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MOTTO 

 

رًا َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفْ َرُسْوِل اهلِل اُْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن يَ ْرُجوا اهللُ َواْليَ ْوَم اْْلَِخَر َوذَ  َكَر اهلَل َكِثي ْ

(12)االحزاب:   

 

“Sesungghnya telah Nampak pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”
1
 (QS. Al-

Ahzab [33]: 21) 

 

  

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Terjemahan (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 

315. 
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ABSTRAK 

 

Wardatus Soleha, 2022:  Pembinaan Karakter Islami Melalui Sanggar Qur‟an 

di Kampung Tilawah Silo Jember 

 

Kata kunci: Karakter Islami, Sanggar Qur‟an 

 

Sebagai hamba Allah yang senantiasa dibekali potensi dan peluang untuk 

melakukan segala hal dalam kehidupan sehari-harinya, tentunya perlu dituntun 

pula pembinaan karakter yang berlandaskan pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

Sehingga hal inilah yang menggagas suatu julukan Karakter Islami. Karakter 

Islami merupakan perilaku, sifat, tabiat, yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam, yang 

bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadis Nabi Muhammad, Saw. Melalui beberapa 

program kegiatan berbasis Qur‟ani yang tergabung dalam nama program 

“Sanggar Qur‟an”, pembinaan karakter Islami selalu diupayakan oleh para asatidz 

(tenaga pengajar) didukung dan dibantu oleh beberapa stakeholder lainnya. 

Mengacu pada latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini yaitu: (1) 

Bagaimana karakter santri di Kampung Tilawah Silo Jember, dan (2) bagaimana 

pembinaan karakter Islami melalui Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah Silo 

Jember. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) karakter santri di Kampung 

Tilawah Silo Jember, dan (2) pembinaan karakter Islami melalui Sanggar Qur‟an 

di Kampung Tilawah Silo Jember. 

Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus deskriptif serta subyeknya melalui purposive sampling, 

yang dalam teknisnya informan dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan 

tertentu yakni melalui data primer (informan kunci, informan utama, dan informan 

pendukung) dan data sekunder (data pendukung). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Analisis Data 

metode studi kasus milik Robert K. Yin, yang meliputi lima tahapan: menyusun 

data, membongkar data, mengumpulkan data, menginterpretasikan data dan 

menyimpulkan data. 

Hasil penelitian ini meliputi: (1) Karakter santri di Kampung Tilawah yakni taat 

kepada Allah, santun, jujur, taat kepada Rasul, empati, peduli lingkungan sekitar. 

(2) Pembinaan karakter Islami yakni metode keteladanan, metode pembiasaan, 

metode kisah atau cerita, metode mauidzah (nasehat-nasehat). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Meninjau dari semakin majunya peradaban, teknologi dan pengetahuan, 

tanpa disadari hal tersebut juga berdampak pada tingkat pola pikir, 

pandangan, tingkah laku (sikap) serta tindakan masyarakat yang akan 

membawa dan meuntun masyarakat pada hal-hal yang positif bahkan justru 

sebaliknya (membawa pada hal-hal negatif).
2
 Suatu  pembinaan karakter di 

era saat ini sangat dibutuhkan dalam menangani fenomena penyimpangan-

penyimpangan dan keresahan masyarakat baik di lingkungan instansi formal 

maupun non-formal. 

Pembinaan karakter merupakan usaha penanaman nilai-nilai kehidupan 

yang memiliki peranan penting serta dianggap sangat dibutuhkan dalam 

mewujudkan kepribadian seorang anak agar menjadi sosok yang berwatak 

baik, sesuai dengan pedoman nilai-nilai luhur dan terpuji dalam suatu 

kehidupan di masyarakat.
3
 Wujud dari pembinaan ataupun pendidikan 

karakter biasanya terjadi di dalam lingkup sekolah, keluarga, masyarakat dan 

lingkungan sekitar melalui beberapa pendekatan-pendekatan formal, non-

formal, informal, serta dapat pula terjadi secara insidental. Upaya 

penumbuhan karakter melalui pendekatan (lembaga) non-formal biasanya 

                                                           
2
Abd. Malik Usman, “Holistika Pemikiran Pembinaan Karakter”, Humanika, No.1, 

2017, 56. 
3
Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidiupayakan Islam: Isu-isu Kontemporer Tentang 

