah, hormat 
terhadap kyai, ustad, pengurus, memiliki sikap ramah tamah,lemah lembut, sopan 
santun, jujur, tanggung jawab, toleransi,mandiri,cinta ilmu,disiplin, suka menolong, 
kreatif dan kerja keras.

Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Pondok pesantren 
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MOTTO

                                

                          

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah 

yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-nya dan Dialah yang 

lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS.An-Nahl : 125)1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: Bumi Rartu,1997)h.874
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1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan gambaran atau cerminan dari pokok permasalahan yang 

akan dibahas untuk mendapatkan kesatuan dan menghindarkan kesalah pahaman 

dalam skripsi ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan terhadap isi dan 

tujuan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Judul yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah: “Penerapan Pendidikan 

Karakter di Pondok Pesantren Al-muawwanah Pajaresuk Pringsewu” Dengan 

penjelasan sebagai berikut:

1. Penerapan berasal dari kata terap yang artinya “berukir” sedangkan 

menerapkan artinya mempraktekkan, jadi penerapan artinya prihal 

mempraktekkan suatu hal yang berhubungan dengan suatu pekerjaan.1

2. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemampuan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.2

3. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama islam yang tumbuh 

serta di akui oleh masyarakat sekitar dengan system asrama di mana santri 

menerima pendidikan agama melalui system pengajian atau madrasah yang 

                                                          
1 Departeman Pendidikan Nasional,KBBI,Edisi ke-4,Jakarta 2002,h.144
2 Sri Narwati, Pendidikan Karakter,(Yogyakarta: Family, 2011)h.14
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sepenuhnya di bawah kedaulatan dari leadership seseorang atau beberapa 

orang kyai dengan cirri-ciri khas yang bersifat kharismatis serta independen 

dalam segala hal (arifin,2003:229)

4. Al-muawwanah 

Al-muawwanah adalah suatu Lembaga pendidikan yang berbasis 

islami yang biasanya yang di sebut pesantren yang terletak di kecamatan 

pajaresuk Kabupaten pringsewu. pesantren al-muawwanah di bangun agar 

mempunyai para generasi penerus mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan 

cita-cita pendidikan agama islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud 

dari judul skripsi ini adalah suatu aktivitas atau usaha yang di lakukan guru 

atau ustad dalam menerapkan pendidikan karakter untuk membentuk watak 

dan sikap sasantri almuawwanah pajaresuk Kab pringsewu yang berakhlakuk 

karimah.

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul ini adalah :

1. Pendidikan karakter sangatlah cocok untuk di terapkan di pondok pesantren 

karna melihat tingkat kenakalan remaja semakin meningkat maka pendidikan 

karakter di harapkan menjadi benteng diri bagi santri pondok pesantren al-

muawwanah agar memiliki karakter yang baik dan berjati diri bangsa.
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2. Karakter merupakan aspek yang sangat penting dalam diri manusia yang 

dapat menentukan terhadap kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri, 

salain itu karakter juga dapat menentukan kemajuan bangsa.

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, hal ini di sebabkan 

kerena berbagai aspek kehidupan akan dapat terarah di jalankan apabila SDMnya 

memiliki pendidikan yang memadai.

Dinegara kita sudah terdapat undang-undang yang mengaturtentang 
pendidikan. Hal ini tertuang dalan UUD Pasal 31 ayat (1) menyebutkan 
bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan  dan ayat (3) 
menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur 
dengan undang-undang. Oleh karena itu seluruh komponen bangsa wajib 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga merupakan salah satu tujuan 
negara.

Sistem pendidikan nasional di indonesia sebagaimana tertuang dalam 
Undang-Undang No. 2/89 sistem pendidikan nasional dengan tegas 
merumuskan tujuanya pada Bab II pasal 4 yang berbunyi : mengembangkan 
manusia indonesia seutuhnya. Manusia seutuhnya yang di maksud antara lain 
bercirikan beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan berbudi 
pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan 
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan.3

Konsekuensi dari arti pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia, maka 

terlahirlah lembaga-lembaga formal maupun non formal misalnya sekolah dan 

pesantren yang akan mencetak tenaga pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhan 

                                                          
3 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral Dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan (Malang: 

Bumi Aksara, 2008)h.15
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masyarakat. Pesantren merupakan lembaga non formal yang dapat mencetak 

generasi-generasi bangsa yang berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan.

Pendidikan Karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu 

mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta 

didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaiman prilaku guru, cara guru berbicara atau 

bagaiman guru bersikap dan berbagai hal terkait lainya.

Hakekat pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk 

membimbing dan mengembangkan kepribadian serta untuk membimbing dan 

mengembangkan kepribadian dasar anak didik dalam bentuk pendidikan formal 

Maupun non formal.4 Dalam sejarahnya pendidikan sebenarnya sudah di mulai sejak 

adanya makhluk yang bernama manusia, yang berarti bahwa pendidikan itu 

berkembang dan berproses bersama-sama dalam perkembangan hidup dan kehidupan 

manusia itu sendiri.5

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna memiliki 

banyak sekali anugrah yang tidak di miliki oleh makhluk lain dimana hal itu menjadi 

keistimewaan tersendiri bagi manusia, salah satunya ialah akal yang dengannya 

manusia mampu mengontrol kemauan, perasaan, fantasi dan lain-lain sehingga 

kemudian membentuk karakter yang kuat dalam diri sebagai kontrol terhadap sesuatu 

yang di hadapi. Karakter yang baik akan menjadi modal bagi manusia untuk menjadi 

bangsa yang mampu mewujudkan kahidupan aman dan sejahtera. Sebab salah satu 

                                                          
4 HM.  Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Bina Aksara,1978), h.14.
5Zuhairimi. Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta:  Bumi Aksara, 2012), h.92.
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instrument yang penting mempengaruhi maju mundurnya suatu bangsa adalah akhlak 

dan karakter mereka. 

Penyair tekenal ahmad syauqi mengatakan bahwa bangsa itu hanya bisa 
bertahan selama mereka masih memiliki akhlak atau karakter yang baik, bila 
kahlak telah lenyap dari mereka maka mereka akan lenyap pula.6

dan tujuan  pendidikan islam yang di rumuskan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional pasal 3 di 

sebutkan bahwa :

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
tuhan yanag maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri menjadi warga Negara yang demokratis srta bertanggung jawab.”7

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa 

yang bermartabat. Ada 9 pilar pendidikan karakter, diantaranya adalah :

1. Cinta tuhan dan segenap ciptaanya;
2. Tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian;
3. Kejujuran, amanah dan kearifan;
4. Hormat dan santun;
5. Dermawan, suka menolong dan gotong royong/ kerjasama;
6. Percaya diri, kretif dan bekerja keras;
7. Kepemimpinan dan keadilan;
8. Baik dan rendah hati; dan
9. Toleransi;.8

                                                          
6 Masnur Muslich, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar,2005),h.223.
7 Undang-Undang RI no.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(Bandung: Cinta 

Umbara), h.76.
8 Dinas Pendidikan Lampung.2014.Pendidikan Berbasis Karakter.(online).tersedia 

:http://disdik-lampung.info 21 april 2017
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Pendidikan harus mampu menciptakan manusia-manusia yang siap dan eksis 

untuk hidup di tengah-tengah perubahan yang ada. Sehingga manusia tidak ikut lebur 

dalam arus yang menerpanya, malainkan mampu mengendalikan arus perubahan, 

kemana kehidupan sebuah masyarakat akan dikendalikan. Bagaimana pun, 

pendidikan merupakan salah satu kunci yang sangat esensial dalam kehidupan 

manusia. Baik buruknya sumber daya manusia tergantung dari pendidikan yang 

diperolehnya. Jika pendidikan yang diperoleh seseorang memiliki kualitas yang 

mumpuni, maka baik juga sumber daya manusia yang dimilikinya. Karena itu, desain 

pendidikan selayaknya dipersiapkan secara matang sehingga hasil yang dicapai pun 

memuaskan.9

Dewasa ini pembahasan tentang pendidikan karakter atau pendidikan yang 

berbasis pembangunan karakter siswa menjadi wacana yang ramai di perbincangkan 

di dunia pendidikan karena realitas di lapangan tidak sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Degradasi moral yang terus menerus terjadi pada generasi bangsa ini 

nyaris membawa bangsa pada kehancuran, hal ini di tandai oleh adanya geng-

ngengan dan tawuran antar pelajar yang sekarang menjadi momok bagi masyarakat. 

Generasi bangsa kehilangan kesadaranya. Maraknya tawuran pelajar di picu oleh 

beberapa faktor. Rendahnya karakter yang di miliki siswa menjadi salah satu pemicu 

hilangnya akhlak dan norma pelajar saat ini. Rendahnya kualitas karakter siswa

mendorong prilaku yang tidak bernorma. Selain itu juga budaya korupsi, 

                                                          
9 A. Syafi’I Ma’arif et. al., (Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta

(Yogyakarta: Tiara Wacana,1991), h.15.
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penyalahgunaan narkoba yang semakin menggurita dan pergaulan antar remaja putra 

dan putri bangsa semakin bebas (tindak asusila) merupakan bukti nyata akan 

degradasi moral generasi bangsa ini.

Dalam islam, karakter atau akhlak mempunyai kedudukan yang penting dan di 

anggap mempunyai fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. 

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-qur’an surat an-nahl ayat 90 sebagai 

berikut :

                                  

            

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapar mengambil pelajaran”10

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa ajaran islam serta pendidikan 

karakter mulia yang harus di teladani agar manusia yang hidup sesuai dengan 

tuntutan syariat yang bertujuan untuk kemaslahatan serta kebahagiaan umat manusia.

Islam merupakan agama yang sangat menunjung tinggi nilai karakter, Sosok 

seseorang yang di jadikan teladan dalam islam adalah  sosok atau tokoh yang selama 

ini jadi panutan yaitu Nabi Muhammad SAW menempati posisi paling utama.

                                      

                                                          
10 Departemen Agama RI, Op.Cit. h.277
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Artinya: . Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.(Q.S al-ahzab :21)

Untuk Indonesia sendiri ada lima jenis karakter yang sangat penting dan 

sangat mendesak  di bangun dan di kuatkan sekarang yaitu Kejujuran, kepercayaan 

diri, apresiasi terhadap kebhinekaan, semangat belajar dan semangat kerja. Karakter 

ini sangat di perlukan sebagai modal dasar untuk memecahkan masalah besar yang 

menjadi akar dari kemunduran bangsa Indonesia selama ini yaitu korupsi, konflik 

horizontal, semangat kerja dan semangat belajar yang rendah.11

Seperti yang di katakan oleh Thomas Lichona bahwa ada 10 zaman yang kini 
terjadi tetapi harus diwaspadai karena dapat membawa bangsa menuju jurang 
kehancuran yaitu meningkatnya kekerasan di kalangan remaja atau 
masyarakat, penggunaan bahasa atau kata-kata yang buruk/ tidak 
baku,pengaruh peer grup(geng) dalam tindak kekerasan menguat, 
meningkatnya prilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan 
seks bebas, semakin kaburnya pedoman  moral baik dan buruk, menurunya 
etos kerja,semakin rendahnya hormat terhadap orang tua dan guru, rendahnya 
rasa tanggung jawab individu dan kelompok, membudayanya kebohongan 
atau ketidakjujuran, adanya rasa saling curuga dan kebencian antar sesama.12

Dalam Islam pendidikan karakter menjadi hal yang sangat diutamakan, 

Pendidikan karakter dengan memberikan teladan yang baik dengan figur Rasulullah 

Saw sebagai panutan adalah suatu hal yang sangat dianjurkan bahkan di haruskan 

dalam Islam. Oleh karenanya jika anak sejak kecil sudah dibiasakan untuk mengenal 

karakter positif sesuai tauladan yang diajarkan Rasulullah maka ketika dewasa ia 

akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, percaya diri dan berkarakter kuat.

Secara teoretik sebenarnya pendidikan karakter telah ada sejak islam di 

                                                          
11 Ibid. h.78.
12 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter(Bandung: Alfabeta,2012),h.28
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turunkan di dunia seiring dengan di utusnya nabi Muhammad SAW untuk 

memperbaiki atau menyempurnakan akhlak (karakter) manusia.

Rasulullah SAW bersabda : 

                                                 ِإنََّما ُبِعْثُت ُألَتمَِّم َمَكاِرَم اَألْخالق                

“Aku di utus untuk menyempurnakan akhlak –akhlak mulia (H.R. maliki, 
hakim dan baihaqi)”13

Ajaran islam sendiri tidak mengandung sistematika yang tidak hanya 

menekankan pada aspek keimanan, ibadah dan muamalah, tetapi juga akhlak 

pengamalan ajaran islam secara utuh (kaffah) merupakan model karakter seorang 

muslim, bahkan mepersonifikasikan dengan model karakter nabi Muhammad SAW 

yang memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah (STAF).14

Dengan demikian Tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan 

mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan 

seimbang. Melalui pendidikan karakter di harapkan peserta didik mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuanya, mengkaji dan 

menginternalisasi, serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia 

sehingga terwujud dalam prilaku sehari-hari. Salah satu lembaga tertua yang 

merupakan wujud proses pembentukan karakter yaitu pondok pesantren

Pesantren, jika di sandingkan dengan lembaga pendidikan yang pernah

                                                          
13 Imam Ghozali, Mukhtasar Ilya Ulumiddin, penerjemah : Abu Madyan Al-Qurtubi (Depok:  

Kaira Publishing,2014), H. 257.
14 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep,Karakteristik dan Implementasi

(Bandung:  Remaja Kompetensi, 2002),h.27



10

muncul di Indonesia, merupakan system pendidikan tertua saat ini dan di anggap 

sebagai produk budaya Indonesia yang indigenous.pendidikan ini semula merupakan 

pendidikan agama islam yang dimulai sejak munculnya masyarakat islam pada abad 

ke-13. Beberapa abad kemudian penyelenggaraan pendidikan ini semakin teratur 

dengan munculnya tempat-tempat pengajian (‘nggon ngaji’). Bentuk ini kemudian 

berkembang dengan pendirian tempat-tempat penginapan bagi para pelajar(santri) 

yang kemudian di sebut pesantren.15

Pesantren adalah lembaga yang bisa dikatakan merupakan wujud proses wajar 

perkembangan sistem pendidikan nasional. Makanya, lembaga pendidikan pesantren 

memiliki posisi strategis dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sebagai salah satu 

bentuk pendidikan, pesantren mempunyai tempat tersendiri dihadapan masyarakat. 

Hal ini karena pesantren telah memberikan sumbangan yang besar bagi kehidupan 

bangsa dan pengembangan kebudayaan masyarakat. Peran agama dalam 

pembangunan telah memiliki legitimasi konstitusional dalam GBHN, yaitu dengan 

pernyataan bahwa agama adalah landasan etik, moral, dan spiritual bagi 

pembangunan. hal ini merupakan peluang tantangan bagi pesantren untuk 

mewujudkan cita-cita pembangunan yang lebih baik.

Yang membedakan pendidikan di sekolah dengan pesantren dalah ciri –

cirinya. pesantren itu sendiri memiliki kultur khas yang berbeda dengan lembaga

lainya. Beberapa peneliti menyebut sebagai sebuah sub kultur yang bersifat indio 

                                                          
15  Sulthon Masyhud, Moh.Khusnardilo, Managemen Pondok Pesantren ( Jakarta: Diva 

Pustaka,2005),h.1.



11

syncratic. Cara pengajaranyapun unik. Kegiatan belajar berlangsung tanpa 

penjenjangan kelas, kurikulum yang ketat, dan biasanya dengan memisahkan jenis 

kelamin.16

Menurut abdul rahim, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua 

yang melekat dalam perjalanan kehidupan indonesia sejak ratusan tahun yang silam, 

ia adalah lembaga pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga unik dan 

punya kerakteristik tersendiri yang khas, sehingga saat ini menunjukan kapabilitasnya 

yang cemerlang melewati berbagai episode zaman dengan pluralitas polemik yang di 

hadapinya. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, pesantren tradisional telah banyak 

memberikan andil dan kontribusi yang sangat besar dalam ikut serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan memberikan pencerahan terhadaap masyarakat serta dapat 

menghasilkan komunitas intelektual yang setaraf dengan sekolah elit.17

Menurut raharjo, sistem pendidikan pesantren melahirkan jiwa yang menjadi 

karakteristik yang belum pernah di bangun oleh system pendidikan manapun. 

Setidaknya karakteristik tersebut terimplikasi dalam jiwa pesantren yaitu ; 

persaudaraan, tolong menolong, persatuan, keiklasan, kesederhanaan, kemandirian, 

kebebasan dan pluralitas.18

Proses pendidikan di tujukan untuk membentuk manusia yang memiliki 

kemampuan disiplin ilmu sehingga bisa berperan dalam kehidupan bermasyarakat 

                                                          
16 Ibid.,h. 3.
17 Abdul Harim, Peran Strategi Pesantren dalam Membangun Spiritual (Jakarta : Media 

Pustaka, 2001),h.28.
18 Mustafa Rahman, Humanisasi Pendidikan Islam (Semarang: Walisongo Pers,2011),h.162.
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untuk kebaikan hidup di dunia maupun akhirat. Keberhasialan yang lebih penting 

adalah penanaman nilai-nilai krakter yang melahirkan budi pekerti yang luhur (akhlak 

mulia). Pendidikan pesantren dengan cirinya sebagai pendidikan agama secara ideal 

berfungsi membina dan menyiapkan santri yang berilmu, yang sekaligus beriman, 

dan beramal sholeh yang tetap menegakan harkat dan martabat manusia.19

Pondok pesantren al-muawwanah merupakan pondok pesantren yang 

benuansa campuran antara modern dan salafi (komprehensif)di kabupaten pringsewu. 

Pondok pesantren al muawwanah terletak di desa pajaresuk Kecamatan pajaresuk 

Kabupaten Pringsewu Lampung. Pondok pesantren al-muawwanah merupakan salah 

satu lembaga pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter yaitu menanamkan 

nilai-nilai religius, karakter keagamaan, konteks mendidik dan mencegah hal-hal 

negatif, Yang terjadi seiring berkembangnya zaman.20 oleh sebab itu pondok 

pesantren al-muawwanah menjadi salah satu solusi untuk mengembangkan 

kepribadian santri di usia remaja tersebut. 

Pondok pesantren al-muawwanah merupakan lembaga pendidikan yang di 

dalamnya mengutamakan pembentukan karakter kepribadian dan sikap mental. santri 

masing-masing di berikan tanggung jawab dan tantangan terhadap banyak system 

pendidikan yang mengacu pada pendidikan karakter yang di terapkan di pondok 

pesantren misalnya dengan di terapkanya wajib baca al-qur’an, Doa sebelum belajar, 

ucapkan salam, infaq setiap hari jum’at, serta penerapan pelajaran-pelajaran fiqih, 

                                                          
19 Ibid,h.165
20 Wawancara Dengan Ustadz reza Zarkasyi Mahera Selaku Tenaga Pengajar di Pondok 

Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kabupaten Pringsewu
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qur’an dan hadits dan kitab kuning selain itu di pondok pesantren al-muawwanah 

juga di terapkan wajib kultum(kuliah tujuh menit) dan lain-lain merupakan beberapa 

rutinitas yang diterapkan di pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk, pringsewu

sebagai upaya pembentukan karakter yang kuat bagi para santrinya. Bahkan setiap 

santri al-muawwanah pajaresuk, pringsewu berhak mendapatkan program tahfidh,

dimana semua santri dibimbing untuk menghafalkan surat-surat penting dan 

ditargetkan setelah lulus mereka sudah hafal paling tidak beberapa surat-surat 

penting seperti, surat yaasin, ar-rahman, al-waqiah, al-mulk dll. 

Namun meskipun sudah di terapkan berbagai macam aturan dan tanggung 

jawab santri  atas segala kegiatan di pondok pesantren al-muawwanah tidak 

kemungkinan masih ada beberapa santri yang masih melakukan prilaku menyimpang 

misalnya bolos dalam belajar, mengenakan barang milik orang lain 

(ghosob),merokok, berbicara keras(bentak), memakai pakaian pendek di dalam 

pondok,dan lain-lain karena Para santri al-muawwanah pajaresuk, pringsewu santri 

pada tingkat MTS dan MAN atau masa remaja sehingga sangat rentan dengan 

pengaruh-pengaruh buruk yang datang dari luar misalnya penggunaan Teknologi. 