Pendidiupayakan Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 161. 
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identik dengan konsep pendidikan  atau pembinaan karakter dari sudut 

pandang kontekstual, yang lebih fleksibel, tidak kaku, sehingga mampu 

dipahami dan diterapkan (dijalankan) oleh seseorang atau sekelompok orang 

sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.
4
 

Lickona berpandangan bahwa karakter mulia (good character) tersusun 

atas tiga pengklasifikasian elemen pokok yang saling berhubungan dan 

terikat, yakni pemahaman terkait moral, perasaan bermoral, serta tindakan 

bermoral. Karakter mulia diasumsikan sebagai suatu tindakan yang mencakup 

pengetahuan mengenai kebaikan (knowing the good), lalu timbul hasrat untuk 

melakukan kebaikan (desairing the good), lalu hingga pada akhirnya 

seseorang benar-benar melaksanakan dan mengimplementasikan kebaikan 

tersebut (doing the good).
5
 Oleh sebab itu, karakter memiliki pengertian 

sebagai suatu nilai-nilai yang mencakup semua aspek kehidupan manusia 

maupun tehadap lingkungannya. Ditunjukkan dengan wujud ucapan maupun 

perilaku yang tidak meyimpang dari aturan adat istiadat dan norma-norma 

yang diakui oleh masyarakat. 

Hal ini tentunya selaras dengan visi dari bangsa Indonesia tentang 

pendidikan yang tujuan utamanya sebagai sarana mencetak generasi unggul 

dan berkarakter. Hal tersebut tertuang dan dijelaskan secara lengkap dalam 

                                                           
4
Kementerian Pendidiupayakan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pedoman 

Penguatan Pendidiupayakan Karakter pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (Jakarta: Direktorat 

Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemendikbud RI, 2018), 37. 
5
Thomas Lickona, Character Matters; Persoalan Karakter, Bagaimana Membantu 

Anak Mengmbangkan Penilaian yang Baik, Integritas dan Kebajikan yang Lainnya (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2015), 8.  
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Pasal 3, yakni 

yang berbunyi: 

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan menerapkan 

nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karaker terutama meliputi nilai-

nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreaif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semanga kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai presasi, komunikaif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial dan bertanggungjawab.
6
 

 

Indonesia sebagai negara yang mayoritas terdiri dari masyarakat Muslim, 

tentunya tidak akan resah dalam menentukan dan mengkolaborasikan, serta 

menyocokkan dengan kondisi sikap atau perilaku yang ada di lingkungan 

sekitar, dalam mewujudkan eksistensi dan esensi dari karakter mulia 

(akhlakul karimah). Tentunya landasan Islam dalam membentuk dan 

membina karakter tidak jauh dari panutan yang diutus oleh Allah, SWT. 

untuk seluruh umatnya, yakni Rasulullah, SAW. Hal tersebut juga telah Allah 

tekankan dalam firman kalam mulia-Nya yang berbunyi, 

رًا  َلَقدْ  َكاَن َلُكْم ِف َرُسْوِل اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنًة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اهللَ َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوذََكرَاهلِل َكِثي ْ  

Artinya: “Sesungguhnya telah nampak 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, (33):21).
7
 

 

Kampung Tilawah sebagai sarana instansi non-formal berbasis Qur‟ani, 

yang mewadahi dan membina masyarakat (mulai usia anak-anak hingga 

lansia) untuk senantiasa belajar Al-Qur‟an serta mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Melalui penerapan program kegiatan Sanggar Qur‟an 

yang ada di Kampung Tilawah, para pengajar (asatidz) senantiasa 

                                                           
6
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, 4. 