Teknologi adalah suatu contoh dari berbagai macam hal yang merusak pendidikan 

karakter bangsa. utamanya di kalangan remaja, banyak sekali  yang meggunakan 

peralatan teknologi untuk hal – hal yang negatif misalnya yang lagi marak sekarang 

ini adalah trafficking melalui facebook, twitter, dan jejaring sosial lainnya tidak 

kemungkinan juga para remaja di pondok pesantren al-muawwanah.
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Keadaan awal karakter santri di pondok pesantren belom begitu terlihat hanya 

saat terlihat dari priaku santri yang masih membuang sampah bukan pada tempatnya, 

terlambat datang pada saat diniyah, ketika berdo’a masih ada santri yang berbincang-

bincang dengan teman, terlihat santri yang tidur ketika proses belajar dan sering 

terdengar santri mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada teman maupun 

guru21.

berdasarkan hasil observasi diperoleh keterangan sebagai berikut :

a) Religius, pada poin ini santri di pesantren tersebut ketika sedang 
melakukan doa bersama tidak semua berdoa, ada yang khusuk ada juga 
yang berbincang-bincang dengan temanya dan setelah sholat tidak semua 
santri ikut membaca wirid.

b) Tanggung jawab, disiplin dan mandiri, pada poin ini sebagian santri belum 
mampu pmengemban tanggung jawab karna masih ada satri yang lalai 
akan tanggung jawabnya di pesantren.

c) Amanah, pada poin ini santri di pesantren tersebut belum semuanya 
mampu menanggung amanah yang di berikan ustad misalnya ketika ustad 
berhalangan mengajar pasti santri di berikan tugas namun jarang yang 
mengerjakanya.

d) Hormat dan santun, pada poin ini santri masih ada yang kurang sopan 
santunya missal ketika santri bermasalah atau bertengkar sering kali 
mengucapkan kata-kata yang tidak pantas

e) Kasih sayang,peduli dan kerjasama, sebenarnya santri al-muawanah rata-
rata memiliki cinta kasih yang begitu besar namun ternyata masih ada 
beberapa yang cuek dan kurang perduli.

f) Baik dan rendah hati, pada poin ini santri –santri ternyata masih ada yang 
memilah-milih teman dalah hal ekonomi.22

Dari uraian tersebut , untuk menjawab dan mengetahui lebih detail bagaimana 

penerapan pendidikan karakter di pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk, 

pringsewu maka perlu adanya penelitian lebih lanjut. Dan dengan ini peneliti 

                                                          
21 Observasi peneliti pada tanggal 9 april 2017
22 Wawancara dengan marlina salah satu  pengurus pondok pada hari minggu,9 april 2017



15

bermaksud untuk melakukan penelitian di suatu lembaga pondok pesantren yang 

terkait dan  akan di sajikan dengan judul “PENERAPAN PENDIDIKAN 

KARAKTER DI PONDOK PESANTREN AL-MUAWWANAH KECAMATAN 

PAJARESUK, KABUPATEN PRINGSEWU “

D. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasi 

masalahnya yaitu :

a. Pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten pringsewu 

telah menerapkan pendidikan karakter terhadap seluruh santri di 

pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten pringsewu 

namun meskipun sudah di tanamkan nilai-nilai karakter terhadap santri 

ternyata masih ada santri yang berprilaku tidak sesuai dengan apa yang 

di ajarkan misalnya santri almuawwanah masih ada yang bolos dalam 

belajar, merokok, ghosob (memakai barang orang lain tanpa izin), 

berbicara keras, dll. 

b. Karakter merupakan aspek yang sangat penting dalam diri manusia 

yang dapat menentukan terhadap kualitas dari sumber daya manusia 

itu sendiri, selain itu karakter juga dapat menentukan kemajuan suatu 

bangsa.

2. Batasan Masalah
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Berdasrkan hasil identifikasi masalah di atas maka dapat di batasi 

masalahnya agar penelitian libih efektif, terarah dan dapat di kaji. Dalam 

penelitian ini di fokuskan pada “penerapan pendidikan karakter di pondok 

pesantren al-muawwa
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E. Penelitian Terdahulu Yang Relavan

Dari hasil penelitian terdahulu yang relavan maka pembahasan tentang 

penerapan pendidikan karakter di pondok pesantren al-muawwanah, di temukan 

beberapa skripsi yang berkaitan dengan hal ini yaitu :

1. penelitian oleh Wahyu Mustaqim yang berjudul “pengaruh penerapan 

pendidikan karakter di sekolah terhadap prilaku akademik siswa kelas XI 

tekhnik komputer jaringan di SMK Piri 1 Yogyakarta” jurnal skripsi ini 

membahas tentang pengaruh penerapan pendidikan karakter terhadapa 

prilaku akademik siswa kelas XI tekhnik komputer jaringan di SMK PIRI 1 

Yogyakarta dengan penelitian jenis exspost facto dengam metode campuran 

(mixed methods) dan subjek penelitian nya adalah siswa kelas XI tekhnik 

komputer jaringan di SMK Piri 1 Yogyakarta.23 Yang membedakan dengan 

peneliti adalah bahwa dalam penelitian ini, peneliti membahas penerapan 

pendidikan karakter di pondok pesantren terhadap pembentukan karakter 

santri baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik dengan jenis 

penelitian kualitatif dan subjek penelitian adalah seluruh santri pondok 

pesantren al-muawwanah kecamatan pajaresuk pringsewu.

                                                          
23 Wahyu Mustaqim, “Pengaruh Penerapan Pendidikan Karakter di Sekolah Terhadap 

Prilaku Akademik Siswa Kelas XI Tekhnik Komputer Jaringan di SMK 1 Piri Yogyakaarta” dari 
http://eprints.uny.ac.id/10264/1/JURNAL%20SKRIPSI.pdf
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2. Penelitian oleh khanafi jurusan pendidikan agama islam universitas 

muhammadiyah surakarta yang berjudul “penerapan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran akhlak (studi kasus di MAN 2 Surakarta tahun ajaran 

2012/2013) yang membahas tentang penerapan pendidikan karakter melalui 

mata pelajaran dan tertuang dalam silabus dan rpp guru mata pelajaran 

akhlak.Yang membedakan dengan penelitian ini adalah pembentukan 

karakter tidak di sampaikan melalui mata pelajaran khusus atau mata 

pelajaran yang berdiri sendiri melainkan melalui pengintegrasikan dalam 

kegiatan sehari-hari yang ada di pondok pesantren al-muawwanah kecamatan 

pajaresuk pringsewu.24

Setelah menelaah beberapa penelitian yang berkaitan dengan pendidikan 

karakter maka yang menjadikan skripsi ini berbeda dengan sebelumnya adalah 

peneliti lebih memfokuskan dengan penerapan pendidikan karakter melalui seluruh 

kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren al-muawwanah dengan kurikulum 

lokal.

                                                          
24Khanafi, “penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran akhlak ] 

(studi kasus di MAN 2 Surakarta tahun ajaran 
2012/2013)http://eprints.ums.ac.id/25889/20/02._naskah_publikasi.pdf
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi manusia 

menuju kedewasaan, baik kedewasaan intelektual,sosial,maupun moral. Oleh karna 

itu proses pendidikan bukan hanya mengembangkan intelektual saja,tetapi mencakup 

seluruh potensi yang di miliki anak didik.1 Pendidikan berasal dari kata “didik” lalu 

kata ini mendapat awalan me sehingga menjadi “mendidik” artinya memelihara dan 

member latihan.2 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan ialah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

mendewasakan manusia melalalui upaya pengajaran dan penelitian.3

menurut Ahmad D. Marimba pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan 

yang di lakukan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.4

menurut Ki Hajar Dewantoro pendidikan adalah tuntunan didalam hidup 

tumbuhnya anak-anak. Pendidikan di tujukan untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Republik 

                                                          
1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta:

Kencana,2011),h.135.
2 Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2010),h.10.
3 Ibid.h. 10.
4Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung : Al Maarif, 1981), 
h. 25.



21

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 

yang berbunyi:

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa,bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia,berilmu,cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara 
demokratis serta bertanggung jawab”5

Berdasarkan Undang-Undang di atas salah satu ciri manusia berkualitas 

adalah mereka yang tangguh iman, bertaqwa serta memiliki akhlak mulia, sehingga di 

harapkan salah satu ciri kompetensi keluaran pendidikan di Indonesia adalah 

ketangguhan dalam iman, bertaqwa serta memiliki akhlak (karakter) yang mulia.

Dengan demikian, pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri 

seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. 

Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas 

lagi, yaitu sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai(akulturasi dan 

sosialisasi).

Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu

a) Afektif yang mencerminkan pada kualitas keimanan,ketaqwaan, akhlak 

mulia termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan 

kompetensi estetis;

                                                          
5 Undang-Undang SIKDIKNAS  RI No.20 Thn 2003 (Jakarta: Sinar Grafika,2008),h.7.
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Kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas 

untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan

b) Psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan 

keterampilan teknis , kecakapan praktis, dan kompetensi kinestis.6

Karakter menurut bahasa (etimologis) istilah karakter berasal dari bahasa latin 

kharakter,kharassaein, dan kharax, dalam bahasa yunani character dan charassein,

yang berarti membuat tajam dan membuat dalam. Dalam bahasa inggris character 

dan dalam bahasa Indonesia lazim di gunakan dengan istilah karakter (madjid,2011).

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pusat bahasa 

depertemen pendidikan nasional kata karakter berarti sifat-sifat kejiwaan,akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau bermakna bawaan, 

hati, jiwa,kepribadian, budi pekerti, prilaku,personalitas, sifat, tabiat, temperamen, 

watak. Maka istilah berkarakter artinya memiliki karakter, memiliki kepribadian, 

berprilaku, bersifat,bertabiat dan berwatak.7 Karakter menurut istilah adalah keadaan 

asli yang ada dalam diri individu seseorang yang membedakan dirinya dengan orang 

lain.8

Menurut pendapat lain istilah karakter berasal dari bahasa yunani yang berarti 

“to merk” (menandai) dan memfokuskan pada tindakan dan tingkah laku. Ada dua 

                                                          
6 Masnur Muslich, Op.Cit. h.69
7 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasinya (Bandung: 

Alfabeta,2014),h.1.
8 Ibid
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pengertian tentang karakter. Pertama, ia menunjukan bagaimana bertingkah laku. 

Apabila seseorang berprilaku tidak jujur, curang, kejam dan rakus tentulah orang 

tersebut memanifestasikan prilaku buruk. Sebaliknya apabila seseorang berprilaku 

jujur, suka menolong tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. 

Kedua, istilah karakter erat kaitanya dengan “personaliti” seseorang baru di sebut 

orang berkarakter (a person of character) apabila tingkah lakunya sesuai dengan etika 

atau kaidah moral.9

Sementara pengertian karakter menurut beberapa pakar pendidikan yaitu:

Menurut Thomas Lickona karakter merupakan sifat alami seseorang dalam 

merespon situasi secara bermoral. Sifat alami tersebut diimplementasikan dalam 

tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, adil, 

menghormati orang lain, dan karakter mulia lainya. Pengertian yang di kemukakan 

oleh lickona ini mirip dengan apa yang di kemukakan oleh Aris Tetoles, bahwa 

karakter itu erat kaitanya denga ‘habit”  atau kebiasaan yang terus menerus di 

lakukan. Lebih jauh Lickona menekankan tiga hal dalam mendidik karakter yang di 

rumuskan dengan indah ; knowing, loving, and acting the good. Menurutnya 

keberhasilan pendidikan karakter dimulai dengan pemahaman karakter yang baik, 

mencintai, dan pelaksanaan atau peneladanan atas krakter baik itu;

Menurut Suyanto karakter adalah cara berpikir dan berprilaku yang menjadi 

ciri khas tiap individu untuk hidup dan kerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan Negara.individu  yang berkarakter baik adalah individu yang 
                                                          

9 Mulyasa, H,E, Manajemen Pendidikan Krakter (Jakata: Bumi Aksara, 2013)h.3-4
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bisa membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari 

keputusan yang di buat. Sementara pendidikan karakter adalah pendidikan budi 

pekerti plus yaitu melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan(feeling) dan 

tindakan (action). Tanpa tiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif.

Menurut T. Ramli pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama 

dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak tujuanya adalah membentuk pribadi 

siswa supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga Negara yang 

baik bagi suatu masyarakat dan bangsa secara umum adalah nilai-nilai social tertentu 

yang banyak di pengaruhi budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karna itu hakikat 

dari pendidikan karakter adalah konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan 

nilai yakni pendidikan nilainilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia 

sendiri dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Menurut Elkind dan Sweet pendidikan karakter adalah upaya yang di sengaja 

untuk membantu  memahami manusia peduli dan inti atas nilai-nilai etis atau asusila. 

Lebih lanjut di jelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang di 

lakukan guru yang mampu mempengaruhi peserta didik. Guru membantu membentuk 

watak peserta didik. Hal ini mencakup semua keteladanan yang ada pada semua 

prilaku guru.

Russel Wiliams menggambarkan karakter laksana otot yang akan menjadi 

lembek jika tidak di latih, dengan latihan demi latihan maka otot-otot (karakter) akan 

menjadi kuat dan akan mewujud menjadi kebiasaanorang yang berkarakter tidak 
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melaksanakan sesuatu aktivitas karana takut akan hukuman tapi karna mencintai 

kebaikan. Karna cinta itulah maka munculah keiginan untuk berbuat baik.10

Imam Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu 

spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu 

dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu di pikirkan lagi.11

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa karakter atau tabiat adalah fitrah manusia, 

fitrah tersebut menjadi bahasan pokok dalam pendidikan.12

Berdasarkan pada beberapa pengertian tersebut di atas, dapat di pahami bahwa 

karakter adalah keadaan asli yang ada dalam diri individu seseorang yang 

membedakan antara dirinya dengan orang lain.

Sementara pendidikan karakter sendiri adalah pendidikan yang 

mengembangkan nlai-nilai karakter pada diri peserta didik, sehingga mereka 

memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga Negara yang 

religious, nasionalis, produktif dan kreatif.

Berdasarkan definisi pendidikan karakter di atas secara umum karakter 

merupakan prilaku manusia yang berhubungan dengan tuhan, diri sendiri, sesama

manusia, lingkungan,dan kebangsaan yang terpikir dalam pikiran,sikap,perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama,hukum,tatakrama,budaya 

                                                          
10 Agus Wibowo, Pendidikan  Karakter (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2012),h. 33-34.
11 Heri Gunawan, Op.Cit,h.3.
12 Ahmad Mansur, Pendidikan Karakter Berbasis Wahyu (Jakarta :  Gaung Persada,2016),h.2
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dan adat istiadat. Karakter adalah sesuatu yang dapat di bangun dengan salah satu 

cara yaitu pendidikan.

Keharusan menjunjung tinggi nilai-nilai karakter mulia di pertegas lagi oleh 

Nabi SAW dengan pernyataan yang menghubungkan akhlak dengan kualitas 

kemauan, bobot amal, dan jaminan masuk surga. Berikut ini hadis yang di riwayatkan 

dari abdullah bin Amr,  ia berkata bahwa Rasulullah besabda :

َأْخَالًق َأْحَسَنُكْم ِخَیاِرُكْم ِمْن ِإنَّ
“Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya.”
(HR. Bukhari No. 3559, dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu, Muslim No. 2321, 
dari Ibnu Amr radhiallahu ‘anhu. Ini lafaz Bukhari)

Dalam hadis lain nabi juga bersabda: 

كمل المؤمنین إیمانًا أحسنھم خلقًا

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik 
akhlaknya.(H.R.Abu Dawud dari Abu hurairah).13

Dengan demikian karakter mulia merupakan sistem prilaku yang di wajibkan 

dalam agama islam melalui nash Al-Qur’an dan hadis.

2. Perbedaan Pendidikan karakter dengan Pendidikan akhlak 

Secara etimologi akhlak merupakan bentuk mashdar dari “akhlaqa, 

yukhliqu,ikhlakan” yang bermakna perangai, kelakuan, tabiat atau watak dasar (ath-

thabiah); kebiasaan atau kelaziman (al-adat); peradaban yang baik(al-muruah); dan 

                                                          
13 Marzuki, Pendidikan Karakter  Islam(Jakarta:Bumi Aksara,2015)h.27
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agama (al-din). Kata khuluqu juga ada yang menyamakan dengan kesusilaan, sopan 

santun, serta gambaran sifat batin dan lahirian manusia.14

Konsep akhlak merupakan salah satu demensi penting dalam ajaran islam 

karena mengangkut hubungan realitas manusia dengan komplektifitas kehidupan, 

vertikal dan horizontal, menyangkut tuhan (al-khaliq), sesama manusia (al-makhluq)

dan alam semesta. Dalam hal ini Syaibani meengemukakan bahwa konsep akhlak 

tidah tidak hanya sebatas pada hubungan manusia dengan segala hal yang terdapat 

dalam wujud, bahkan mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan. Di samping 

itu Al- Ghazali mengungkapkan bahwa akhlak merupakan indokator dari iman, 

karena menurutnya iman yang kuat akan melahirkan akhlak yang baik sedangkan 

iman yang lemah akan melahirkan akhlak yang buruk.15

Menurut M.Abdullah Darraz akhlak adalah sesuatu kekuatan dalam kehendak 

yang mantap, kekuatan dan kehendak mana berkombinasi membawa kecenderungan 

pada memilihan pihak yang benar( akhlak baik) atau pihak yang jahat  (akhlak buruk)

Imam al-jurjani, akhlak adalah bangunan jiwa yang bersumber darinya prilaku 

spontan tanpa di dahului pemikiran, berupa prilaku baik (akhlak yang baik) ataupun 

prilaku buruk (akhlak yang tercela). Pertama Al-jurjani cenderung mengartikan 

akhlak sebagai kokohan jiwa yang ada dalam diri manusia yang mendorong manusia 

untuk berbuat baik atau buruk. Akal pikiran dan hati nurani yang jernih mendorong 

                                                          
14 Ahmad Mansur, Op.Cit.,h.38
15 Ahmad Mansur, Pendidikan Akhlak Berbasis Wahyu, (Jakarta : Gaung Persada,2017)h.38
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prilaku yang elok, sementara nafsu mendorong prilaku nista. Kedua, akhlak yang di 

peroleh melalui usaha manusia (mukhtasabah)

Al-Ghazali dan Al-Jarnuji menunjukan bahwa tujuan puncak pendidikan 

akhlak adalah terbentuknya karakter positif dalam prilaku anak didik. Karakter fositif 

itu tiada lain adalah penjelmaan sifat-sifat mulia tuhan dalam kehidupan manusia.16

Namun dalam praktiknya, pendidikan akhlak cenderung pada pengajaran baik dan 

buruk secara normatif seperti hanya pendidikan moral. Meningkatnya tidak kenakalan 

amoral remaja menunjukan bahwa pendidikan akhlak dalam lembaga pendidikan 

belum optimal.

Akhlak memiliki dimensi Illahiyah, sedangkan moral atau nilai dapat dimiliki 

dan di ajarkan tanpa menyertakan tuhan. Akhlak tidak dapat di bicarakan tanpa 

mengaitkan dengan printah dan larangan tuhan. Sedangkan karakter hanya berbicara 

pada ruang lingkup baik dan buruk menurut pendapat manusia. Sehingga dari konsep 

ini muncul prinsip kebebasan yang membuka peluang pada perbedaan pendapat dan 

relativitas nilai.