7
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Terj. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), 78. 
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memberikan arahan dan bimbingan baik dalam ranah tilawatil Qur‟an 

maupun pembelajaran Al-Qur‟an tahap pemula, sekaligus beberapa program 

kegiatan Qur‟ani lainnya, yang menjadi sarana dalam  pembinaan karakter 

mulia (Islami) atau akhlak mulia dari masyarakat Kampung Tilawah di Desa 

Sempolan, Kecamatan Silo, Jember. 

Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti, santri 

Kampung Tilawah selain mempelajari, mengindahkan, serta mengamalkan isi 

kandungan Al-Qur‟an setiap harinya, mereka senantiasa menunjukkan sikap 

ramah tamah antar teman, santun terhadap orangtua dan guru. Tidak hanya itu 

saja, para santri selain datang untuk menimba ilmu, mereka juga 

melaksanakan beberapa kegiatan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, salah 

satunya melalui pelaksanaan sholat berjama‟ah yang rutin dilaksanakan setiap 

salat Magrib tiba. Dalam proses pembelajaran, suasana terasa tentram dan 

tenang, sebab lingkungan bersih dan elok dipandang, sebab dari para santri 

telah menerapkan sikap sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan sebagai 

bentuk peduli lingkungan sekitar. 

Pembinaan karakter-karakter Islami pada santri Kampung Tilawah 

tersebut diantaranya melalui perilaku-perilaku baik yang dicontohkan dan 

diawali terlebih dahulu oleh pengasuh serta para Ustadz/Ustadzah (metode 

keteladanan), dengan harapan bisa dijadiupayakan teladan baik bagi para 

santri. Selain itu, kesabaran dalam membimbing dan menasehati para santri 

agar terbiasa melakukan beberapa perilaku-perilaku positif (metode mauidzah 

dan pembiasaan) disamping menimba ilmu Qur‟ani. Sehingga tidak heran, 
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jika para santri Kampung Tilawah meskipun telah meraih beberapa prestasi 

dalam bidang seni Qur‟ani (tilawah Al-Qur‟an), mereka tetap istiqomah 

melakukan kebiasaan-kebiasaan positif, tidak mudah puas, serta tidak lupa 

untuk senantiasa menghargai sesama dan yang terpenting menghormati 

orangtua dan guru.
8
 

Maka dari itu, mengacu pada beberapa uraian diatas, peneliti tertarik 

untuk meneliti dan mengangkat tema tentang “Pembinaan Karakter Islami 

Melalui Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah Silo Jember”, sebagai wujud 

sarana untuk mengulas secara mendalam tentang beberapa hal terkait 

pembinaan karakter Islami pada lembaga non-formal yang erat kaitannya dan 

berkesinambungan dengan ranah pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI). 

B. Fokus Penelitian 

Mengacu pada uraian diatas, maka fokus penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana karakter santri di Kampung Tilawah Silo Jember ? 

2. Bagaimana pembinaan karakter Islami melalui Sanggar Qur‟an di 

Kampung Tilawah Silo Jember ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan karakter santri di Kampung Tilawah Silo Jember. 

2. Untuk mendeskripsikan terkait bagaimana pembinaan karakter Islami 

melalui Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah Silo Jember. 

                                                           
8
Kholifah, diwawancarai oleh peneliti, Kampung Tilawah, 19 Desember 2021. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu mencakup: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini mampu menambah wawasan, ilmu dan kontribusi serta 

referensi yang berhubungan dengan Pembinaan Karakter Islami Melalui 

Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah Silo Jember. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan 

pengalaman berkesan, sehingga bisa dijadiupayakan bekal bagi peneliti 

dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan, khususnya dalam 

menerapkan pendidikan karakter di lembaga berbasis formal, informal 

maupun non-formal, yang sesuai dengan bidangnya yakni calon 

pendidik guru Pendidikan Agama Islam. 

b. Bagi Kampung Tilawah 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi dan 

identifikasi dalam mengkan dan merelevansikan pembinaan karakter di 

setiap program kegiatannya, untuk mewujudkan kualitas pembinaan 

karakter di Kampung Tilawah yang lebih baik lagi kedepannya. 

c. Bagi Pendidik 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dan motivasi dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter dengan - yang inovatif dan 
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kreatif, saat terjun langsung di lembaga pendidikan (formal, informal, 

maupun non-formal) kelak. 

d. Bagi UIN KHAS Jember 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi untuk 

melengkapi kajian kepustakaan yang relevan dan menumbuhkan 

motivasi terhadap mahasiswanya, dalam rencana pembinaan pendidikan 

karakter baik dalam lingkup pembelajaran di sekolah formal maupun di 

lembaga pendidikan informal dan non-formal. 

E. Definisi Istilah 

Bagian ini mendeskripsikan definisi istilah-istilah penting, yang menjadi 

fokus perhatian peneliti di dalam maksud judul penelitian. Beberapa definisi 

istilah tersebut meliputi: 

1. Pembinaan karakter Islami 

Pembinaan karakter Islami yang dimaksud dalam penelitian ini 

yaitu suatu usaha yang diterapkan secara sadar serta terarah oleh suatu 

lembaga pendidikan non-formal (Kampung Tilawah), disamping 

pembinaan karakter yang telah diupayakan oleh suatu lembaga 

pendidikan formal (Seperti di Sekolah Dasar/SD, Sekolah Menengah 

Pertama/SMP sederajat, maupun Sekolah Menengah Atas/SMA 

sederajat, dan lain sebagainya) maupun informal, dengan tujuan untuk 

membentuk nilai-nilai karakter Islami dengan visi menjadi insan kamil 

(manusia sempurna) sesuai dengan tuntunan syariat Islam, baik yang 

dijelaskan langsung dari firman-Nya, maupun yang telah diwariskan oleh 
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Sang suri teladan Nabi Muhammad, Saw. baik yang tersirat maupun 

tersurat dalam Hadis dan Sunnah-sunnahnya. 

2. Sanggar Qur‟an Kampung Tilawah 

Sanggar Qur‟an merupakan wadah, tempat, sarana pendidikan non-

formal (Islami), suatu julukan dari gabungan beberapa program kegiatan 

Qur‟ani yang diusung dan menjadi ciri khas dari Kampung Tilawah, Silo, 

Jember, dalam menggapai visi mulia yaitu membumikan dan 

mengindahkan Al-Qur‟an, baik melalui sarana yang berfokus pada cara 

membaca Al-Qur‟an, serta beberapa kegiatan-kegiatan pendukung 

lainnya yang berkaitan dengan aspek Qur‟ani. 

Kampung Tilawah merupakan suatu kampung binaan dalam 

naungan Kementerian Agama (Kemenag) Jember, terdiri dari santri dan 

masyarakatnya yang sangat antusias dalam mempelajari al-Quran mulai 

dari tingkatanusia anak-anak, remaja, dewasa hingga bapak-bapak dan 

ibu rumah tangga bahkan lansia. Kampung Tilawah ini terletak di Desa 

Sempolan Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Pendiri Kampung Tilawah 

(Ustadzah Nur Kholifah) merupakan Penyuluh berprestasi dibidang Al-

Quran yang namanya pun terkenal di dunia per-MTQ-an, dan merupakan 

penyuluh binaan Kementrian Agama Jember. 

Dari pemaparan definisi istilah diatas, maksud dari judul tulisan 

diatas adalah peneliti ingin meneliti secara mendalam suatu  pembinaan 

yang dilakukan oleh tenaga pengajar (asatidz) dan beberapa pihak tekait 

dalam membina dan menumbuhkan karakter Islami pada santri di 
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Kampung Tilawah. Melalui kajian beberapa program kegiatan dari 

Sanggar Qur‟an yang bisa berpeluang untuk membina karakter para 

santri Kampung Tilawah dengan langkah-langkah dan metode tertentu. 

Sehingga, peneliti mengangkat judul penelitian “Pembinaan Karakter 

Islami Melalui Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah Silo Jember”. 