Istilah Berlin, nilai merupakan esensi dari peradaban itu sendiri. Pendapat ini 

di perkuat oleh Aristetoles, sementara Lickona meletakan dasar pendidikan karakter 

pada nilai universal sebagai landasan moral yang otoritatif dan absolut. Ia 

menggunakan dua standar penilaian untuk melihat apakah suatu perbuatan dapat di 

terima sebagai suatu kebenaran. Kedua standar tersebut adalah revensibility yaitu 

                                                          
16 Siswanto, perbedaan pendidikan karakter dengan pendidikan akhlak, pendidikan moral, 

dan pendidikan nilai, http:// siswantotozheis.wordpress.com. diakses tanggal 05 mei 2017
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apakah kita ingin mendapatkan perlakuannserupa dari orang lain. Dan universability 

yaitu apakah kita semua manusia berprilaku serupa dalam menghadapi situasi yang 

sama.17

Lickona berargumentasi bhawa sebuah nilai seperti menghormati orang lain, 

kemerdekaan (liberty) dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai universal dab 

absolut. Nilai-nilai ini dapat diterima semua manusia dari negara manapun dan agama 

apapun. Dalam hal ini Lickona sudah tepat memberikan kesimpulan bahwa manusia 

memerlukan standar nilai yang absolut. Tatapi ia lupa apakah menghormati orang 

lain termasuk menghormato pilihan seseorang untuk keluar dari agama ? islam 

menolak toleransi semacam ini. Dalam islam hukum myrtad adalah haram dan dosa 

besar. Fakta ini menunjukan bahwa keabsolutan ke universalan nilai yang di gagas 

Lickona, gagal di buktikan.

Konsep nilai berkembang sesuai dengan konsepsi masyarakat barat terhadap 

hakiat manusia, agama dan ilmu serta kehidupan itu sendiri. Perkembangan konsep 

nilai ini menunjukan betapa barat akan merumuskan nilai-nilai yang di anggap baik 

nagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut tentu berbeda dengan pendidikan islam yang 

menekankan pada konsep adab. Islam berbeda dengan barat., islam memiliki suri 

tauladan  yang memiliki karakter sempurna yaitu nabi Muhammad SAW. Konsep 

adab terkait dengan keyakinan  bahwa dalam melakukan tindakan  manusia 

mempunyai rujukan yang utama yaitu wahyu allah dan sunnah nabinya yang 

tercantum dalam dalil yang berbunyi :  
                                                          

17 Ahmad Mansur. Op.Cit.h.39
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َعِظیٍم ُخُلٍق َلَعَلىٰ َوِإنََّك

“Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur.” (QS.Al-Qolam:4)

Melihat dua pesfektif di atas peneliti melihat ada kontraversi yang sangat jelas 

antara keduanya. Barat menyandarkan pendidikan karakter pada nilai-nilai 

universalitas yang bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan zamanya. Nilai universalitas 

di standarkan pada baik buruk menurut persepsi manusia. Barat sama sekali tidak 

menghubungkan nilai moral, etika dengan agama. James Arthur menyebutkan bahwa 

pembentukan karakter memiliki tiga unsur yaitu (1) pendidikan fisik, (2) pendidikan 

intelektual, (3) pendidikan moral. Menurutnya pendidikan moral atau karakter tidak 

lepas dari nilai, dan nilai bersifat relatif, cair dan dapat berubah.

Sedangkan menurut kaum agamis  nilai-nilai karakter bersifat seragam dan 

tidak berubah, mereka berpendapat bahwa nilai-nilai karakter bersumber dari wahyu 

atau Al-Qur’an. Islampun dalam persoalan relativitas nilai-nilai , moral dan etika 

dalam karakter manusia tidak melepaskanya dari al- Qur’an dan sunnah. Segala 

sesuatu yang di anggap baik menurut al-Qur’an dan al-sunnah, itulah yang baik di 

jadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari sebaliknya segala sesuatu yang buruk 

menurut al-qur’an dan sunnah berarti tidak baik dan harus di jauhi.18

Tabel 1
Persamaan dan perbedaan moral, budi pekerti, etika dan akhlak

Nilai Sumber Ukuran Tujuan 

Moral Persepsi manusia Baik dan buruk 

Membentuk 
Budi pekerti Persepsi manusia Prilaku baik
Etika Persepsi manusia Baik dan buruk 

                                                          
18 Ahmad Mansur, OP.Cit.h.44-47
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menurut adat dan 
kebiasaan 

menurut kebiasaan karakter

Akhlak Al-qur’an dan as-
sunnah

Baik dan buruk 
menurut Allah 

Sumber : srinarwati (2011)

Sri narwati  mengurai perbedaan dan persamaan antara akhlak, moral dan 

karakter sebagai berikut; 19

Nilai Sumber acuan Sifat 
pemikiran 

Proses munculnya perbuatan 

Moral Norma dan 
adat istiadat

Empiris Karena pertimbangan suasana

Akhlak Wahyu Perpaduan 
antara wahyu 
dan akal

Spontan tanpa pertimbangan

Karakter Penyandaran 
dan 
kepribadian

Perpaduan 
antara akal, 
kesadaran dan 
kepribadian

Proses dan bisa mengalami 
perubahan 

Dalam kaitanya dengan pendidikan akhlak, terlihat bahwa pendidikan karakter 

memiliki orientasi yang sama dengan pendidikan akhlak yaitu pembetukan karakter. 

Perbedaanya adalah pendidikan akhlak terkesan timur dan islam sedangkan 

pendidikan karakter terkesan barat dan sekuler , bukan alasan yang dipertentangkan. 

Pada kenyataan keduanya memiliki ruang untuk saling mengisi. Bahkan Lickona 

sebagai bapak pendidikan karakter di Amerika justru mengisyaratkan keterkaitan erat 

antara karakter dengan spiritualitas. Melalui gabungan dua paradigma ini pendidikan 

karakter akan bisa terlihat dan berhasil bila kemudia seorang peserta didik tidak 

                                                          
19 Ahmad Mansur, OP.Cit.h.51-42
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hanya memahami pendidikan nilai senagai pengetahuan, namun juga menjadikanya 

sebagai bagian dari hidup dan secara sadar hidup

3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Di realisasikanya penyelenggaraan pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah 

pada pencapaian terbentuknya karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu, dan seimbang, sesuai standart kompetensi lulusan.20 membentuk kepribadian 

manusia yang baik pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan dan 

pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam prilaku anak, baik ketika 

proses sekolah maupun pra sekolah (setelah lulus dari sekolah).21 Melalui pendidikan 

karakter di harapkan peserta didik mampu secara mandiri maningkatkan dan 

menggunakan pengetahuanya, mengkaji dan menginternalisasi  serta 

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam 

prilaku sehari-hari. Selain itu pendidikan karakter bertujuan membentuk bangsa yang 

tangguh,kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, gotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis,berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

kesemuanya di jiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan 

pancasila.22

                                                          
20Ibid.,h.13
21 Dharma Kusuma, Pendidikan Karakter Teori dan Praktek di Sekolah (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2012 ) ,h.9.
22 Ahmad Mansur, OP.Cit.,h.13
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Dalam pedoman penyelenggaraan penddikan karakter kementrian pendidikan 

nasional menyebutkan bahwa  pendidikan karakter di lakukan dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.23

Tujuan akhir dari pendidikan karakter adalah terbentuknya kepribadian 

muslim yang tertuang dalam dalil QS. Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 

kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan.” 

QS.Ali Imran ayat 102

                                                          
23 Ibid.,h.14.
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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya 

takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati malainkan dalam 

keadaan beraga islam”24

Memperhatikan beberapa pandangan mengenai tujuan pendidikan karakter, 

penulis berkesimpulan bahwa tujuan pendidikan karakter untuk menciptakan manusia 

yang mengabdi kepada Allah SWT dan memiliki akhlak yang sempurna serta mampu 

mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya agar tercapai kebahagiaan di dunia 

dan di akhirat.

4. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Krakter 

Runag lingkup nilai karakter bersumber pada etika atau filsafat moral 

menekankan unsur utama kepribadian yaitu kesadaran dan berperanya hati nurani dan 

kebajikan bagi kehidupan yang baik berdasarkan sistem dan hukum nilai-nilai moral 

masyarakat. Hati nurani juga di sebut suara hati  atau suara batin adalah kesadaran 

untuk mengendalikan atau mengarahkan prilaku seseorang dalam hal-hal yang baik 

dan menghindari tindakan yang buruk. Kebajikan atau kebaikan merupakan watak 

unggulan yang berguna dan menyenangkan bagi diri sendiri dan orang lain sesuai 

pesan moral.25 Dengan demikian, terdapat hubungan antara karakter dengan nilai-

nilai moral dan norma hidup yang unsur-unsurnya merupakan ruang lingkup 

pembahasan karakter.

                                                          
24 Departemen Agama. Op.Cit.h.315
25 Imam Barnadib,Bbeberapa Hal Tentang Pendidikan, (Yogyakarta, 1982)h.55
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Pendidikan karakter yang baik, harus melibatkan bukan saja aspek 

pengetahuan yang baik (moral knowing) tetapi juga merasakan dengan baik  atau 

loving the good (moral feeling) dan prilaku yang baik (moral action). Pendidikan 

karakter di lakukan melalui berbagai media yaitu keluarga, satuan pendidikan, 

masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan media massa. Proses pendidikan karakter di 

dasarkan pada totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia 

(kognitif, afektif, psikomotorik) dan fungsi totalitas sosiokultural pada konteks 

interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

Olah 
pikir 

Olah 
hati

Olah 
raga 

Olah
rasa 
/karsa 

Cerdas, kritis, 
kreatif, 
inovatif, ingin 
tahu, berfikir 
terbuka, an 
reflektif 
produktif, 
berorientasi 
ipteks dan
reflektif

bersih dan sehat, 
disiplin, sportif, 
tangguh, andal, 
berdaya tahan, 
bersahabat, 
kooperatif, 
determinatif, 
kompetiti, ceria 
dan gigih 

Beriman dan 
bertaqwa, jujur, 
amanah, adil, 
bertanggung jawab,
berempati, berani 
mengam bil resiko, 
pantang menyerah, 
rela berkorban dan 
berjiwa patriotik

Ramah, saling 
menghargai, toleran, 
peduli, suka menolong, 
gotong royong, 
nasionalis, kosmopolit, 
mengutamakan 
kepentingan umum, 
bangga menggunakan 
prosuk indonesia, 
dinamis, kerja keras dan 
beretos kerja  
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Gambar 1. Konfigurasi pendidikan karakter (kemendiknas, 2011:9)

Berdasarkan gambar tersebut di atas, konfigurasi karakter dalam konteks 

totalitas proses psikologis dan sosial-kultural dapat di kelompokan dalam : (1) olah 

hati (2) olah pikir (3) olah raga/ kinestetik (4) olah rasa dan karsa.

Seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar 

kemanusiaan, paling tidak terdapat pada tiga hal yaitu:

1) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk 

menggali dan mengembangkan sera menguasai ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi

2) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia 

termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi 

estetis; dan 

3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan 

keterampilan teknis, kecakapan praktis dan kompetensi kinestetis.26

Proses itu secara holistik memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, 

serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di 

dalamnya terkandung sejumlah nilai-nilai karakter.27

                                                          
26 Ahmad Mansur, Pendidikan Karakter Berbasis Wahyu, (Jakarta: Gaung Persada, 2016)h.60
27https://4.bp.blogspot.com/nt9tya13ec/wob2_lxopei/AAAAAAAB3k/ws35vh8gvpycbwegm
vcxko46pp-pdkjwclcb/s1600/karakter.png
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5. Prinsip-Prinsip dan Ciri Pendidikan Karakter 

a. Prinsip-prinsip pendidikan karakter 

Pendidikan karakter di lembaga pendidikan akan terlaksana dengan lancar, 

jika guru dalam pelaksanaanya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter. 

Kemendiknas memberikan rekomondasi 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan 

karakter yang efektif.28 Sebagai berikut:

1) Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter;

2) Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup 

pemikiran,perasaan,dan prilaku;

3) Menggunakan pendekatan yang tajam,proaktif dan efektif untuk mebangun 

karakter;

4) Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian;

5) Memberi kesempatan pada peserta didik untuk menunjukan prilaku yang 

baik;

6) Memiliki cakupan terhadap kurukulum yang bermakna dan menantang yang 

menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan 

membantu untuk sukses;

7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada peserta didik;

8) Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi 

tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang 

sama;
                                                          

28 Heri Gunawan, Op.Cit.h.35-37
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9) Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam 

membangun inisiatif pendidikan karakter;

10) Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha 

membangun karakter;

11) Mengevalusi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru 

karakter, dan manifestasi karakter fositif dalam kehidupan peserta didik.

Sementara menurut Lickona ada beberapa prinsip dalam pendidikan karakter 

yakni :

1) Mempromosikan nilai-nilai inti (core values) dan nilai-nilai etika yang 

mendukung kinerja sebagai dasar karakter yang baik.dalam hal ini Lickona 

berpendapat bahwa karakter fokus utamanya adalah pada pengembangan 

nilai-nilai etika inti yang di perlukan untuk menjadi manusia yang baik.

2) Mendefinisikan karakter secara komprehensif untuk memasukan aspek 

berfikir, perasaan dan prilaku seseorang. Artinya karakter yang baik 

melibatkan pemahaman, peduli dan bertindak atas nilai-nilai etika inti. 

Pendekatan holistik untuk mengembangkan karakter sehingga berusaha 

untuk mengembangkan aspek kognitif, emosional dan prilaku hidup moral.

3) Menggunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja dan proaktif untuk 

mengembangkan karakter.

4) Membuat komunitas kepedulian sekolah. Sebuah sekolah berkomitmen 

untuk mengembangkan karakter dan berupaya menjadi mikrokosmos dari 

tatakrama, kepedulian serta masyarakat yang adil
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5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk tindakan moral. Dalam etika, 

seperti dalam domain intelektual, siswa merupakan pelajar yang konstruktif, 

mereka beljar dengan  cara yang paling baik yakni dengan melakukan suatu 

tindakan moral.29

b. Ciri-ciri dasar pendidikan karakter 

Foester menyebutkan, paling tidak ada empat ciri dasar pendidikan karakter 

yaitu:

1) Keteraturan interior dimana setiap tindakan di ukur berdasarkan hirearki 

nilai. Maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normative dalam setiap 

tindakan.

2) Kohersi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh pada prinsip, 

dan tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takur resiko. 

Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya diri satu sama 

lain. Tidak adanya koherensi dapat meruntuhkan kredibilitas sesorang.

3) Otonomi di sana seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai 

menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat di lihat dari penilaian atas 

keputusan pribadi tanpa terpengaruh desakan pihak lain.

4) Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna 

meninggikan apapun yang di anggap baik.dan kesetiaan merupakan dasar 

bagi penghormatan atas komitmen yang di pilih.

5)
                                                          

29 Ahmad Mansur, Op.Cit. h.25-27
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6. Nilai-Nilai Karakter yang Harus Ditanamkan

Menurut Djahari bahwa nilai adalah suatu jenis kepercayaan, yang letaknya 

berpusat pada sistem kepercayaan seseorang, tentang bagaimana seseorang 

sepatutnya, atau tidak sepatutnya dalam melakukan sesuatu, tentang apa yang 

berharga dan tidak berharga untuk di capai.

Gordon allfort seorang ahli psikologi kepribadian sebagaimana di kutip oleh 

mulyana bahwa nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar 

pilihanya, Aalfort menempatkan keyakinan pada posisi yang lebih tinggi, ketimbang 

hasrat, motof, sikap, keinginan dan kebutuhan.

Sumantri menyebutkan bahwa nilai adalah hal yang terkandung dalam diri 

(hati nurani) manusia yang lebih memberi dasar pada prinsip akhlak yang merupakan 

standar dari keindahan dan efisiensi  atau keutuhan kata hati.

Dari beberapa pengertian tentang nilai di atas dapat disimpulkan bahwa nilai 

adalah merupakan rujukan untuk bertindak. Nilai merupakan standar untuk 

mempertimbangkan dan meraih prilaku tentang baik atau tidak baik dilakukan. Maka 

yang di maksud nilai-nilai karakter berarti nilai yang dilaksanakan karena 

pertimbangan.

Richard Eyre and Linda menyebutkan bahwa nilai yang benar diterima secara 

universal adalah nilai yang menghasilkan suatu prilaku itu berdampak fositif, baik 

bagi yang menjalankan maupun bagi orang lain.

Character Count di amerika sebagaimana dikutip oleh majid mengidentifikasi 

bahwa karakter-karakter yang menjadi pilar yang harus di tanamkan pada siswa, 
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mencakup 10 karakter utama yang mencakup (1) dapat dipercaya (trustworthiness) ; 

(2) rasa hormat dan prihatin (respect); (3) tanggung jawab (responsibility); (4) jujur 

(fairness); (5) peduli (caring); (6) kewarganegaraan (citizenship); (7) ketulusan 

(honesty;) (8) berani (courage); (9) tekun (diligence); dan (10) integritas (integrity);.

Ari Ginanjar Agustin mengatakan setiap karakter fositif akan merujuk kepada 

sifat sifat allah yakni (1) jujur; (2) tanggung jawab; (3)disiplin; (4) visioner ; (5) 

adil; (6) peduli; dan (7) kerjasama.

Indonesian Heritage Foundation (IHF) merumuskan sembilan karakter dasar 

yang menjadi tujuan pendidikan karakter yaitu: (1) cinta kepada Allah dan semesta 

beserta isinya; (2) tanggung jawab, disiplin dan mandiri; (3) jujur; (4) hormat dan 

santun; (5) kasih sayang, peduli dan kerjasama; (6) percaya diri, kreatif, kerjakeras 

dan pantang menyerah; (7) keadilan dan kepemimpinan; (8) baik dan rendah hati; dan 

(9) toleransi, cinta damai dan persatuan.30

Kemendiknas menyatakan bahwa beberapa kajian berdasarkan nilai agama, 

norma social, peraturan atau hukum, etika akademik  dan prinsip-prinsip HAM telah 

teridentifikasi butir-butir nilai yang di kelompokan menjadi lima nilai utama yaitu 

nilai-nilai prilaku manusia dalam hubunganya dengan tuhan YME, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkingan dan kebangsaan.

Tabel 2
Nilai-nilai karakter yang di kembangkaan

dan indikator pencapaian 
No Nilai karakter yang di kembang kan Indikator prilaku 

                                                          
30 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter:Konsep dan Implementasi, (Bandung : 

Alfabeta,2014)h.31-32
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1

Nilai karakter yang berhubungan 
dengan tuhan YME ( religious)

Berkaitan dengan nilai ini , pikiran, 
perkataan dan tindakan seseorang  
yang di upayakan selalu 
berdasarkan  nilai-nilai ketuhanan 
dan ajaran agamanya.

2

Nilai karakter yang berhubungan 
dengan diri sendiri 
Jujur Merupakan prilaku yang di 

dasarkan pada upaya menjadikan 
dirinya sebagai orang yang  selalu 
dapat di percaya dalam perkataan, 
tindakan dan pekerjaan, baik 
terhadap diri dan pihak lain.

Bertanggung jawab Merupakan sikap  prilaku sesorang  
untuk melaksanakan tugas dan 
kewajibanya sebagaimana yang 
seharusnya iya lakukan  terhadap 
diri sendiri, masyarakat dan 
lingkungan ( alam, social dan 
budaya) Negara dan tuhan YME

Bergaya hidup sehat Segala upaya untuk menerapkan 
kebiasaan  yang baik dalam 
menciptakan hidup yang sehat dan 
menghindarkan  kebiasaan buruk 
yang dapat mengganggu kesehatan.

Disiplin Merupakan suatu tindakan  yang 
menunjukan prilaku yang tertib dan 
patuh  pada berbagai ketentuan dan 
peraturan.

Kerja keras Merupakan suatu prilaku yang 
menunjukann upaya bersungguh-
sungguh  dalam mengatasi berbagai 
hambatan  guan menyelesaikan 
tugas (belajar/ pekerjaan ) dengan 
sebaik baiknya

Percaya diri Merupakan sikap yakin akan 
kemampuan diri sendiri terhadap  
pemenuhan terhadap setiap 
keinginan dan harapan

Berjiwa wirausaha Sikap dan prilaku yang mandiri  
dan pandai atau berbakat mengenali 
produk baru,  menentukan produk 
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baru, mengadaka oprasi untuk 
produk baru, memasarkan serta 
mengatur oprasinya

Berfikir, logis, kritis, kreatif dan 
inovatif

Berfikir dan melakukan seuatu 
secara kenyataan atau logika  untuk 
menentukan cara atau  hasil  baru 
dan mutakhir  dari apa yang telah di 
miliki

Mandiri Suatu sikap dan prilaku  yang tidak 
mudah  tergantung  pada orang lain 
dalam menyelesaikan tugas-tugas

Cinta ilmu Cara berfikir, bersikap dan berbuat 
yang menunjukan kesetiaan dan 
kepedulian dan perhargaan yang 
tinggi terhadap pengetahuan 

3

Nilai karakter yang berhubungan 
dengan sesame
Sadar akan hak dan kewajiban diri 
dan orang lain 

Sikap tahu dan mengerti dan  
melaksanakan  apa yang menjadi 
hak/ milik  diri sendiri dan orang 
lain  serta tugas diri sendiri dan 
orang lain 

Patuh pada aturan-aturan social Sikap taan dan menurut terhadap 
peraturan yang berkenaan dengan 
masyarakat dan lingkungan  umum 

Menghargai karya dan prestasi orang 
lain

Sikap dan tindakan yang 
mendorong  drinya untuk 
melakukan hal atau sesuatu yang 
berguna bagi masyarakat dan 
mengakui dan menhormati  
keberhasilan orang lain 

Santun Sifat yang halus dan baik dalam 
sudut pandang tata bahasa maupun 
tata prilakunya  kesemua orang 

Demokratis Cara berfikir, bersikap,  dan 
bertindak yang menilai  sama hak 
dan kewajiba dirinya dan orang 
lain.