Sehingga dari penelitian ini, diperoleh pengetahuan dan wawasan baru 

terkait dengan  pembinaan karakter Islami. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Pada bagian ini diuraikan mengenai deskripsi rangkaian alur 

pembahasan tugas akhir (skripsi.
9
 Sebagai sarana s pembaca mudah dalam 

mengerti dan memahami setiap pembagian isi dalam skripsi ini, maka peneliti 

menguraikan beberapa sistematika pembahasan diantaranya: 

BAB I. Pendahuluan, bab yang menyajikan terkait konteks penelitian, 

lalu dilanjutkan mengenai fokus dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta definisi istilah dalam penelitian. 

BAB II. Kajian Pustaka, bab yang menyajikan terkait penelitian 

terdahulu serta kajian teori mengenai  Pembinaan Karakter Islami Melalui 

Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah, Silo, Jember. 

BAB III. Metode Penelitian, bab yang menyajikan dan memaparkan 

mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek 

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-

tahap penelitian serta sistematika pembahasan. 

                                                           
9
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 

48.   
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BAB IV. Penyajian data dan Analisis, merupakan bagian bab yang 

menyajikan dan membahas serta menguraikan tentang penyajian data dan 

analisis data mengenai gambaran objek yang diteliti, penyajian hasil data, 

analisis data, serta pembahasan beberapa temuan selama proses penelitian 

dilakukan. 

BAB V. Penutup, merupakan bagian yang memaparkan kesimpulan 

beserta saran-saran yang membangun, baik untuk instansi, lembaga tempat 

penelitian, maupun kepada beberapa kalangan yang menjadi sasaran 

penelitian. 

Bagian Terakhir pada skripsi ini, diakhiri dengan daftar pustaka, 

lampiran-lampiran beberapa dokumen yang ada dan dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 
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BAB II 

.KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian terdahulu 

Penelitian tedahulu merupakan suatu titik acuan bagi beberapa peneliti 

dalam mencari dan mendalami suatu penelitian fenomena tertentu yang 

memiliki keterhubungan atau keterkaitan. Melalui hal tersebut peneliti bisa 

menganalisis dan menelaah beberapa teori dan hasil penelitian terdahulu 

melalui beberapa pertimbangan dengan tetap mengacu pada asas orisionalitas. 

Berikut dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi 

maupun jurnal yang masih berkaitan dengan ranah kajian penelitian penulis.  

1. Penelitian ini dilakukan oleh Akhsin Rafika Dani, Skripsi, 2020, 

“Pembinaan Karakter Religius dan Sikap Nasionalisme Siswa SMP 

Negeri 6 Kota Salatiga”.  

Hasil penelitian ini menguraikan tentang pola pembinaan karakter 

religius serta nilai nasionalisme siswa SMPN 6 Salatiga, yang dalam 

penerapannya dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan hingga 

tahap evaluasi. Didukung dengan beberapa program yang relevan, sarana 

dan prasarana, tingginya minat siswa serta bimbingan penuh dari para 

guru pengampu. Adapun dana, minimnya kesadaran siswa, minimnya 

bekal pengetahuan tentang Al-Qur‟an, perkembangan zaman serta 

pandemi menjadi faktor pengambat.
10

 

                                                           
10

Akhsin Rafika Dani, “Pembinaan Karakter Religius dan Sikap Nasionalisme Siswa 

SMP Negeri 6 Kota Salatiga”, (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2020), xv. 
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2. Elya Dyah Ayu Ikanafanny, Skripsi, 2015, “Pembinaan Karakter 

Religius pada Eks Pekerja Seks Komersial”.  

Hasil penelitian ini meliputi beberapa bentuk pembinaan karakter 

religius pada Eks Seks melalui ajakan sholat berjama‟ah, pembacaan 

asmaul husna, tausiyah, renungan malam, dan beberapa program menarik 

lainnya yang didukung dengan adanya kesolidan kerja tim, fasilitas yang 

memadai, kehangatan kekeluargaan, serta dukungan dari beberapa 

stakeholder. Kurang mahirnya dalam memanfaatkan fasilitas, kurang 

aktifnya para eks dalam program yang ada, serta riwayat pendidikan yang 

berbeda-beda menjadi beberapa faktor penghambat.
11

 

3. Siti Hartati, Skripsi, 2018, “Pembinaan Karakter Siswa Melalui 

Kegiatan Kepramukaan di SMP Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung 

Tengah”. 

Hasil kajian ini menguraikan terkait bentuk pembinaan karakter 

pada obyek sasaran dengan kegiatan kepramukaan melalui metode 

ceramah, penugasan, hukuman dan sanksi serta beberapa metode lainnya. 

Serta diuraikan pula beberapa faktor peghambat yang ditemukan yakni 

dari pelatih yang monoton dalam pemparan materi disebabkan beberapa 

kesibukan yang dialami pelatih. Bakti sosial, permainan rekreasi, 

pelantikan penggalang, serta kegiatan patisipan menjadi kegiatan 

pengusung dari pembinaan karakter. Sehingga dari  tersebut melahirkan 

                                                           
11

 Elya Dyah Ayu Ikanafanny, “Pembinaan Karakter Religius pada Eks Pekerja Seks 

Komersial”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2015), xvii. 
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nilai-nilai toleransi, peduli sosial, religius, kemandirian, dan tanggung 

jawab pada siswa.
12

  

4. Dewi Purnama Sari, Jurnal, 2017, “Pendidikan Karakter Berbasis Al-

Qur‟an”. 

Hasil kajian ini menguraikan terkait  pendidikan karakter yang 

acuannya adalah Al-Qur‟an melalui pemanfaatan dan pengembangan 

yang optimal sebagai pendukung terwujudnya akhlakul karimah. Melalui 

proses keteladanan, pembiasaan budaya baik dalam rangka peduli 

lingkungan dan peduli sosial di lingkup sekolah, masyarakat dan 

keluarga. Dengan pertimbangan dimensi penanaman akhlak-akhlak 

mulia.
13

 

5. Ida Windi Wahyuni, Jurnal, 2020, “Kontribusi Peran Orangtua dan 

Guru dalam Pembentukan Karakter Islami Anak Usia Dini”.  

Hasil observasi ini menguraikan terkait usaha dan peran orangtua 

serta pendidik dalam membentuk karakter Islami anak PAUD melalui 

penerapan nilai karakter berasas Islam dalam meninjau perkembangan 

anak PAUD. Peran orangtua, kedisiplinan sikap profesional pendidik 

serta media sosial menjadi faktor yang mendukung dalam proses 

                                                           
12

Siti Hartati, “Pembinaan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kepramukaan di SMP 

Negeri 5 Terbanggi-Besar Lampung Tengah”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 

2018), iii. 
13

Dewi Purnama Sari, “Pendidiupayakan Karakter Berbasis Al-Qur‟an”, Jurnal Islamic 

Counseling, Vol.1, No.1, 2017, 1. 
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pembetukan karakter. Belum maksimalnya pelaksanaan program 

parenting serta media massa menjadi beberapa faktor penghambatnya.
14

 

Tabel 2.1 

.Penelitian Terdahulu 

 

No. Judul Penelitian Penulis Persamaan Perbedaan 

a. “Pembinaan Karakter 

Religius dan Sikap 

Nasionalisme Siswa 

SMP Negeri 6 Kota 

Salatiga” 

Akhsin Rafika 

Dani 

1) Penelitian 

ini mengkaji 

tentang 

pembinaan 

karakter. 

2) Jenis 

pendekatan 

penelitian 

kualitatif. 

1) Variabel 

bebasnya lebih 

fokus terhadap 

karakter religius 

dan karakter 

nasioanalisme. 

2) Sasaran objek 

dalam 

penelitian ini 

adalah Siswa 

bukan 

masyarakat 

umum. 

3) Lokasi di 

lembaga 

pendidikan 

formal (SMP). 

b. “Pembinaan Karakter 

Religius pada Eks 

Pekerja Seks 

Komersial” 

Elya Dyah 

Ayu 

Ikanafanny 

1) Penelitian 

ini mengkaji 

tentang 

pembinaan 

karakter. 