4

Nilai karakter  dalam hubunganya 
dengan lingkungan 

Sikap dan tindakan dalam berupaya  
mencegah kerusakan pada 
lingkungan  alam di sekitarnya,  
dan mengembangkan upaya-upaya 



44

untuk  memperbaiki kerisakan alam 
yang sudah tejadi dan ingin 
memberikan bantuan  bagi orang 
lain yang membutuhkan 

5

Nilai kebangsaan Cara berfikir, bertindak dan 
wawasan  yang menempatkan 
kepentingan  bangsa dan Negara di 
atas  kepentingan diri dan 
kelompoknya

Nasionalis Cara berfikir, bersikap dan berbuat  
yang menunjukan kesetiaan, 
kepedulian dan penghargaan yang 
tinggi terhadap bangsa , lingkungan 
fisik, social, budaya, ekonomi dan  
politik bangsanya

Menghargai beragaman Sikap memberikan resfek / hormat 
terhadap berbagai  macam hal baik 
yang terbentuk  fisik, sifat, adat, 
budaya suku dan agama.

Sumber : Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama, 
Kemendiknas Tahun 2010

Menurut kurikulum pengembangan dan pendidikan budaya dan karakter 
bangsa menyatakan bahwa dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan 
karakter telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, pancasila, budaya 
dan tujuan pendidikan nasional, yaitu : (1) Riligius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) 
Disiplin, (5) Kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, 
(10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) 
bersahabat,komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli 
lingkungan, (17) peduli sosial dan (18) tanggung jawab.31

7. Penerapan Pendidikan Karakter di Sekolah 

strategi pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah merupakan satu kesatuan 

dari program managemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi 

dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap satuan 

                                                          
31 Kemendiknas, Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa (Jakarta: Puskur litabng 

kemendiknas),h.10
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pendidikan. Strategi tersebut di wujudkan melalui pembelajaran aktif dengan 

penilaian berbasis kelas disertai dengan remidiasi dan pengayaan.

Pembentukan karakter peserta didik diyakini perlu dan penting untuk 

dilakukan satuan pendidikan untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan 

pendidikan karakter di sekolah. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah 

mendorong lahirnya nanak-anak yang baik (insan kamil). 

Stategi pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan merupakan 

suatu kesatuan dari program management peningkatan mutu berbasisi sekolah yang 

terimplmentasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh 

setiap satuan penddidikan.

Pendidikan karakter di implementasikan dalam  pertama, kegiatan pebelajaran 

di sekolah  dengan menggunakan pendekatan kontekstual sebagai konsep belajara 

mengajar yang membantu guru dan peserta didik mengaitkan antara materi yang di 

ajarkan dengan situasi dunia nyata, sehingga peserta didik mampu membuat 

hubungan anatara pengetahuan yang di miliki dengan penerapanya dalam kehidupan 

sehari-hari. Kedua, Pengembangan budaya di sekolah juga sangat berpengaruh dalam 

pembentukan karakter peserta didik melalui 

1) kegiatan rutin misalnya upacara hari seninm upacara besar kenegaraan, 

pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris 

ketika masuk kelas, berdo’a sebelum jam pelajaran di mulai dan diakhiri, 

dan mengucapkan salam.
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2) Kegiatan spontan, yakni kegiatan yang di lakukan peserta didik secara 

spontan pada saat itu juga. Misalnya mengumpulkan sumbangan  ketika 

ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat yang 

terkena bencana

3) Keteladanan, yakni merupakan prilaku dan sikap guru dan tenaga 

kependidikan dan peserta didik dalam memberikan contoh melalui 

tindakan-tindakan yang baik sehingga di harapkan menjadi panutan bagi 

peserta didik lainya. misalnya nilai disiplin, kebersihan, kerapihan, kasih 

sayang, kesopanan, perhatian, jujur dan kerja keras.

4) Pengondisian, yakni penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan 

pendidikan karakter. Misal kondisi toilet yang bersih, tempat sampah, 

halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-kata bijak yang di 

pajang di lorong sekolah dan halaman kelas. Ketiga kegiatan 

ekstrakulikuler. keempat kegiatan keseharian dirumah dan masyarakat.32

Sebagaimana pengaplikasian pendidikan karakter disekolah misalnya 

Sekolah Dasar Insan Kamil, Bogor 
Program-program SD insan teladan yang sangat berpengaruh terhadap 

perubahan karakter adalah duduk hening, integrasi nilao kemanusiaan ke dalam 
mata pelajaran, dan kelas integrasi khusus yang menghubungkan satu tema 
tertentu dengan banyak mata pelajaran. Setaiap pagi sebelum memulai pelajaran, 
seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan duduk tenang dalam posisi bersila. 
Dalam keadaan mata terpejam, mereka mengatur nafas sembari meresapi makna 
kalimat-kalimat yang di ungkapkan guru. Acara ini berlangsung sekita 10 menit. 
Dalam duduk hening tersebut siswa diminta menegakkan badan dan mengatur 
napas secara perlahan-lahan dan berkonsentrasi.

                                                          
32 Heri Gunawan. Op.Cit, h.195-196
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TK,SMP, dan SMA Labschool Jakarta 
Setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai, pimpinan sekolah dan guru 

Labschool sudah siap di gerbang menyambut muridnya. Suara sapaan 
asalamualaikum atau selamat pagi menjadi nuansa sekolah ini. Begitu jam 
sekolah mulai siswa tak langsung berhadapan dengan pelajaran. Di bimbing 
guru, siswa muslim wajib tadarus membaca ayat al-Qur’amn terlebih dahulu.33

B. Pendidikan Karakter di  Pondok Pesantren 

1. Pengertian pondok pesantren 

Kata pondok berasal dari bahasa arab “funduk” yang artinya tempat menginap 

atau asrama.34

Sedangkan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe-dan akhiran 

an, berarti tempat tinggal santri. Soegarda poebakawatja yang di kutip oleh haidar 

putra dauly, mengatakan pesantren berasal dari kata santri yaitu “seseorang yang 

belajar agama islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti, tempat 

orang berkumpul untuk belajar agama islam”.35 di Jawa termasuk Sunda dan Madura 

umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren, sedang di Aceh dikenal dengan 

Istilah dayah atau rangkang atau menuasa, sedangkan di Minangkabau disebut surau. 

Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, 

umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama 

Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab 

oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok 

(asrama) dalam pesantren tersebut. 

                                                          
33 Zainal Aqib, Pendidikan Karakter :Membangun Prilaku Fositif Anak Bangsa, (Bandung; 

Margahayu Permai, 2011)h.22
34 Zamakhsyari, Tradisi Pesantren, (Jakarta: Mizan,2002)h.18
35 Haidar Putra Dauly, Modernisasi Pesantren, (Jakarta; Quantum Teaching, 2005)h.61
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Pesantren merupakan lembaga pendidikan islam untuk memahami, 

menghayati mengamalkan ajaran islam dengan menekankan pentingnya moral agama 

sebagai pedoman hidup dalam masyarakat sehari-hari.36

Menurut M.Arifin pesantren adalah “suatu lembaga pendidikan Islam yang 
tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (komplek) 
dimana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 
madrasah yang sepenuhnya berada dibawah kedaulatan dari leader ship seorang atau 
beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatik serta independen 
dalam segala hal”.37

Sedangkan menurut sudjoko prasodo pesantren alaha “lembaga pendidikan 
dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non klasikal dimana seorang kyai 
mengajar ilmu agama islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang di tulis 
dalam bahasa arab oleh ulama abad pertengahan dan para santri biasanya tinggal di 
pondok (asrama) dalam pesantren tersebut”.38

Ada juga yang mengartikan pesantren adalah “suatu lembaga pendidikan 

islam indonesia yang bersifat “tardisional” untuk mendalami ilmu tentang agama 

islam dan mengamalkanya sebagai pedoman keseharian.

Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan islam dimana 

santri  biasanya tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab 

klasik dan kitab-kitab umum, bertujuan untuk menguasai ilmu agama islam secara 

detail serta mengamalkanya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan 

pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.39

                                                          
36Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS,1994)H.40
37 Mujamil Qomar, Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi 

aianstitusi,( Jakarta: Erlangga, 2002)h.2
38 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup,2009)h.286
39 Wahyo Utomo, Perguruan Tinggi Pesantren: Pendidikan Alternatif Masa Depan, 

(Jakarata: Gema Insani Press, 2000)h.70
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Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa pondok pesantren adalah 

suatu lembaga pendidikan islan yang tumbuh serta di akui oleh masyarakat sekitar 

dengan sistem asrama atau kompleks dimana santri-santri menerima pendidikan 

agama islam melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di 

bawah kedaulatan seorang kyai dengan ciri khas yang bersifak kharismatik.40

Pesantren adalah sebuah kompleks dengan lokasi yang biasanya terpisah dari 

kehidupan sekitarnya. Dalam kompleks itu berdiri beberapa arumah kyai atau 

pengasuh pesantren, masjid tempat belajar dan tempat penginapan santri (bilik). 

Menurut Zamakhsyari Dhofier baik pesantren salafi kecuali pondok gontor, tetap 

mempertahankan unsur tradisional yaitu pondok, masjid, pengajaran kitab-kitab islam 

klasik, santri dan kyai. Corak kehidupan pesantren juga dapat di lihat dari struktur 

pengajaran yang di berikan. Dengan menggunakan metode wetonan, sorogan dan 

hafalan

2. Nilai- Nilai Karakter di Pondok Pesantren 

Berkaitan dengan penanaman nilai-nilai karakter dalam kehidupan pesantren 

yang membedakan dengan sistem pendidikan yang lain. Setidak – tidaknya ada 

delapan nciri nilai karakter dalam pendidikan pesantren sebagai berikut.

a. Adanya hubungan akrab antar santri dengan kyainya. Kyai sangat 

memperhatikan para santrinya. Hal ini dimungkinkan karena mereka 

                                                          
40 Abdul Hamid, Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren, (Jakarta: Rajawali Press, 

2003)h.329
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sama-sama tinggal dalam satu kompleks dan sering bertemu, baik dalam 

belajar maupun dalam pergaulan sehari-hari.

b. kepatuhan santri kepada kyai. Para santri menganggap bahwa menantang 

kyai selain tidak sopan juga di larang agama bahwa tidak mendapat berkah 

karna durhaka terhadap kyai.

c. Hidup hemat dan sederhana benar-benar diwujudkan dalam lingkungan 

pesantren. Hidup mewah hampir tidak pernah dialami bahkan tidak sedikit 

santri yang hidupnya terlalu sederhana/ hemat sehingga kurang 

memperhatikan kesehatanya.

d. Kemandirian sangat terasa dipesantren. Para santri mencuci pakaian 

sendiri, membersihkan kamar sendiri dan memasakpun sendiri.

e. Jiwa tolong-menolong dan suasana persaudaraan sangat mewarnai 

pergaulan di pesantren. Ini disebabkan selain standar dan pola kehidupan 

yang merata di kalangan santri, juga karna mereka harus mengerjakan 

pekerjaan yang sama seperti sholat berjamaah, memasak, bersih-bersih dll

f. Disiplin sangat dianjurkan di pesantren. Pagi hari antara pukul 04.30 kyai 

sudah membangunkan para santri untuk melaksanakan sholat subuh 

berjamaah. Hal ini di maksudkan untuk membina kedisiplinan karan 

disiplin sejak masa belajar di pesantren akan memberikan pengaruh yang 

besar pada diri santri terutama pembentukan kepribadian dan moral 

keagamaan.
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g. Keprihatinan untuk mencapai tujuan merupakan salah satu segi 

pendidikan yang diperoleh para santri di pesantren. Ini merupakan 

pengaruh dari kebiasaan puasa sunnat, zikir, i’tikaf, shalat di malam hari 

dan latihan spritual lainya.

h. Pemberian ijazah, yaitu pencantuman nama dalam satu daftar rantai 

pengalihan pengetahuan yang diberikan kepada santri-santri yang 

berprestasi. Ini menandakan perkenan atau restu kyai kepada santri 

mengajarkan sebuah teks kitab setelah dikuasai penuh41

Berbagai dimensi dan aspek pembaharuan pesantren memberikan berbagai 

fenomena yang menarik. Pendidikan pesantren di pandang sebagai prototipe model 

pendidikan tentang nilai-nilai yang ideal dalam sistem pendidikan nasional untuk 

menyeimbangkan antara ranah kognitif, afektif dan psikomotorik yang dalam 

depdiknas dikenal dengan olah hati, olah pikir, olah pikir, olah rasa dan olah raga 

tercakup dalam sistem pendidikan pesantren.

Nilai- nilai karakter utama yang ditumbuhkembangkan di kalangan santri 

anatara lain patuh terhadap kyai, hidup sederhana, mandiri dalam segala hal, berjiwa 

tolong menolong, disiplin sangat dianjurkan dan di terapkan dengan konsisten di 

pesantren. Ini meruakan cermin terlaksanaya pembangunan karakter bagi generasi 

muda.

                                                          
41   Suthon Masyud, Moh Khusnardilo, Managemen Pondok Pesantren, (Jakarta: Diva 

Pustaka, 2005)h.93-94
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3. Penerapan Pendidikan Karakter di Pesantren

Implementasi pendidikan karakter tidak cukup hanya di laksanakan di sekolah 

atau perguruan tinggi saja. Bahkan daam langkah selanjutnya pendidikan karakter 

perlu dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, di seluruh intansi pemerintah, 

ormas, parpol, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan dan kelompok masyarakat 

lainya. Juga dalam pelaksanaanya pendidikan karakter tidak di hafal seperti materi 

ujian. Pendidikan karakter memrlukan peneladanan dan pembiasaan. Pembiasaan 

berbuat baik, pembiasaan untuk berlaku jujur, tolong menolong, toleransi, malu 

berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan lingkungan kotor. Karena 

karakter tidak terbentuk secara instan tapi harus di latih secara serius, terus menerus 

dan proposional agar mencapai bentuk karakter yang ideal.42

Pesantren merupakan lembaga non formal yang masih eksis hingga sekarang. 

Eksistensinya juga sudah teruji oleh zaman, sehingga sampai saat ini masih survive 

dengan berbagai dinamikanya. Ciri khas yang paling menonjol yang membedakan 

pesantren dengan lembaga pendidikan lainya adalah sistem pendidikan dua puluh 

empat jam, dengan mengkondisikan para santri dalam satu lokasi asrama yang di bagi 

dalam bilik-bilik atau kamar-kamar sehingga mempermudah mengaplikasikan sistem 

pendidikan yang total.43

                                                          
42 Heri Gunawan, Op.Cit.h.v
43 Lanny Octavia,dkk, Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren, (Jakarta :Rumah 

Kitab,2014)h.xi
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Metode pembelajaran yang paling mendukung terbentuknya pendidikan 

karakter para santri adalah proses pembelajaran yang integral melalui metode belajar-

mengajar (dirasah wa ta’lim), pembiasaan berprilaku luhur (ta’dib), aktivitas spritual 

(riyadhah) serta teladan yang baik (uswah hasanah) yang di peraktikan atau 

dicontohkan langsung kyai dan para ustadz. Selain itu kegiatan santri juga dikontrol 

melalui ketetapan dalam peraturan atau tata tertib. Semua ini mendukung 

terwujudnya proses pendidikan yang dapat membentuk karakter mulia para santri, 

dimana dalam keseharianya mereka dituntut untuk hidup mandiri dalam berbagai hal. 

Mulai dari persoalan yang sederhana seperti mengatur keuangan yang dikirim orang 

tua agar cukup untuk sebulan, mencuci pakaian, sampai pada persoalan yang serius 

seperti belajar dan memehami pelajaran.44

Pesantren juga mengajarkan para santri untuk menghargai perbedaan suku, 

ras, bahasa serta menciptakan pergaulan yang di istilahkan oleh Gus Dur sebagai 

“kosmopolitanisme pesantren”. Para santri yang belajara di pesantren datang dari 

berbagai penjuru tanah air dengan latar belakang yang berbeda, suku, bahasa yang 

berbeda-beda. Pergaulan lintas suku, bahasa dan menghayati semboyan kita “Bhineka 

Tunggal Ika”.

Para kyai dan ustadz selalu memberikan wejangan kepada santri sebagai calon 

pemimpin dan agen perubahan di masa depan, sehingga dalam jiwa mereka tertanam 

kesadaran untuk mempersiapkan diri menjalankan peran tersebut sekembalinya 

                                                          
44 ibid
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mereka di tengah-tengan masyarakat di kampung, dimana mereka harus memandu 

dan mencerahkan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.

Sebagai lembaga pendidikan asli produk nusantara, pesantren menunjukan ciri  

khas “gotong royong” yang merupakan bagian dari tradisi pesantren masyarakat 

indonesia. Dengan hidupnya yang bersifat kolektif pesantren merupakan perwujudan 

semangat dan tradsisi gotong royong yang terdapat di masyarakat pedesaan. Nilai-

nilai keagamaan seperti al-ukhuwah (persaudaraan), At-taawun (tolong menolong) 

al-ittihad (persatuan), thalab al-ilm (menuntut ilmu), al-ikhlas (ikhlas), al-jihad 

(perjuangan), at-thaah (patuh kepada tuhan, rasul, ulama atau kyai sebagai pewaris 

nabi dan kepada mereka yang di anggap pimpinan) ikut mendukung eksistensi 

pondok pesantren.45

Nilai-nilai lainya yang dikembangkan pesantren yaitu kemandirian, 

kerjasama, cinta tanah air, kejujuran, kasih ayang, penghargaan,kesungguhan, rendah 

hati, tanggung jawab, kepedulian,kesabaran, edamaian, musyawarah, toleransi dan 

kesetaraan. Pesantren di pandang berhasil membentuk  karakter fositif pada para 

siswa (santri) karena menerapkan pendidikan yang holistik, berupa tarbiyah 

(pembelajaran), yang meliputui ta’lim (pengajaran) dan ta’dib (pembentukan karakter 

atau pendisiplinan). Nilai –nilai tersebut pada giliranya memberikan konstribusi 

                                                          
45 Ibid, h.7
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untuk mewujudkan indonesia sebagai negeri yang baik yang dilimpahkan magfirah-

nya (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).46

dari segi kurikulum dan sistem pembelajaran pun, pesantren bersifat mandiri 

dan otonom. Jauh sebelum otonomi pendidikan di wacanakan dan di anjurkan oleh 

pemerintah, pesantren sudah menerapkanya terlebih dahulu. Karena masing-masing 

pesantren otonom dalam pendidikanya, sangat kecil kemungkinan untuk 

mengeneralisir corak di pesantren. Proses belajar mengajarnya di lakukan melalui 

struktur, metode dan literatur tradisional, baik berupa pendidikan formal di sekolah 

maupun madrasah dengan jenjang yang bertingkat, ataupun pemberian pengajaran

dengan sistem halaqoh dalam bentuk weton atau sorogan. Ciri utama dari pengajaran 

tradisional ini adalah pemberian ajaranya yang ditekankan pada penangkapan harfiah 

atas suatu kitab.

                                                          
46 Ibid,h.9-10
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

suatu  tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan manusia baik dalam wawasan maupun dalam 

peristilahan.1

Penulisan sekripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan 

orang-orang dan prilaku yang dapat di amati dan diarahkan pada latar alamiah dan 

individu tersebut secara holistic (menyeluruh).2

Dengan pendekatan kualitatif ini peneliti mencoba menggambarkan proses 

penerapan pendidikan karakter di pondok pesantren dengan menggunakan logika-

logika serta teori-teori yang sesuai dengan lapangan.

Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah peneliti melihat kenyataan 

yang ada di lapangan, dengan melihat prilaku-prilaku yang di amati. Penelitian ini 

mencoba menjelaskan, menyelidiki dan memahami penerapan pendidikan karakter di 

pondok pesantren al-muawwanah Kecamatan pajaresuk Kabupaten Pringsewu.

                                                          
1 Lexy j Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2006) h.4
2 Ibid,h.3



55

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di pondok pesantren al-muawwanah Kecamatan 

Pajaresuk Kabupaten Pringsewu Lampung yang berlokasi di desa pajaresuk 

Kecamatan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu 2 km dari pusat kota pringsewu.dengan 

alasan pondok pesantren tersebut merupakan pondok pesantren komprehensif atau 

pondok pesantren campuran antara modern dan salafiyah yang mengajarkan 

pendidikan karakter kepada santri dalam pembelajaran kitab kuning dan kegiatan 

sehari-hari dalam mengembangkan peserta didiknya baik dari segi moral maupun 

intelektual. Anak usia sekolah menengah adalah masa-masa paling rawan, dimana 

telah terbentuk geng-geng pada anak, pola hubungan lawan jenis yang semakin 

bahaya, pola pokir remaja yang mudah tersulut emosi dan lain sebagainya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data yang berasal dari 

responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tertulis ataupun 

lisan.

Adapun yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah pengasuh 

pondok pesantren al-muawwanah, para ustadz-ustadzah, pengurus, dan santri. Dan 

penulis melakukan observasi di lingkungan pondok pesantren al-muawwanah guna 

mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian.
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D. Tekhnik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah tekhnik 

lapangan. Kemudian di dalam penelitian lapangan ini peneliti menggunakan metode 

interview, metode observasi dan metode dokumentasi, yaitu sebagai berikut :

1. Metode interview 

Interview adalah “salah satu metode pengumpul data yang mengadakan 

wawancara atau tanya jawab (lisan) untuk memperoleh data. Hal ini sejalan 

dengan pendapa sutrisno Hadi metode interview adalah suatu cara untuk 

mendapatkan data dengan jalan tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan secara fisik”.3

Apabila dilihat dari sifat atau tekhnik pelaksanaanya, maka interview 
dapat di bagi menjadi tiga macam yaitu :

a. Interview terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan pokok-pokok 
masalah yang diteliti

b. Interview tak terpimpin yaitu proses wawancara dimana interview tidak 
sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok dari fokus penelitian 
dan interviewer.

c. Interview bebas terpimpin yaitu kombinasi keduanya, pewawancara hanya 
membuat pokok-pokok masalah yang akan di teliti, selanjutnya dalam 
proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.4

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis interview bebas 

terpimpin yaitu pelaksanaan interview yang berpedoman pada daftar pertanyaan 

yang telah di susun dan responden dapat memberikan jawaban secara bebas atau 

tidak di batasi ruang lingkup jawabanya.

                                                          
3 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.h.138
4 Cholid Narbuko dan Abu Daud, Metodologi Penelitian (Jakarta : Bumi Aksara, 1997), h.83-

85
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Motode interview ini dilakukan langsung dengan pimpinan dan ustadz 

pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten pringsewu yaitu bapak 

K.H Thamrin mahera, para ustadz, pengurus dan santri  untuk mendapatkan data 

terkait. Data yang di ambil adalah tentang bagaimana proses belajar mengajar di

pondok pesantren, penerapan pendidikan karakter di pondok pesantren al-

muawwanah, tujuan, visi, misi, metode dan hal-hak yang berkaitan dalam proses 

penerapan pendidikan karakter di pondok pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kabupaten Pringsewu.

2. Metode observasi 

Observasi menurut sutrisno hadi adalah “pengamatan dan pencatatan”.5

Metode observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan untuk mengungkapkan 

data-data sekunder sebagai pelengkap data yang belum dihimpun dengan metode 

sebelumnya.

Metode observasi adalah :studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fonemena-fonemena dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan”.6

Adapun jenis metode observasi berdasarkan peranan yang dimainkan 

yaitu di kelompokan menjadi dua macam yaitu ; 

a. Observasi partisifan yaitu peneliti adalah bagian dari keadaan alamiah, 
tempat dilakukan observasi

                                                          
5 Ibid. h.145
6 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Sosial (Bandung : Gramedia, 1996)h.156.



58

b. Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini peranan tingkah laku 
peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kelompok yang 
diamati kurang dituntut.7

Pengamatan langsung di lapangan akan memperoleh data yang objektif  

dan akurat sebagai buktuk atau fakta penelitian yang cukup kuat. Adapun jenis 

observasi yang peneliti lakukan adalah observasi patisipan yaitu penulis tinggal 

langsung dan mengikuti seluruh kegiatan di tempat penelian.

Adapun hal-hal yang di observasi dalam penelitian ini adalah tentang 

bagaimana prilaku, karakter dan proses pembentukan karakter santri di pondok 

pesantren al-muawwanah pajaresuk Kabupaten Pringsew dan data lainya yang di 

anggap relevan dengan variabel penelitian.

3. Metode dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara 

mencari data tertulis sebagai bukti penelitian. Menurut arikunto dokumentasi 

adalah “ mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, 

majalah, notulen, agenda dan sebagainya.8

Jadi metode dokumentasi ini adalah suatu cara dalam mengumpulkan data 

yang di perlukan dengan melalui data tertulis.

Metode ini di gunakan sebagai pengumpul data tentang sejarah dan 

gambaran pondok pesantren, jumlah santri, jumlah ustadz, keadaan santri dan 

                                                          
7 Ibid. h.171
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006)h.202
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ustadz, struktur organisasi, sarana dan prasarana, jadwal pembelajaran dan hal-

hal yang berkaitan dengan penelitian.

E. Tehnik Analisis Data 

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah di pahami dan temuanya dapat di 

informasikan kepada orang lain.analisis data di lakukan dengan mengorganisasikan 

data, mnjabarkanya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun dalam pola, 

memilih mana yang penting dan akan di pelajari dan membuat kesimpulan yang akan 

di ceritakan kepada orang lain.9

a. Data reduction (reduksi data ) 

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencari bila di perlukan.10

Dalam hal ini peneliti menajamkan analisis, menggolongkan atau 

mengkategorikan kedalam tiap-tiap permasalahan melalui uraian singkat, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat di verifikasikan.

                                                          
9 Lexi j moleong, Op.Cit. 334
10 Ibid. h. 338
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Pada tahap reduksi data, data yang di kumpulkan berupa data observasi tentang 

pelaksanaan pendidikan karakter , metode yang di gunakan ustad dalam membentuk 

karakter serta data interview mengenai penerapan pendidikan karakter di pondok 

pesantren al-muawwanah. Data ini di pilah-pilah sesuai dengan konsep, kategori atau 

tema tertentu sesuai denagn kebutuhan data.

b. Data display (penyajian data) 

Setelah mereduksi data maka proses selanjutnya adalah mendisplay data  

yaitu menyusun data secara sitematis dan  terorganisir  sehingga  terstrukturnya 

dapat di pahami. Untuk penyajian data dalam kualitatif yang paling sering 

menggunakan teks yang bersifat naratif. Selain dengan teks naratif juga berupa

grafik, matrik, network(jejering kerja) dan chart.11  

Dengan demikian peneliti berusaha menyusun data yang relavan sehingga 

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 

Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara 

fonemena untuk memakai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu di 

tidak lanjuti untuk mencapai tujuan tertentu.

Pada tahap ini data hasil reduksi yang telah dipilih sesuai konsep atau 

kategori kemudian di sajikan secara utuh dalam bentuk bagan dan narasi 

sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna. Dalam 

prosesnya data disusun secra relavan untuk dikomentari antara hasil penelitian 

dengan teori yang ada.
                                                          

11 Ibid. h .341
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c. Conclusion/verification (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut miles and huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan 

kegiatan penggabaran yang utuh dari objek penelitian. Proses penarikan 

kesimpulan di dasarkan kepada gabungan seluruh informasi data yang tersusun 

dalam suatu bentuk yang padu pada gabungan informasi tersebut. Peneliti dapat 

melihat apa yang di teliti dan menemukan kesimpulan yang benar mengenaai

objek penelitian. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian 

berlangsung.12

Dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berfikir  

induktif. Berfikir induktif:” berangkat dari fakta-fakta yang khusus, pristiwa-

pristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan pristiwa-pristiwa yang 

khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum”.13

Pada tahap ini data yang disajikan dan dikomentari untuk mengetahui apa 

sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti, kemudian di tarik 

kesimplan secara umum menggunakan metode induktif mengenai penerapan 

pendidikan karakter di pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten 

pringsewu.

                                                          
12 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif  analisis data (Jakarta: Rajawali pers,2010),h.131
13 Lexy j moleong, OP.Cit.,h43



BAB 1V

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN 

A. LAPORAN HASIL 

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 

Kabupaten Pringsewu 

Desa Pajaresuk merupakan daerah yang terdapat di wilayah kabupaten 

pringsewu yang letaknya 2 km dari pusat kota pringsewu.pada awalnya didirikan 

sebuah pengajian untuk masyarakat sekitar dalam mempelajari Al-Qur’an dan 

ibadah yang lain pada tahun sekitar 1987. Namun melihat perkembangan santri 

yang semakin meningkat mulai dari anak-anak hingga remaja sekolah yang tidak 

mendapatkan pendidikan agama islam maka pada tahun 1990 K.H. Wasilan 

bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat mendirikan pondok pesantren  yang 

di beri nama pondok pesantren al-muawwanah yang terletak di belakang 

kediaman bapak K.H. Wasilan dengan santri pertama yang bernama Umi 

Malikah yang mempelajari Al-Qur’an serta cabang-cabang ilmu lainya. 

Kemudian pada tahun 1994 di bangunlah asrama putra yang berdekatan dengan 

asrama putri dengan santri putra pertama yang bernama Iskandar. Santri putra 

dan putri mengaji bersama dalam asuhan langsung bapak K.H Wasilan.

Pendidikan pondok pesantren berjalan dengan pola pendidikan diniyah 

salafiyah. Sehingga berdasarkan hasil musyawarah pengasuh pondok pesantren, 

tokoh agama dan tokoh mastyarakat pada tahun 1997 didirikan TPA, pada tahun 

2009 didirikan madrasah Tsanawiyah hingga sekarang dan pada tahun 2014  

didirikan SMK Ma’arif hingga sekarang.
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Adapun pengasuh atau pimpinan pondok pesantren al-muawwanah yang 

pertama yaitu bapak K.H. Wasilan. Setelah beliau wafat pesantren di serahkan 

kepada anak pertamanya yang bernama bapak K.H Thamrin Mahera S.ag pada 

tahun 2008 hingga sekarang. Sedangkan penanggung jawab asrama putri yaitu 

anak ke dua dari K.H. Wasilan yaitu bapak K.H. Tahrir Wasilan sampai 

sekarang.

Adapun program utama pondok pesantren al-muawwanah adalah 

mengkaji al-Qur’an, al-hadist, dan kajian kitab kuning, hal ini sesuai dengan 

pengasuh serta ustadz yang memang alumni dari pondok pesantren yang 

mengkaji kitab-kitab kuning.

Pondok pesantren al-muawwanah merupakan suatu lembaga pendidikan 

islam yang bertujuan untuk mencetak generasi yang memiliki ilmu pengetahuan 

yang berdasarkan ilmu dan taqwa sehingga terjadi keseimbangan dan ketaqwaan.

Menurut pengasuh pondok pesantren al-muawwanah berdirinya pesantren 

secara resmi pada tanggal 02 juni 1994. Pada permulaan berdiri pondok 

pesantren ini belumlah menonjol layaknya pesantren lain yang sudah maju dan 

terkenal di masyarakat. Mula-mula K.H. Wasilan bersama-sama masyarakat desa 

setempat membangun tempat penampungan (asrama) yang berukuran 5 x 10 m 

yang terbagi menjadi 3 ruangan. Bangunan ini di jadikan sebagai tempat 

pemondokan para santri yang datang dari luar daerah yang pada waktu itu baru 

mempunyai 10 santri putra dan 12 santri putri.1

                                                          
1 Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pada Tahun 2017
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2. Letak Geografis Pondok Pesantren Al-Muawwanah

Lokasi pondok pesantren al-muawwanah terletak di pajaresuk kabupaten 

pringsewu dengan bata-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan umum

b. Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa

c. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah penduduk

d. Sebelah selatan berbatasan dengan rumah bapak auladi rosyad.2

3. VISI MISI dan Tujuan 

a. Visi pondok pesantren 

“Menjadikan pondok pesantren al- muawwanah sebagai lembaga 

pendidikan formal dan non formal berdaya asing, mengembangkan potensi 

yang ada”.

b. Misi pondok pesantren 

1) Meningkatkan kwalitas iman dan taqwa terhadap allah SWT.;

2) Mengusahakan kemandirian dan keterampilan bagi warga 

belajar/santri sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan 

zaman;

3) Menciptakan santri berakhlakul karimah dan berilmu amaliah;

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan 

sosial; dan

5) Melatih santri berserikat dan bermasyarakat;.

                                                          
2 Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pada Tahun 2017
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c. Tujuan 

1) Pembinaan masyarakat dan bangsa dalam meningkatkan dan 

mempertinggi kecerdasan dan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan 

berbakti kepada agama, bangsa dan negara.

2) Membimbing umat manusia beriman, beramal, bertaqwa kepada 

Allahb SWT.

3) Meletakan pendidikan berbasis keterampilan

d. Motto 

1) Berbudi tinggi;

2) Berbadan sehat; 

3) Berpengetahuan luas; dan

4) Berfikiran bebas

4. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk 
Kabupaten Pringsewu

Gedung bangunan pondok pesantren al-muawwanah  yang terdiri dari :

Tabel 2
Jenis bangunan pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk

kabupaten pringsewu

No Jenis bangunan Banyak 
1 Ruang belajar diniyah 6
2 Ruang kantor 1
3 Asrama 2
4 Musholla 2
5 Aula 2

Sumber : Dokumentasi Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kabupaten 
Pringsewu Pada Tahun 2017
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5. Keadaan Ustadz Dan Santri Pondok Pesantren Al-Muawwanah 
Pajaresuk Kabupaten Pringsewu 

Pada masa pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantren al-

muawwanah dan pendirinya adalah K.H. Wasilan dalam bidang pendidikan 

seorang diri, melainkan di bantu oleh para ustadz yang merupakan santri senior 

atau alumni dari pondok pesantren sendiri. Namun ada beberapa dianataranya 

pengambilan dari luar  pondok pesantren al-muawwanah yang tujuanya adalah 

untuk lebih mrningkatkan kwalitas pembelajaran dan di harapkan para pengajar 

ini mampu memberikan konstribusi yang lebih positif sesuai dengan ilmu yang 

diperoleh di tempt belajar dulu.

Untuk lebih jelasnya keadaan ustadz di pondok pesantren al-muawwanah 

di dalam tabel berikut.

Tabel 3
Nama ustadz pondok peantren al-muawwanah pajaresuk

kabupaten pringsewu

No Nama L/P Jabatan 
1 K.H Thamrin Mahera S.ag L Pimpinan
2 K.H Tahrir Wasilan L Pengasuh 
3 H. Auladi Rosyad L Kepala Mts 
4 M. Jalaludin L Guru
5 M. Ahbab L Guru
6 Imam Muslih L Guru
7 M. As’ad Syafi’i L Guru
8 H. Abdul Halim L Guru
9 Reza Harkasyi Mahera L Guru
10 Mutmainah P Guru
11 M. Wahid L Guru
12 Suhenah P Guru

Sumber : dokumentasi pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten 
pringsewu tahun 2017
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Untuk pengurus administrasi dan kepentingan atau urusan di luar dan di 

dalam pondok di bantu oleh pengurus pondok pesantren. Para pengurus ini 

memiliki kewajiban dan tugasnya msing-masing misalnya surat menyurat di 

laksanakan oleh sekertaris, keamanan di laksanakan oleh bidang keamanan dan 

lain lain seperti tabel di bawah ini :

Tabel 4
Struktur organisasi santri putri al-muawwanah

No Nama Jabatan 
1 Viola oktavia utami Ketua pengurus putri
2 Wulan handayani Wakit ketua
3 Marlina Sekretaris 
4 Cahaya safira Bendahara 
5 Rani novita sari Seksi keamanan 
6 Yuliana jaya Seksi kebersihan 

Sumber : dokumentasi pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten 
pringsewu tahun 2017

Tabel 5
struktur organisasi santri putra al-muawwanah

No Nama Jabatan 
1 Faisal Nur Saputra Ketua pengurus putri
2 Rifqi Abdillah Wakit ketua
3 M. Arsil Adzim Sekretaris 
4 Agung Setiawan Bendahara 
5 M. Ibnu Aziz Seksi keamanan 
6 Aji Soma Seksi kebersihan 

Sumber : dokumentasi pondok pesantren al-muawwanah tahun 2017
pajaresuk kabupaten pringsewu tahun 2017

Tabel 6
Data Santri dan Alumni Pondok Pesantren Al-Muawwanah

Tahun Ajaran Putra Putri jumlah
2013 25 32 57
2014 30 40 70
2015 20 58 78
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2016 40 61 101
2017 50 63 113

Jumlah 419
Sumber : dokumentasi pondok pesantren al-muawwanah tahun 2017 pajaresuk 
kabupaten pringsewu tahun 2017

6. Implementasi Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Al-Muawwanah 

Pembelajaran dan pengkajian kitab kuning menjadi utama dan merupakan 

ciri khas pembelajaran di pondok pesantren. Kitab kuning yang diajarkan oleh 

kyai dikaitkan dengan persoalan yang aktual di masyarakat. Itu dilakukan agar 

para santri memahami permasalahan yang muncul dan aktual. Misal, persoalan 

formalisasi syariah, perdebatan paham, persoalan sikap terhadap agama lain, dan 

lain sebagainya.

Kitab kuning dan kegiatan ekstrakulikuler adalah sumber rujukan utama 

dalam pembentukan karakter para santri, dan menempatkan kitab kuning dan 

kegiatan ekstrakulikuler sebagai acuan utama dalam kehidupan sehari-hari. 

Terutama yang menyangkut masalah hukum ibadah, akhlak, mu'amalah 

hubungan sosial, kejujuran, disipilin, dan hidup penuh kesederhanaan, toleransi. 

Tidak ada kitab kuning secara khusus membicarakan tentang masalah karakter, 

namun dari sub judul dari kitab yang ada (satu sampai dua halaman) ada 

membicarakan karakter. Kemudian mengenai kejujuran, kesederhanan, 

kedisipilinan, kesabaran, ketaatan beragama dan lain-lain, ini semua tercermin 

dalam prilaku dan penampilan para kyai, ustad/guru di pondok pesantren al-

muawwanah.
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Semua perilaku kyai, ustadz/guru di Pesantren menjadi cerminan dari 

para santri. Semua perilaku dalam bersikap, berkata, berbuat dan berpenampilan 

dalam bentuk kesederhanaan. Bila dilihat dari asrama santri tidak ada media 

teknologi komunikasi (Hp, radio, televisi ataupun lainnya). Ketika warga 

menemui persoalan yang sifatnya aktual atau berkaitan dengan masyarakat, 

rujukannya adalah bertanya ke kyai. Kyai Pondok pesantren akan menjelaskan 

berdasarkan keterangan dari kitab kuning dan pemahaman yang didapat dari 

buku yang pernah dibaca. Menurut kyai kitab kuning yang digunakan cukup 

aktual sebagai pedoman untuk kondisi sekarang dan masa mendatang.

Dari pengamatan dan pengalaman peneliti di Pondok pesantren, setiap 

malam selalu ada anggota masyarakat yang datang ke Pondok pesantren untuk 

bertukar pikiran dan diskusi yang berlangsung dari selesai sholat isya, bahkan 

sampai pukul 12 atau pukul 1 malam. Selain berdiskusi juga disediakan berupa 

makanan ringan dan teh manis atau kopi, Pada umumnya penduduk yang datang 

saling berganti satu sama lain dan jumlahnya sampai 8 orang, dan berlanjut tiap

malam. Ini menunjukkan bahwa pondok pesantren al-muawwanah terbuka pada 

masyarakat luar pesantren .

B. ANALISIS DATA 

1. Penerapan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Al-Muawwanah 

Pajaresuk Kabupaten Pringsewu

Untuk mengetahui penerapan pendidikan karakter di pondok pesantren al-

muawwanah. Data ini penulis dapatkan melalui observasi dan interview 
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a. Perencanaan belajar mengajar 

Dalam tahap ini ustadz dan ustadzah melaksanakan tahap 

perencanaan. ada beberapa hal yang di lakukan oleh ustadz yaitu membuat 

jadwal diniyah, menyusun kegiatan-kegiatan santri dan menyiapkan kitab-

kitab yang akan di pelajari santri.

b. Pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter 

Berdasarkan hasil observasi dan interview, diperoleh keterangan 

bahwa penanaman nilai-nilai karakter di pondok pesantren al-muawwanah 

pajaresuk kabupaten pringsewu di lakukan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1) Penanaman nilai-nilai karakter melalui kegiatan belajar mengajar 

Berdasarkan hasil interview dengan pimpinan pondok pesantren 

al-muawwanah beliau mengatakan bahwa dalam penanaman nilai-nilai 

karakter  santri di lakukan melalui pembelajaran kitab kuning dimana isi 

materi dari kitab tersebut menjadi bagian dari penananaman karakter 

sehingga setelah santri mengetahui materi kemudian santri dapat 

menerapkanya di kehidupan sehari-hari.

Pimpinan pondok pesantren al-muawwanah yaitu napak K.H 

Thamrin mahera mengatakan :

“pembelajaran keislaman tentang akidah, akhlak, ibadah, 
muamalah dan lain-lain diberikan kepada para santri sesuai dengan 
kelasnya masing-masing dan masing-masing kelas mempunyai mata 
pelajaran yang berbeda dan di berikan secara rutin dalam setiap 
minggunya sesuai jadwal yang telah di tetapkan dengan mengacu pada 
kurikulum yang sudah tersusun. Sedangkan tujuanya adalah untuk 
memberikan pengetahuan dan wawasan keislaman sebagai modal dalam 
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menjalani kehidupan dan pemberian materi keislaman ini menjadi yang 
pokok dan wajib di ikuti oleh seluruh santri”3

Berdasarkan data dokumentasi, kitab-kitab yang di kaji dan di 

ajarkan di pondok pesantren al-muawwanah sebagai berikut : 

a) hidayatus sibyan; 
b) aqoid diniyah; 
c) fiqih;
d) mabadi fiqih;
e) tuhfatul athfal;
f) matan jurumiyah;
g) matan taqrid; 
h) kholasoh;
i) nahwu imriti; 
j) nahwu wadhih; 
k) sulam taufik; 
l) tijan durori; 
m) alfiah; 
n) akhlak banin; 
o) bulughul maroom; 
p) kifayatul awwam; 
q) amsilah tasrif; 
r) arbain nawawi,; 
s) ta’limutaalim;
t) qowa’id shorfi;
u) amsilah tasrif; 
v) nadhom maqsud.4

Berdasarkan hasil interview dengan pimpinan pondok pesantren 

al-muawwanah metode pembelajaran yang di terapkan di pondok 

pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten pringsewu adalah:5

                                                          
3 K.H. Thamrin Mahera, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muawwanah pajaresuk Kabupaten 

Pringsewu, interview,mei 2017
4 Dokumentasi, pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten pringsewu tahun 2017
5 K.H Thamrin Mahera, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kabupaten 

Pringsewu ,interview, mei 2017
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a) Metode sorogan 

Metode sorogan adalah model metode klasik dan metode 

inilah yang pertama sekali di terapkan atau di berikan kepada 

santri yang baru masuk di pondok. Dalam pelaksanaan proses 

pembelajaranya dengan cara santri duduk di hadapan utadz 

sambil membaca kitab-kitab klasik seperti al-qur’an, awawil,

jurumiah dan lain-lainya, sedangankan ustadz mendengarkan, 

memperhatikan, memberikan komentar dan bimbingan yang di 

perlukan sehingga dengan metode ini memungkinkan seorang 

ustadz dapat mengontrol dan mengetahui kemampuan santri. 

Dalam pelaksanaan nya santri tidak hanya membacakan kitab di 

hadapan ustadz tetapi membacakan di hadapan santri-santri yang 

sudah mampu menyimak bacaan, sehingga santri yang 

mengsorogkan kitab dapat di bimbing, dan santri yang 

mernyimak  dan membimbing dapat lebih hafal serta 

memahaminya sehingga metode ini di gunakan untuk lebih 

mendidik santri pemula  serta lebih meningkatkan kembali bagi 

santri yang sudah lama belajar di pondok pesantren. metode 

sorogan ini di mulai ba’da ashar, ba’da isya dan ba’da subuh 

b) Bandongan / wetonan

Metode bandongan adalah model klasik, metode ini di 

berikan kepada santri yang sudah lama, dalam pelaksanaan 
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pembelajaranya santri di jadikan beberapa kelas dan di ajar oleh-

ustadz-ustadznya masing-masing sesuai dengan kemampuanya. 

Sedangkan cara pelaksanaanya adalah ustadz duduk di hadapan 

santri –santri sambil membacakan, menterjemahkan kata demi 

kata dengan menggunakan bahasa jawa serta menjelakan isi 

bacaan kitab yang telah di tentukan sesuai dengan kelasnya 

masing-masing. Sedangkan santri mendengarkan dan 

memberikan makna pada kitab nya serta memberikan catatan-

catatan atau buah pikiran yang sulit di pahami pada setiap kata 

yang ada dalam kitab. Metode ini lebih di titik beratkan pada 

santri yang sudah lama mengikuti pembelajaran di pondok 

pesantren sehingga lebih menambah wawasan dan pemahaan 

santri. Metode bandongan ini di laksanakan oleh masing-masing 

kelas setelah ba’da isya, ba’da ashar’ ba’da subuh 

c) Metode hafalan

Pada umumnya metode hafalan ini di terapkan pada 

materi yang bersifat natsar maupun nadzom seperti nadzom 

maqsud, jurumiyah, serta kitab-kitab lainya yang di pelajari serta 

materi-materi lainya yang di tetukan seperti yasiin, waqiah, juzz 

amma. Setiap hari minggu santri di minta mengadap guru untuk 

menghapal tugas-tugas yang telah di tentukan



74

Metode hapalan ini di berikan pada santri baru maupun yang 

lama jadi senua santri di tuntut untuk menghafal. Dalam 

pelaksanaanya metode hapalan ini santri di minta satu persatu 

menghadap ustadznya sambil menyetorkan apa yang sudah 

mereka hafalkan. Metode hafalan ini di laksanakan waktunya 

masing-masing seperti: menghafal al-qur’an di laksanakan ba’da 

magrib kadang juga di laksanakan pada malam hari, sedangkan 

pelajaran lainya seperti nadzom di laksanakan pada waktu 

pelajaran atau pengajian akan di mulai sesuai tingkatan kelas 

masing-masing.

d) Hiwar atau musyawarah 

Para santri melakukan kegiatan belajar secara kelompok 

untuk membahas bersama materi kitab yang telah di ajarkan oleh 

kyai atau ustadz. Dalam belajar kelompok ini, mereka tidak 

hanya membahas segala sesuatu yang berkenaan dengan topik 

atau sub topic bahasan kitab belaka. Lebih dari itu, tidak jarang 

mereka juga memperluas cakupan diskusinya.

e) Metode demonstrasi

Metode ini adalah cara pembelajaran yang di lakukan 

dengan memperagakan (mempraktekan) suatu keterampilan 

dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu yang di lakukan secara 

perorangan maupun kelompok di bawah petunjuk dan bimbingan 
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kyai atau ustadz. Metode ini biasanya dilakukan dalam materi 

sholat wajib, sholat jenazah, materi bersuci dll ba’da subuh atau 

setelah sholat subuh untuk santri kelas 1.

Dengan  kegiatan belajar mengajar ini di harapkan santri 

mampu menerapkan pengetahuanya dalam kehidupan sehari-hari 

dalam pondok pesantren maupun masyarakat luas.

Hasil observasi yang peneliti lakukan adalah:

Nilai karakter : cinta ilmu, kerja keras

Aspek yang di nilai : para santri senantiasa mempelajari dan 

mengaplikasikan imu atau meteri yang di berikan ustadz dalam 

kehidupan sehari-hari.

2) Mengadakan bimbingan baca tulis al-qur’an 

Berdasarkan hasil interview dengan pengurus pondok pesantren 

al-muawwanah. Beliau menyatakan bahwa dalam menanamkan nilai-

nilai karakter di lakukan dengan mengadakan bimbingan baca al-

Qur’an.

Pelaksanaan program bimbingan baca al-Qur’an yang di lakukan 

di pondok pesantren al-muawwannah merupakan program 

pengembangan potensi di bidang agama agar nanti output dari santrinya 

bisa memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik. Maka dari 

itu, pondok pesantren mengupayakan agar para santrinya mampu 

membaca kitab suci al-Qur’an dengan baik dan benar. Implementasi 
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program bimbingan baca al-qur’an ini pada dasarnya adalah wujud dari 

visi misi  pesantren salah satunya nilai karakter religius dimana nilai 

religius menjadi acuan dalam mengambil langkah untuk menggapai cita-

cita pesantren.

Hal ini di dukung dengan hasil interview yang di lakukan 

peneliti kepada pimpinan pondok pesantren al-muawwanah sebagai 

berikut: 

“ program bimbingan baca Qur’an yang di lakukan di pesantren pada 
dasarnya mengacu pada visi-misi pesantren. Didalam visi dan misi 
tersebut terdapat aspek religius yang benar-benar harus di perhatikan. 
Karna sebagai pengelola pesantren kami memiliki tanggung jawab 
moral terhadap santri kami, agar nantinya santri memiliki karakter dan 
kecakapan akhlak di masyarakat. Oleh sebab itu bagi kami program 
baca al-Qur’an sangat perlu. Hal ini yang menjadi spirit seluruh warga 
pesantren untuk menyukseskan program tersebut yaitu rasa tanggung 
jawab sebagai pengajar kepada santrinya agar memiliki akhlak dan 
karakter yang baik.”6

Berkaitan dengan jadwal atau waktu pelaksanaan bimbingan 

baca tulis al-Qur’an  di pondok pesantren al-Muawwanah pajaresuk 

kabupaten pringsewu, peneliti mencari sumber data melalui interview 

dengan pengurus pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk pringsewu 

yakni Viola Oktavia yang mengatakan bahwa: 

“program bimbingan baca tulis al-Qur’an di laksanakan setiap hari 
setelah maghrib di bimbing langsung oleh ustadz/ ustadzah yang 
memiliki kompetensi dan kemampuan dalam bimbingan baca tulis al-
Qur’an. Untuk mempermudah dalam proses pengajaran para santri di 

                                                          
6 K.H Thamrin Mahera, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kabupaten 

Pringsewu ,interview, mei 2017
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bagi dalam beberapa kelas sesuai dengan tingkatan masing-masing agar 
para pengajar tidak merasa kesulitan dalam memberikan materi 
pelajaran.7

Tujuan bimbingan baca tulis al-Qur’an pada dasarnya di 

sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, yakni agar santri mampu 

membaca al-Qur’an dengan baik dan benar, santri hafal surat-surat 

pendek dari al-Qur’an dan mampu menulis atau menyalin ayat.

Hasil observasi yang peneliti lakukan adalah:

Nilai karakter: religius 

Aspek yang di nilai  :  para santri senantiasa membaca al-qur’an dan 

menulis ayat-ayat al-qur’an 

3) Memberikan suri tauladan atau contoh perbuatan yang baik dalam 
kehidupan sehari-hari 

Berdasarkan observasi, diketahui bahwa pondok pesantren al-

muawwanah dalam melakukan penanaman karakter terhadap santrinya 

dilakukan dengan memberikan contoh perbuatan yang baik.

Hal ini terlihat pada diri pimpinan pondok dalam bertutur kata 

beliau selalu lemah  lembut, sopan santun dan ramah. Hal ini di 

maksudkan agar santri dapat meniru prilaku tersebut dan dapat 

membiasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu juga pimpinan pondok pesantren al-muawwanah 

membiasakan mengucapkan salam apabila bertemu dengan sesama 

                                                          
7 Interview, Viola Oktavia, Pengurus Pondok Putri Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk

Kabupaten Pringsewu, Mei 2017
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ustadz maupun orang lain dan memberi arahan kepada santri untuk 

mengucapkan salam apabila bertemu dengan ustadz, orang tua maupun 

sesama santri diamanpun berada. Upaya ini di maksudkan untuk 

menanamkan kebiasaan kepada santri akan pentingnya mengucapkan 

salam dan menjawab salam.

Berdasarkan hasil observasi di ketahui juga bahwa pondok 

pesantren al-muawwanah selalu memberikan keteladanan yang baik 

dalam hal pelaksanaan ibadah seperti sholat jamaah lima waktu, tatacara 

wudhu, berpuasa bulan ramadhan, membaca al-qur’an, berdzikir, dan 

lain-lain juga memberikan contoh dalam hal berbicara yang sopan dan 

benar sesuai nilai-nilai islam.8

Keteladanan kyai atau ustadz pada suatu pondok pesantren 

memang mutlak di butuhkan, karena para kyai dengan kelebihan yang di 

milikinya, seringkali di anggap sebagai orang yang senantiasa dapat 

mengetahui keagungan tuhan dan rahasia alam, sehingga demikian 

mereka di anggap memiliki kedudukan yang terjangkau, terutama oleh 

kebanyakan orang awam. Dalam beberapa hal, mereka menunjukan 

kekhususan mereka dalam bentuk-bentuk pakaian yang merupakan

simbol yaitu kopiah dan surban.

Dalam wawncaranya, pimpinan pondok pesantren al-

muawwanah menyatakan bahwa pengaruh keteladanan kyai , ustadz-
                                                          

8 Observasi, mei2017
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ustadzah dan para pengurus terhadap karakter santri melalui tiga media 

yaitu senagai berikut:

a. Melalui kehidupan sehari-hari kyai, ustadz-ustadzah dan santri 
dalam kehidupaya selalu bersama baik ketika berjamaah, ngaji dan 
bahkan dalam penyelanggaraan kehidupan sehari-hari

b. Melalui pengajian yang di dalamnya pak kyai dan ustadz-ustadzah 
menceritakan kisah-kisah rosulullah, sahabat-sahabat nabi, kyai-
kyai, para ulama dan dengan ini kyai dan santri sama-sama 
menyimak meneladani mereka.

c. Melalui media formal, kyai mengatur struktur pembinaan melalui 
tingkat ustadz, santri senior. Melalui median ini pak kyai mengatur 
tingkatan-tingkatan keteladanan.9

Berdasarkan observasi, diperoleh keterangan bahwa dalam 

memberikan keteladanan kepada santri metode yang di lakukan adalah 

metode latihan, pembiasaan, dan kedisiplinan. Dengan tujuan untuk 

menumbuhkan kesadaran santri jika melakukan hal buruk maka akan 

merugikan dirinya sendiri sehingga ia tidak mengulangi perbuatanya 

lagi di masa yang akan datang.

Nilai karakter          : bertanggung jawab, disiplin, santun, 

Aspek yang di nilai : tercermin dari sikap pak kyai yang ramah, lembut, 

santru serta disiplin dalam segala hal.

4) Kegiatan Ekstrakulikuler 

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu ustadz di pondok 

pesantren al-muawwanah yakni ustadz Reza Zarkasyi Mahera, beliau 
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mengatakan bahwa penanaman nilai-nilai karakter juga di lakukan 

dalam berbagai macm kegiatan exstrakulikuler dan ivent-ivent tertentu.

Ustadz reza menyatakan bahwa dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter melalaui ekstarkulikuler melatih santri untuk mengembangkan 

bakat-bakat yang ada dalam diri santri.

Kegiatan ekstrakulikuler di pondok pesantrena al-muawwanah meliputi :

a. Ceramah atau berpidato;
b. MC (master of ceremonies)
c. Sambutan;
d. Kesenian (menari, fashion show);
e. Rabana;
f. Qori’;
g. Menjahit;
h. Komputer;  dll

Selain itu beliau mengatakan bahwa dalam menanamkan nilai-

karakter juga di adakan kegiatan keagamaan secara rutin misalnya 

peringatan hari-hari besar islam seperti isra’mi’raj, maulid nabi 

Muhammad SAW, tahun baru islam, nuzulul Qu’an, milad pondok dll.10

Pada ivent-ivent tersebut sengaja dimanfaatkan oleh pihak 

pondok pesantren al-muawwanah untuk menanamkan pemahaman akan 

pentingnya meneladani berbagai akhlak dan prilaku yang telah di 

contohkan Rasulullah SAW. Selain itu santri-santri juga di berikam 

masing-masing tugas dalam setiap kegiatan sehingga santri mamiliki 

peranan dan tanggung jawab dari setiap kegiatan di pesantren. Hal ini di 

                                                          
10 Reza Zarkasyi Mahera, Ustad di Pondok Pesantren al-Muawwanah, interview, mei 2017
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maksudkan agar santri terlatih dalam melaksanakan tanggung jawab 

yang telah di berikan.

Nilai karakter       : toleransi, tanggung jawab, kreatif, percaya diri

Aspek yang nilai : kegiatan dan tugas yang di berikan ustadz terhadap 

santri yang berbeda-beda membentuk karakter toleransi, tanggung 

jawab, dan kraetif dalam setiap kegiatan yang di lakukan.

5) Bimbingan Tata Cara Beribadah 

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu ustadz di pondok 

pesantren al-muawwanah, beliau menyatakan bahwa dalam pembinaan 

akhlak dan pembentukan karakter santri di lakukan dengan 

membimbing teknik tata cara beribadah. Teori tanpa praktik bagaikan 

pohon tanpa buah, dalam hal ini juga bermakna ilmu yang telah 

dipelajarinya tidak bermanfaat. Dengan demikian mengamalkan ajaran 

islam sangatlah penting agar peserta didik dapat melaksanakanya 

dengan baik dan terbiasa (mempunyai konsistensi yang tinggi dalam 

menjalankanya).

Bapak ustadz Reza  Zarkasyi Mahera menyatakan bahwa sebagai 

berikut : 

“dalam upaya meningkatkan pengalaman ibadah para santri, seluruh 
komponen pondok pesantren al-muawwanah mengajak para santri untuk 
melakukan shalat berjamaah di masjid. Dengan di terapkanya 
pembinaan ibadah shlat lima waktu secara praktik langsung di harapkan 
para santri dapat terinternalisasi nilai-nilai sholat dalam kehidupan dan 



82

mampu mempertahankanya hingga mereka dewasa kelak. Setidak-
tidaknya hal ini dapat melatih kedisiplinan para santri.11

Ustadz Reza Zarkasyi mahera mengatakan bahwa langkah-

langkah bimbingan langsung dalam tatacara beribadah ini, adalah 

sebagai berikut:

a) Para santri mendapat penjelasan atau teori tentang tata cara 
pelaksanaan ibadah yang akan di praktekan sampai mereka betul-
betul memahaminya.

b) Kemuduan para santri berdasarkan bimbingan kyai mempersiapkan 
segala peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan 
praktek.

c) Setelah menentukan waktu dan tempat para santri berkumpul untuk 
menerima penjelasan singkat berkenaan dengan urutan kegiatan 
yang akan dilakukan serta pembagian tugas kepada para santri 
berkenaan dengan pelaksanaan praktek.

d) Para santri secara bergiliran mempragakan pelaksanaan praktek 
ibadah tertentu dengan di bimbing dan dia arahkan oleh kyai atau 
ustadz sampai benar-benar sesuai tatacara pelaksanaan ibadah 
sesungguhnya.

e) Setelah selesai kegiatan praktek ibadah para santri diberi 
kesempatan mempertanyakan hal-hal yang dipandang perlu selama 
kegiatan berlangsung.

Nilai karakter : religius, disiplin

Aspek yang dinilai :  niai nilai yang peroleh mampu di ertahankan 

hingga dewasa kelak meskipun sudah lulus dari pondok.

6) Menegur Santri 

Berdasarkan hasil interview dengan salah satu ustadz di pondok 

pesantren al-muawwanah, beliau menyatakan bahwa dalam penanaman 

nilai-nilai karakter santri di lakukan dengan menegur atau mengingatkan 

                                                          
11 Interview, ustad Reza Zarkasyi Mahera, Mei 2017
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secara lisan atau tulisan bagi santri yang melanggar tata tertib pondok 

atau yang berprilaku tidak baik.

Ustadz di pondok pesantren al-muawwanah, beliau menyatakan 

bahwa dalam penanaman nilai-nilai karakter terhadap para santri di 

lakukan dengan metode pembiasaan, keteladanan,  dan teguran.12

Metode pembiasaan diantaranya mengharuskan para santri untuk 

mengucapkan salam, berjabat tangan dengan guru, sam-sama santri 

ketika bertemu baik di lingkungan pondok maupun di luar pondok. 

Kemudian santri juga di wajibkan untuk mengikuti sholat lima waktu 

berjamaah di masjid yang merupakan metode pembiasaan yang dapat 

mendorong santri untuk melaksanakan sholat berjamaah dan bagi yang 

tidak mengikuti di ingatkan, di tegur dan apabila sudah melampaui batas 

maka akan diberi hukuman atau sanksi berupa menulis, mrnghafal 

membaca Al-Qur’an dan lainya yang bersifat mendidik.

Metode teguran diberikan oeh ustadz atau ustadzah di pondok 

pesantren al-muawwanah ketika mendapati salah seorang santrinya 

melakukan kesalahan yaitu melanggar tata tertib pondok atau 

melakukan tindak yang tidak diperbolehkan menurut ajaran agama, 

maka dari itu ustadz atau ustadzah maupun pengurus secara langsung

memberikan teguran kepada santri yang melakukan pelanggaran 

tersebut. Apabila pendidikan tidak bisa lagi di lakukan dengan cara 
                                                          

12 Interview, ustad Reza Zarkasyi Mahera, Mei 2017
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memberi nasehat, arahan, petunjuk, kelembutan ataupun suru tauladan 

maka dalam kondisi semacam ini maka santri akan diberi hukuman atau 

sanksi yang bersifat mendidik yang bertujuan untuk memberikan efek 

jera kepada para santri yang sering melakukan kesalahan atau 

melakukan pelanggaran terhadap tata tertib pondok pesantren sehingga 

dengan di berikanya hukuman atau sanksi maka santri akan merasa jera 

dan tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari.

Nilai karakter         : tanggung jawab, disiplin , jujur 

Aspek yang dinilai : apabila salah seorang santri yang melanggar tata 

tertib maka akan mendapat teguran dan sanksi.

Uraian di atas menunjukan bahwa pondok pesantren Al-

Mawwanah Pajaresuk Kabupaten pringsewu telah menerapkan nilai-

nilai karakter terhadap santri melalui kegiatan belajar mengajar, 

bimbingan baca tulis al-Qur’an,  memberikan suri tauladan atau contoh 

yang baik, ekstra kulikuler,  bimbingan tata cara beribadah dan menegur 

santri yang melakukan kesalahan.

Dengan demikian maka pondok pesantren al-muawwanah telah 

menerapkan pendidikan karakter dengan baik karena seluruh kegiatan 

penananaman pendidikan karakter di jalankan sesuai dengan program-

program yang ada di pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk 

kabupaten pringsewu sehingga dengan di tanamkanya nilai-nilai 

karakter di pondok pesantren al-muawwanah dapat membentuk karakter 
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santri yang labih baik dan sebagian besar santri telah menerapkan nilai-

nilai karakter yang di terapkan sesuai dengan hasil observasi yang 

menunjukan prilaku santri yang sopan santun serta lemah lembut ketika 

berbicara dengan ustadz, pengurus atau santri lainya, mengucapkan 

salam dan berjabat tangan ketika bertemu ustadz/ustadzah atau santri 

lainya, berdzikir setelah melaksanakan sholat jamaah, disiplin  serta 

kerja keras dalam belajar, melaksanakan piket kebersihan setiap pagi 

dan sore, peduli terhadap teman yang terkena musibah atau sedang sakit, 

berdiskusi tentang materi yang sudah maupun belum dipelajari ketika 

hendak tidur atau di sela-sela waktu istirahat.

2. Kelebihan dan Kekurangan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren 

Al Muawwanah Pajaresuk Kabupaten Pringsewu 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan selama terjun ke 

lapanga, maka hasil analisi peneliti tentang kelebihana dan kekurangan 

penerapan pendidikan karakter di pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk 

kabupaten pringsewu sebagai berikut : 

a. Kelebihan Penerapan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kabupaten pringsewu

Hasil observasi menunjukan bahwa penanaman pendidikan karakter 

di pondok pesantren al-muawwanah memiliki kelebihan yaitu:
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1) Mampu menciptakan sikap hidup universal yang merata, dengan di 

landasi oleh tata nilai religius tinggi yang terlepas dari acuan-acuan 

subkultural yang ada dalam susunan kehidupan di luar pesantren

2) Kemampuan memelihara subkulturalnya, hingga terus teraplikasi 

dalam segala aspek kehidupan di sepanjang perjalanan

3) Pendidikan karakter adalah membiasakan generasi muda 

mengadakan refleksi atas pengalaman hidup sebagai bekal dalam 

menghadapi polemik dalam masyarakat di kemudian hari

4) Bekal moral kepemimpinan, kepedulian, toleransi, kemandirian, 

tnggung jawab, diplomatis, kreatifitas, antusias, percaya diri dan 

kerjakeras merupakan pilar yang harus di tanamkan dalam 

pendidikan karakter remaja di harapkan dapat meminimalisir prilaku 

buruk

5) Pendidikan karakter secara tidak langsung menanamkan  dokrin 

pancasila. Dokrin pancasila ini yang mana sebagai bangsa indonesia 

harus tertanam kuat dalam setiap pribadi santri.

6) Pendidikan karakter sangat berfungsi bagi santri remaja karna dapat 

membantu para santri untuk menemukan jati diri yang sebenarnya. 

Remaja yang beranjak dewasa di harapkan dapat berkarakter 

layaknya makhluk ciptaanya.

7) Di harapkan mampu menjadi uswatun hasanah (suri tauladan) bagi 

dirinya dan lingkungann sosial.



87

8) Dengan adanya pendidikan karakter, selain memberikan ilmu 

pengetahuan juga membentuk karakter  santri menjadi pribadi yang 

di harapkan.

b. Kekurangan Penerapan Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kabupaten pringsewu

Hasil observasi menunjukan bahwa penanaman pendidikan karakter 

di pondok pesantren al-muawwanah memiliki banyak kekurangan yaitu:

1) Di pondok pesantren, pendidikan karakter telah di guanakan guna 

menata prilaku siswa menginjak remaja tetapi di rumah orang tua 

cenderung tidak peduli dengan perkembangan anak sehingga 

penerapan pendidikan karakter ini hanya berada di pagar pesantren 

saja.

2) Kyai dan ustadz kurang memantau perkembangan santri di luar 

pesantren karena pengawasan yang terbatas sehingga masih ada saja 

santri yang terpengaruh oleh teman-teman-Nya di luar pesantren

3) Pendidikan karakter bersifat continity sehingga harus selalu di 

upgrade dan tidak bisa sekali ajar saja .keberhasilan pendidikan 

karakter bertumpu pada kesadaran santri sehingga sulit untuk 

memantau tingkat keberhasilan.
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3. Relevansi Pendidikan Karakter Terhadap Prilaku Santri  Al-

Muawwanah Pajaresuk Kabupaten Pringsewu

Pendidikan karakter merupakan sarana untuk mengadakan perubahan 

yang mendasar, karena membawa perubahan bangsa sampai ke arah yang lebih 

baik.di era globalisasi yang berada dalam dunia yang terbuka, ikatan nilai moral 

dan karakter bangsa mulai melemah dan terkikis. Bangsa mengalami multikrisis 

yang dimensional dan krisis yang di rasakan sangat parah adalah krisis yang 

nilai-nilai moral dan karakter bangsa. Yang ter gambar pada prilaku yang tidak 

berkarakter, misalnya sering terjadinya tawuran antar pelajar dan antar 

mahasiswa, serta prilaku suka minum-minuman keras dan berjudi. Bahkan di 

beberapa kota besar kebiasaan ini cenderung menjadi tradisi dan membentuk 

musuh bebuyutan, maraknya geng motor yang sering kali menjurus pada tindak 

kekerasan yang meresahkan masyarakat bahkan tindak kriminal seperti 

pemalakan, penganiyayaan bahkan pembunuhan.

Semua prilaku negatif masyarakat baik yang terjadi di kalangan pelajar 

dan mahasiswa maupun masyarakat jelas menunjukan kerapuhan karakter yang 

cukup parah. Pelaksanaan karakter tidak hanya di bebankan bagi guru saja 

namun seluruh komponen lembaga pendidikan berpengaruh dalam membentuk 

karakter siswanya. Pendidikan karakter tidak cukup hanya dilaksanakan di 

lembaga pendidikan saja namun pendidikan karakter perlu di laksanakan oleh 

seluruh lapisan masyarakat, di seluruh intansi pemerintah agar visi pembangunan 
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nasional yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila” dapat terwujud.

Untuk mewujudkan itu semua perlu di cari jalan terbaik untuk 

membangun dan mengembangkan karakter manusia dan bangsa indonesia agar 

memiliki karakter yang baik, unggul dan mulia yaitu dengan menerapkan 

pendidikan karakter di pondok pesantren Al-muawwanah pajaresuk kabupaten 

pringsewu salah satunya melalui pembelajaran kitab kuning, pembiasaan-

pembiasaan serta keteladan para kyai dan ustadz di pondok pesantren.

Salah satu pembelajaran kitab kuning dalam pembentukan karakter di 

pondok pesantren al-muawwanah terdapat pada kitab Taklim wa Ta’lim, yang 

berbicara tentang banyak adab baik kepada manusia, orang tua dan juga dengan 

yang lainnya. Kitab Tahsyirul kholaq berisi tentang bagaimana cara bergaul 

dengan masyarakat sekitarnya, Akhlaqul Banin berisi tentang adab kepada 

sesama manusia dan kitab-kitab lain sangat mempengaruhi pembentukan 

karakter para santri, dan ditambah dengan penjelasan kyai, ustad/guru pondok.

Pola pendidikan di pesantren sangat relevan digunakan untuk membentuk 

karakter santri, baik itu sistem pendidikan yang digunakan, metode pembelajaran 

yang dilaksanakan dan nilai-nilai karakter yang dikembangkan. Melalui pola 

pendidikan di pesantren, pendidikan karakter dilakukan secara holistik dan 

berlangsung selama 24 jam. Para kyai dan santri berintekrasi secara nyata dalam 

kehidupan sehari-hari dalam membentuk karakter dan kemandirian serta 

menjalin komunikasi secara terbuka dalam mempelajari dan mendiskusikan 
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permasalahan dalam kehidupan yang didasarkan atas Al Qur’an dan Hadist serta 

didukung pada berbagai isi kandungan kitab kuning. Pola pendidikan di 

pesantren menerapkan prinsip “memanusiakan manusia” dalam proses 

pembelajaran sehingga perlu diterapkan pada sekolah umum. Jika pada 

pendidikan formal, sekolah lebih berorientasi pada pencapaian akademik dan 

materi semata, maka di pesantren lebih ditekankan pada pembinaan karakter 

individual dan keteladanan dari seorang guru kepada peserta didik yang 

berlangsung 24 jam penuh.

4. Faktor pendukung dan penghambat proses pembentukan karakter santri 

di pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten pringsewu.

Berdasarkan hasil interview dan observasi yang peneliti lakukan di 

pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten pringsewu maka dapat di 

peroleh data sebagai berikut :

a. Faktor pendukung penerapan pendidikan karakter santri di pondok pesantren 

al-muawwanah pajaresuk kabupaten pringsewu meliputi :

1. lingkungan yang kondusif dan stategis dalam penerapan pendidikan 

karakter karna banyak lembaga pendidikan di sekitar pondok mulai dari 

pendidikan formal, non formal dan informal, sehingga mempermudah 

dalam membentuk karakter santri dan masyarakat sekitar yang sudah di 

anggap bagian dari pondok pesantren al-muawwanah, 
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2. sistem boarding atau asrama yang menjadikan santri merasakan 

segalanya bersama-sama santri lainya 

3. kualitas para pendidik

4. keamanan lingkungan pondok pesantren.

Hal ini di pertegas oleh ustadzah Hena selaku pengurus pondok putri al-

muawwanah pajaresuk kabupaten pringsewu, beliau mengatakan :

“ hal yang dapat mendukung keberhasilan penerapan pendidikan karakter di 
pondok pesantren al-muawwanah yaitu lingkungan yang kondusif, 
keberasamaan di pondok yang menjadikan penanaman nilai-nilai karakter 
mudah di terapkan dan juga keamanan lingkungan pondok yang membuat 
santri betah tinggal di pondok”.13

b. Faktor penghambat proses pembentukan karakter santri di pondok pesantren 

almuawwanah meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal : 

1. faktor bawaan dari keluarga atau pergaulan ketika belum masuk pondok 

pesantren yang masih melekat katika sudah menjadi santri.

2. timbulnya naluri malas dan bosan oleh santri itu sendiri. Bahkan para 

santri merasa terkekang dengan segala peraturan pesantren sehingga 

santri enggan mengikuti kegiatan di pesantren dimana kegiatan tersebut 

adalah kegiatan yang bisa membentuk karakter santri.

Faktor eksternal : 

1) lingkungan pondok pesantren al-muawwanah ini tidak di pagar keliling 

sehingga santri sering kali banyak santri keluar masuk dari lingkungan 

                                                          
13 Interview. Ustadzah Hena. Pengurus Pondok Pesantren Putri Al-Muawwanah Pajaresuk

Kabupaten Pringsewu
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pondok dan sering sekali orang luar masuk kedalam pondok sehingga 

memberikan dampak negatif pada karakter santri. 

2) adanya pengaruh buruk dari teman sekolah 

3) lingkungan pondok pesantren yang dekat dengan jalan raya sehingga 

menimbulkan kebisingan dan menyebabkan kegiatan di pesantren 

kurang kondusif. 

4) kemajuan IPTEK yang juga menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan santri melakukan perbuatan yang kurang baik, dimana 

dalam hal ini ada santri yang diam-diam membawa hap atau elektronik 

lain seperti leptop keladalam lingkungan pesantren sehingga 

memberikan pengaruh negativ terhadap santri lain.

Seperti yang di peroleh peneliti saat interview dengan salah satu 

pengurus di pondok pesantren almuawwanah yang mengatakan 

“saya pernah merazia asrama santri putra dan putri karna ada laporan 
yang mencurigakan ternyata pada malam hari saya beserta pengurus 
lainya mencoba menyelidiki dan merazia seluruh kamar dan lemari 
santri ternyata terdapat beberapa santri yang membawa hp dan laptop di 
lingkungan pesantren. Hal ini dapat memberikan pengaruh buruk bagi 
santri-santri di sekitar mereka dan hal ini sangat tidak di perbolehkan 
dan santri harus menerima sanksi dari pak kyai.14

Solusi yang di gunakan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah 

dengan memperbaiki sistem pengawasan dan selalu memberikan pengarahan, 

nasihat, penjagaan yang ketat kepada santri dan juga memberikan tauladan yang 

                                                          
14 Interview, Viola Oktavia. Pengurus Pondok Putri Al-Muawwanah Pajaresuk 

KabupatenPpringsewu, mei 2017
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baik dan memberikan tegutan langsung kepada santri apabila santri melakukan 

hal-hal yang di pandang kurang baik. Kemudian pada dasarnya pemnerapan 

pendidikan karakter di pondok pesantren al-muawwanah sudah berjalan efektif. 

Hal ini bisa di lihat dari sikap dan tingkah laku santri dalam kehidupan sehari-

hari di lingkungan pondok pesantren. Sebagian besar santri sudah dapat di 

katakan menerapkan pendidikan karakter secara bertahap, hal itu tercermin 

dalam interaksi santri yang baik seperti menghormati kyai, ustadz/ustadzah, 

para pengurus dan santri lainya, sopan santun, lemah lembut, jujur, tanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas, toleran, mandiri dan cinta ilmu pengetahuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisa yang peneliti lakukan maka dapat di simpulkan bahwa:

Pondok pesantren Al-Muawwanah pajaresuk Kabupaten Pringsewu telah 

menerapkan pendidikan karater dengan penanaman nilai-nilai karakter melalui 

kegiatan belajar mengajar, mengadakan bimbingan baca tulis al-Qur’an, memberikan 

suri tauladan (perbuatan baik) dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekstra kulikuler, 

bimbingan tata cara beribadah dan menegur santri. Hal ini sesuai dengan hasil 

observasi yang peneliti lakukan bahwa santri di pondok pesantren al-muawwanah 

sebagian besar sedah menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari 

secara bertahap. Hal itu tercermin dalam interaksi santri yang baik seperti 

menghormati kyai, ustadz dan santri lainya, sopan santun, lemah lembut ketika 

berbicara, jujur, tanggung jawab dalam setiap tugas dan kewajibanya, mandiri, 

toleran, cinta kebersihan dan cinta ilmu pengetahuan yang di terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari.

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai penutup 

skripsi ini penulis sampaikan saran-saran seebagai berikut:
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1. Sebaiknya pesantren al-muawwanaha agar lebih membuat suatu program-

program yang konkrit untuk membentuk karakter santri sehingga seluruh 

kegiatan terprogram.

2. Kepada para ustadz, agar lebih memantua dan memberikan pengawasan

yang lebih konkrit untuk membentuk karakter santri.

3. Kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu melestarikan nilai-nilai tradisi 

dan kebudayaan yang di dalamnya tersimpan nilai-nilai karakter baik bersifat 

kebangsaan maupun agamis.
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Lampiran 1

DAFTAR NAMA RESPONDEN

No Nama Jabatan 
1 K.H.Thamrin Mahera.S.Ag Pimpinan Pondok Pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kabupaten 
Pringsewu

2 Ustadz Redza Zarkasyi 
Mahera 

Ustadz / pengurus pondok putra di 
Pondok Pesantren Al-Muawwanah 
Pajaresuk Kabupaten Pringsewu

3 Suhenah Ustadzah / pengurus pondok putri di 
Pondok Pesantren Al-Muawwanah 
Pajaresuk Kabupaten Pringsewu

4 Viola Oktavia Lurah atau santri pondok putri di 
Pondok Pesantren Al-Muawwanah 
Pajaresuk Kabupaten Pringsewu



Lampiran 2

Instrumen penelitian

Nilai Indikator Hasil observasi 
Dilaksanakan 
dengan baik 

Tidak di 
laksanakan 

Religius Bedo’a sebelum dan sesudah 
pembelajaran

√

Melaksanakan sholat fardu 
berjamaah

√

Membaca wirid setelah sholat 
berjamaah

√

Melaksanakan sholat dhuha √
Membaca al-qur’an min1 juz √

Jujur Tidak menyontek atau menjadi 
plagiat dalam mengerjakan tugas

√

Mengemukakan pendapat tanpa 
ragu tentang suatu pokok diskusi

√

Megemukakan senang atau tidak 
senang terhadap pelajaran

√

Membayar barang yang di beli 
kepada koprasi pesantren

√

Mengembalikan barang yang di 
pinjam atau di temukan di tempat 
umum

√

Tanggung 
jawab

Pelaksanaan tugas piket secara 
teratur

√

Peran serta dalam segala kegiatan 
pondok pesantren

√

Santri harus Disiplin √
Santri harus mandiri √

Toleransi Tidak mengganggu taman yang 
beda pendapat

√

Menghotmati teman yang beda 
suku, ras dan adat istiadat

√

Bersahabat dengan teman di √



lingkungan pondok 
Berhubungan baik dengan 
masyarakat sekitar pondok

√

Bergaya 
hidup sehat 

Membuang sampah pada tempatnya √
Piket pagi dan sore √
Selalu membersikan tempat tidur √
Makan makanan sehat √

Disiplin Selalu teliti dan tertib dalam segala 
hal kegiatan

√

Tertib dalam bahasa lisan dan 
tulisan 

√

Mentaati sebuah aturan √
Tidak datang terlambat √

Kerja keras Mengerjakan tugas dengan baik 
dalam waktu yang di tentukan

√

Tidak putus asa dalam hal belajar √
Selalu fokus dalam pelajaran √

Kreatif Mengajukan pendapat atau pokok 
pikiran yang di miliki santri

√

Selalu bertanya tentang pelajaran 
yang belum paham 

√

Mandiri Melalukan sendiri tugas-tugas 
pondok 

√

Demokratis Pemilihan pengurus dengan suara 
terbanyak

√

Ikut membantu kelancaran program 
pondok 

√

Rasa ingin 
tahu

Bertanya dan membaca kitab-kitab 
lain 

√

Bertanya kepada ustad tentang hal-
hal baru yang tidak ada dalam 
materi

√



Semangat 
kebangsaan

Turut serta dalam upacara hari 
pahlawan dan proklamasi 
kemerdekaan

√

Mengemukakan ancaman dari 
Negara lain terhadap bangsa 
Indonesia

√

Cinta tanah 
air 

Menyenangi keunggulan geografis 
dan kesuburan tanah wilayah 
indonesia

√

Menyenangi keberagaman suku
bangsa dan bahasa indonesia

√

Menghargai 
prestasi 

Mengerjakan setiap tugas yang di 
berikan ustadz dengan sebaik-
baiknya

√

Berlatih keras untuk berprestasi 
dalam kesenian 

√

Hormat kepada sesuatu yang sudah 
di lakukan ustadz, kyai dan santri 
lain 

√

Bersahabat 
/komunikasi 

Bekerjasama dalah setiap acara atau 
suatu kegiatan

√

Berkomunikasi dengan teman √
Bergaul dengan ustad, kyai dan staf 
lain

√

Cinta damai Saling melindungi antara teman √
Upaya memper erat pertemanan √
Ikut berfarsitifasi dalam menjaga ke 
amanan pesantren 

√

Gemar 
membaca

Membaca buku atau tulisan 
keilmuan, seni dan tekhnologi 

√

Membaca Koran atau majalah 
lainya 

√

Peduli 
lingkungan 

Piket mingguan √

Seluruh santri membersihkan √



lingkungan pesantren
Menyiapkan kotak sampah √

Peduli 
social 

Ikut serta dalam kegiatan social √
Gotong royong √



lampiran 3 

PANDUAN INTERVIEW

(Pimpinan Pondok )

1. Sejak kapan pesantren menerapkan pendidikan karakter ?

2. Apa tujuan penerapan pendidikan karakter?

3. Apa yang ingin di capai dengan menerapkan pendidikan karakter?

4. Bagaimana cara anda menerapkan nilai-nilai karakter terhadap santri?

5. Dalam kegiatan apa saja anda berinteraksi dengan santri?

6. Metode apa yang di gunakan dalam menanamkan nilai-nilai karakter?

7. Adakah perubahan nyata pada sikap terkait penerapan pendidikan karakter?

8. Bagaimana peran ustadz dalam meningkatkan karakter santri?

9. Adakah kurikulum yang di gunakan di pondok pesantren?

10. Adakah faktor pendukung atau hambatan dalam menerapkan pendidikan 

karakter?



HASIL INTERVIEW 

(pimpinan pondok)

1. Pendidikan karakter di pondok pesantren al-muawwanah sebenarnya sudah 

sejak lama di terapkan namun belum begitu optimal dan terprogram, pada 

tahun 2013 mulai di terapkan dan di tanamkan nilai-nilai karakter pada hampir 

seluruh kegiatan santri al-muawwanah pajaresuk, Pringsewu lebih 

mengedepankan dan membentuk karakter santri.

2. Mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik sebagai manusia dan 

warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa, mengembangkan 

kebiasaan dan prilaku terpuji dan sejalan dengan nilai-nilaiuniversal dan 

agamis, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab santri sebagai 

generasi penerus, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi 

mandiri, kreatif dan berwawasan, menerapkan nilai-nilai karakter baik di 

lingkungan masyarakat dan menjadi insan kamil.

3. Canya adalah dengan memasukan dan menanamkan nilai-nilai karakter di 

setiap kegiatan seperti belajar mengajar memasukan nilai karakter cinta imu 

pengetahuan kemudian mengadakan bimbingan baca tulis al-Qur’an yang 

bertujuan membentuk nilai religius pada santri, memberikan suri tauladan 

(contoh yang baik) dengan menanamkan nilai-nilai karakter bertanggung 

jawab, disipli dan sopan santun, ekstrakulikuler yang bertuan menggali 

potensi santri di dalamnya terdapat nilai-nilai yang di tanamkan misalnya 

toleransi, tanggung jawab, kreatif dan percaya diri, bimbingan tata cara 



beribadah dengan menanamkan nilai religius dan disiplin selain itu juga 

dengan cara menegur, mengarahkan, membimbing  santri yang melakukan 

perbuatan buruk.

4. Dengan metode latihan dan pembiasaan dengan cara memberikan latihan-

latihan terhadap suatu norma kemudian akan membiasakan santri untuk 

melakukanya, metode kedisiplinan dengan cara memberikan sangsi bagi siapa 

saja yang melanggar aturan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran 

santri. Keteladanan, para ustadz dan pengurus selalu memberikan contoh yang 

baik agar santri dapat meniru karakter-karakter baik yang ada pada ustadz 

nya.

5. Hampir di seluruh kegiatan santri bisa berinetaksi langsung dengan saya

6. Pembiasaan, keteladanan, kedisiplinan, dan teguran .

7. Mungkin lebih terlihat di sikap. Perubahan tahap demi tahap terlihat pada 

santri dengan prilaku, tutur kata, tata krama juga berbeda dengan saat santri 

datang dan saat santri telah menetap lama di pondok pesantren al-

muawwanah.

8. Memberikan arahan, nasihat-nasihat serta sedikit memaksa misalnya dalam 

membentuk mental santri maka ustadz slalu memberi tugas-tugas misalnya 

pidato di depan santi lainya, memberikan sambutan pada saat pengajian dan 

ada kegiatan tahunan yang mana setiap santri wajib berada di atas panggung 

dengan tugasnya masing-masing dengan tujuan agar santri memiliki karakter 

berani.



9. Tidak. Kami hanya menggunakan kurikulum lokal yaitu pembelajaran kitab 

kuning dimana di dalam kitab kuning banyak mengkaji dan berisi tanteng 

pembentukan karakter manusia sesuai ajaran islam misalnya dalam kitab 

taklimutaalim yang banyak bicara tentang adab. Baik pada manusia, orang 

tua, guru maupun yang lainya. Pembelajaran keislaman tentang akidah, 

akhlak, ibadahm muamalah danlain-lain diberikan kepada santri sesuai dengan 

kelasnya masing-masing dan masing-masing kelas mempunyai mata pelajaran 

yang berbeda-beda dan di berikan secara rutin ddalam setiap minggunya 

sesuai jadwal yang sudah di tetapkan dengan mengacu pada kurikulum yang 

sudah tersusun, dan tujuanya untuk memberikan pengetahuan wawasan 

keislaman sebgai modal dalam menjalani kehidupan dan pemberian materi 

keislaman ini mejadi yang pokok dan wajib di ikuti santri seluruh pondok. 

Kemudian program bimbingan baca tulis al-Quran yang mengacu pada visi 

dan misi pesantren. di dalam visi misi tersebut terdapat nilai religius yang 

benar-benar haruss diperhatikan,. Karna sebagai pengelola pesantren kami 

memiliki tanggung jawab terhadap pembentukan noral  agar santri meemiliki 

karakter dan kecakapan akhlak di masyarakat, oleh sebab itu hal ini menjadi 

sprit warga pesantren untuk menyukseskan program tersebut yaitu tanggung 

jawab terhadap santri agar memiliki aakhlak dan karakter baik.

10. Iya, masih banyak santri yang susah untuk di arahkan mungkin karna 

pengaruh dari luar pondok, lingkungan di kampung juga berpengaruh untuk 

menanamkan karakter pada santri. Semuanya itu bergantung pada diri santri 

tersebut, jika ia berniat untuk merubah prilakunya maka kami dengan mudah 

bisa mengajarakan nilai-nilai karakter.



Lampiran 4 

PANDUAN INTERVIEW

(Tenaga Pengajar)

1. Sejak kapan pesantren menerapkan pendidikan karakter ?

2. Apa tujuan penerapan pendidikan karakter di Pondok Pesantren Al-

Muawwanah Pajaresuk Kabupaten Pringsewu?

3. Bagaimana proses mengimplementasikan pendidikan karakter di Pondok 

Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kabupaten Pringsewu?

4. Metode apa yang digunakan ustadz dalam menerapkan nilai-nilai karakter 

terhadap santri di Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kabupaten 

Pringsewu?

5. Adakah faktor pendukung atau hambatan dalam menerapkan pendidikan 

karakter?

6. Adakah perbedaan prilaku santri sebelum dan sesudah belajar di Pondok 

Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kabupaten Pringsewu?

7. Bagaimana prilaku santri terkait  nilai-nilai karaker yang di terapkan di 

Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kabupaten Pringsewu?



HASIL INTERVIEW

1. Pada tahun 2013 kegiatan santri mulai padat dengan kegiatan-kegiatan 

keagamaan dan kegiatan ekstrakulikuler dimana santri lebih semangat dalam 

mencari ilmu dan banyak juga yang mengikuti ekstrakulikuler. Menurutnya 

dengan adanya kegiatan ektrakuler menjadi wadah dalam menyalurkan bakat 

dan hobi santri. Nah di dalam kegiatan tersebut para pendidik memasukan 

nilai-nilai karakter yang bertujuan untuk menumbukahkembangkan bakat

santri.

2. Membentuk dan mengembangkan potensi yang belum dan sudah ada pada diri 

santri dan membentuk jati dii santri yang menjadikan santri berakhlakul 

karimah denga nilai-nilai karakter bangsa maupun agamis.

3. Pengimpementasian pendidikan karakter di lakukan melalui kegiatan belajar 

mengajar, tuntunan baca tulis al- Qur’an, memberi suri tauladan, kegiatan 

ekstrakulikuler, bimbingan tata cara ibadah dan menegur santri jika 

melakukan perbuatan buruk dengan cara menasehati dan membimbing santri 

ke arah yang lebih baik. Misalnya dalam upaya meningkatkan pengamalan 

ibadah para santri,seluruh komponen ponddok pesantren mengajak santri 

untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Dengan di terapkanya 

pembinaan ibadah sholat lima waktu secara praktik langsung di harapkan para 

santri dapat terinternalisasi nilai-nilai sholat dalam kehidupan dan mampu 

mempertahankanya hingga mereka dewasa kelak. Hal ini stidak-tidaknya 

dapat melatih kedisiplinan santri.



4. Metode yang di gunakan juga bermacam-macam yakni dengan metode latihan 

yang sering di lakukan. Dengan metode latihan maka akan melahirkan prilaku 

pebiasaan sehingga di harapkan santri mampu mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari hari, selain itu juga denganmetode keteladanan dan 

kedipilninan. Karena di pondok pesantren al-muawwanah ini sangat 

mengedepankan kedisiplinan dalam setiap hal.

5. Faktor pendukung nya mungkin karena letak pondok yang sangat strategis 

tidak jau dari kota sehingga santri juga lebih berpengetahuan luas dan 

hambatanya karana sarana dan prasarana di pondok kurang memadai sehingga 

untuk melaksanakan kegiatan terkadang santri harus bergantian dan 

menyebabkan kurang efektifnya penerapan nilai-nilai karakter yang di 

tanamkan.

6. Perubahanya terlihat sekali pada sikap dan prilkau santri, setelah mendapat 

pembelajaran di pondok santri jadi terlihat lebih semangat belajar, sopan 

santun, dan lemah lembut dalam berbicara terutama pada pak kyai atau ustadz 

dan sterlihat mengucapkan salam dan berjabat terhadap teman di luar pondok. 

Membuang sampah pada tempatnya dan terlihat juga banyak santri yang 

membaca buku di aula pondok.

7. Semakin membaik dari sebelumnya .



Lampiran 5

PANDUAN INTERVIEW

(santri) 

1. Apa yang adik ketahui dari pendidikan karakter?

2. Apakah pesantren Al-Muawwanah Pajaresuk Kabupaten Pringsewu 

Mengajarkan Pendidikan Karakter Pada Santri?

3. Dalam kegiatan apa saja pondok pesantren mengajarkan pendidikan karakter?

4. Nilai-nilai karakter apa saja yang adik dapat ari pesantren al-muawwanah?

5. Metode apa saja yang biasanya di gunakan oleh pak kyai dan ustadz di 

pondok pesantren?

6. Apakah adik meneladani nilai-nilai karakter yang telah di ajarkan di 

pesantren?

7. Adakah hukuman bagi santri yang melanggar peraturan pesantren?

8. Apa saja kegiatan yang menunjang pendidikan karakter di pondok pesantren?

9. Bagaimana hubungan anda dengan pak kyai, ustadz dan santri lainya?

10. Adakah perubahan dalam kehidupan adik ketika belum dan sesudah menjadi 

santri al-muawwanah?



HASIL WAWANCARA

(santri)

1. Peendidikan karakter adalah penanaman nilai-nilai karakter terhadap santri, 

pembentukan watak, prilaku, sikap dan akhlak santri.

2. Ya, pendidikan karakter di tanamkan pada setiap kegiatan santri, misalnya 

dengan adanya jadwal piket mengajarkan santri untuk cinta kebersihan dan 

disiplin. Kami juga selalu melihat prilaku pak kyai dan ustadz/ustadzah dan 

mencontohnya.

3. Di seluruh kegiatan pondok pesantren terutama pada kegiatan diniyah dan 

khitobah. Khitobah tujuanya untuk menggali potensi yang dimiliki santri dan 

membentuk nilai-nilai kemadirian dan berani untuk maju di depan santri lain.

4. Terutama religius, jujur, toleransi, disiplin, cinta ilmu, tanggung jawab, 

mandiri, sopan santun, lemah lembut, kreatif, percaya diri dll

5. Metode latihan, metode pembiasaan, metode hafalan dan metode teguran.

6. Insya Allah.

7. Iya, sesuai dengan peraturan yang di langgar maka santri akan medapat 

hukuman atau sanksi yang tujuanya mendidik dan agar santri jera sehingga 

santri tidak mengulangi kesalahanya kembali.

8. Kegiatan belajar mengajar, baca al-Qur’an, kegiatan khitobah dan kegiatan 

ekstrakulikuler lainya.

9. Alhamdulillah baik, kami sering bertanya tentang materi yang belum di 

pahami di luar jam diniyah dan sering membicarakan dan bertanya hal apa 



saja yang belum kami mengerti di luar pelajaran diniyah. Pak kyai juga selalu 

santru dan lemah lembut apabila berbicara, kami sering mendapat nasihat-

nasihat, arahan serta bimbingan, sering curhat apabila ada masalah kemudian 

pak kyai slalu memberikan solusi.

10. Saya merasa jadi lebih baik dengan tinggal bersama-sama di pondok 

pesantren menjadikan saya lebih mandiri, semuanya saya lakukan sendiri dan 

ketika hendak berbicara selalu mempertimbangkan hal apa yang akan di 

bicarakan, takutnya menyinggug perasaan orang lain.



Lampiran 6

PEDOMAN DOKUMENTASI PONDOK PESANTREN 
AL-MUAWWANAH PRINGSEWU

1. Sejarah singkat berdirinya pondok Al- Muawwanah 

2. Tujuan berdirinya pondok pesantren Al-Muawwanah

3. Struktur kepengurusan pondok pesantren Al-Muawwanah

4. Profil santri dan tenaga pengajar

5. Visi, Misi, tujuan, Motto pondok pesantren Al-Muawwanah.

6. Keadaan para ustadz dan santri ponddok pesantren al-muawwanah

7. Jadwal kegiatan dan jadwal diniyah

8. Foto-foto kegiatan santri al-Muawwanah



JADWAL PELAJARAN DINIYAH

PONDOK PESANTREN AL-MU’AWWANAH

TP. 1437 – 1438 H

MALAM SABTU MALAM AHAD
KELAS PELAJARAN USTADZ KELAS PELAJARAN USTADZ
1 MTS Hidayatus Sibyan M. As’ad Syafi’i 1 MTS Mabadi Fiqih 1, 2 Imam Muslih
2 MTS Aqoid Diniyah 3 M. Jalaludin 2 MTS Tuhfatul Athfal M. Ahbab
3 MTS M. Fiqih 4 Imam Muslih 3 MTS Aqoid Diniyah 4 M. Jalaludin

1 MA Matan Jurmiyah H. M. Thamrin M 1 MA Khulasoh  I H. Auladi Rosyad
2 MA Matan Taqrib H. M. Tahrir 2 MA Nahwu Imriti H. Abdul Halim
3 MA Khulasoh 3 H. Auladi Rosyad 3 MA Matan Taqrib H. M. Tahrir

MALAM SENIN MALAM SELASA
KELAS PELAJARAN USTADZ KELAS PELAJARAN USTADZ
1 MTS Aqoid Diniyah 1,2 M. As’ad Syafi’i 1 MTS Taisirul Kholak M. Ahbab
2 MTS Mabadi Fiqih 3 Imam Muslih 2 MTS Akhlaq Banin I Imam Muslih
3 MTS Nahwu Wadhih 3 Reza Zarkasyi M 3 MTS Qowaid I’lal M. Jalaludin

1 MA Sulam Taufiq M. Ahbab 1 MA Akhlak Bani n 3 H. Auladi Rosyad
2 MA Tijan Durori H. M. Thamrin M 2 MA Bulughul Marom 2 H. M. Tahrir W
3 MA Alfiah H. Abdul Halim 3 MA Kifayatul Awam H. Abdul Halim

MALAM RABU MALAM KAMIS
KELAS PELAJARAN USTADZ KELAS PELAJARAN USTADZ
1 MTS Nahwu Wadhih 1 Reza Zarkasyi M 1 MTS Qowa’id Shorfi H. Auladi Rosyad
2 MTS Amsilah Tasrif M. Jalaludin 2 MTS Nahwu Wadhih 2 Reza Zarkasyi M
3 MTS Arba’in Nawawi M. Ahbab 3 MTS Akhlakul Banin 2 Imam Muslih

1 MA Bulughul Marom 1 H. M. Tahrir w 1 MA Amsilah Tasrif M. Jalaludin
2 MA Khulasoh 2 H. Auladi Rosyad 2 MA Nadhom Maqsud H. Abdul Halim

3 MA
Ta’limul 
Muta’alim

M. As’ad Syafi’i 3 MA Bulughul Marom 3 H. M. Tahrir W

Pimpinan Pondok Pesantren

K,H Thamrin Mahera S.Ag



Lampiran 8

JADWAL KEGAIATAN HARIAN
(Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresukm Pringsewu)

Pukul Jenis Kegiatan
04.00 Peringatan bangun pagi
04.30 Bangun pagi, sholat subuh dan tadarus al Qur’an
06.00 Mengulangi pelajaran, mandi pagi
06.30 Makan pagi, persiapan kesekolah
07.00 Belajar dikelas
13.00 Sholat zuhur, makan siang
15.30 Persiapan sholat ashar, ngaji kitab sesuai jadwal masing-

masing kelas
17.00 Mandi sore, mengaji tambahan/ ekstakulikuler
18.00 Sholat magrib, kultum, tadarus  al-qur’an
19.15 Sholat isya
19.30 Makan malam
20.00 Diniyah (terjadwal per kelas)
21.30 Peringatan istirahat / ekstrakulikuler
22.00 Istirahat, tidur

Sumber : pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten pringsewu

JADWAL KEGIATAN MINGGUAN
(Pondok Pesantren Al-Muawwanah Pajaresukm Pringsewu)

Hari Pukul Jenis Kegiatan
Minggu 06.30-08.00 Gotong royong 
minggu 05.30-07.00 Olahraga Santriwan/santriwati
Rabu 07.30-22.00 Khitobah
Jum’at 06.30-07.00 Yasinan
Jum’at 20.00-22.00 Ngaji qori’
Minggu 20.00-22.00 Al-barjanji
Minggu 10.00- Ekstrakulikuler

Sumber : pondok pesantren al-muawwanah pajaresuk kabupaten pringsewu

c. Kegiatan Bulanan         : Wirid Bulanan atau istiqosah

d. Kegiatan Tahunan        : Ulang Tahun Pondok, Peringatan Hari Besar islam, 

wisuda santri, demontrasi bahasa.
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