2) Jenis 

pendekatan 

penelitian 

kualitatif. 

 

1) Sasaran objek 

dalam 

penelitian ini 

lebih 

dikhususkan 

pada Eks 

Pekerja Seks, 

bukan 

masyarakat. 

2) Lokasi 

penelitian di 

lembaga 

informal (Balai 

Rehabilitasi 

Sosial). 

c. “Pembinaan Karakter 

Siswa Melalui Kegiatan 

Kepramukaan di SMP 

Negeri 5 Terbanggi-

Besar Lampung 

Tengah” 

 

Siti Hartati 1) Penelitian 

ini mengkaji 

tentang 

pembinaan 

karakter. 

2) Jenis 

pendekatan 

1) Sasaran objek 

penelitian ini 

difokuskan pada 

siswa. 

2) Variabel 

terikatnya 

berbeda, yaitu 

                                                           
14

Ida Windi Wahyuni, “Kontribusi Peran Orangtua dan Guru dalam Pembentukan 

Karakter Islami Anak Usia Dini”, Jurnal al-Tariqoh, Vol. 5, No.1, 2021, 1. 
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penelitian 

kualitatif. 

melalui 

kegiatan 

pramuka. 

3) Lokasi 

penelitian di 

lembaga formal 

(SMP).  

d. 

 
“Pendidikan Karakter 

Berbasis Al-Qur‟an” 

Dewi Purnama 

Sari 

1) Penelitian 

ini 

mengkaji 

tentang 

ranah 

karakter 

Islami. 

2) Jenis 

pendekatan 

penelitian 

kualitatif. 

 

1) Sasaran objek 

penelitian ini 

difokuskan pada 

pendidikan, 

bukan 

pembinaan. 

2) Lokasi 

penelitian masih 

umum 

(general), tidak 

fokus pada satu 

lokasi. 

3) Menitikberatkan 

pada pendidikan 

karakter 

berbasis Al-

Qur‟an. 

e. 

 

“Kontribusi Peran 

Orangtua dan Guru 

dalam Pembentukan 

Karakter Islami Anak 

Usia Dini.” 

Ida Windi 

Wahyuni 

1) Penelitian 

ini mengkaji 

tentang 

ranah 

karakter 

Islami. 

2) Jenis 

pendekatan 

penelitian 

kualitatif. 

 

1) Lebih fokus 

pada 

pembahasan 

peranan 

orangtua dan 

guru dalam 

pembentukan 

karakter. 

2) Sasaran 

aplikatifnya 

adalah anak 

usia dini 

(khusus) 

3) Penelitian 

dilakukan 

bukan di 

lembaga 

pendidikan 

formal (PAUD 

 



16 
 

 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan 

diatas, diantaranya mengacu dari karya ilmiah: 1) Akhsin Rafika Dani, 

Pembinaan Karakter Religius dan Sikap Nasionalisme Siswa SMPN 6 Kota 

Salatiga, Tahun 2020. 2) Elya Dyah A.I., Pembinaan Karakter Religius pada 

Eks Pekerja Seks Komersial, Tahun 2015. 3) Siti Hartati, Pembinaan 

Karakter Siswa Melalui Kegiatan Kepramukaan di SMPN 5 Terbanggi, 

Tahun 2018. 4) Dewi Purnama Sari, Pendidikan Karakter Berbasis Al-

Qur‟an, Tahun 2017. 5) Ida Windi Wahyuni, Kontribusi Peran Orangtua dan 

Guru dalam Pembentukan Karakter Islami Anak Usia Dini, Tahun 2020. 

Maka, penelitian ini dilakukan sebagai pengetahuan baru, penyempurna serta 

pengkajian lebih mendalam dari penelitian-penelitian terdahulu. Dalam 

penelitian ini ditemukan hal baru yaitu dalam membentuk serta membina 

karakter secara Islami dilakukan melalui suatu program Sanggar Qur‟an, yang 

hanya diterapkan di Kampung Tilawah saja. Persamaan secara umum antara 

penelitian ini dengan kajian terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait  

pembinaan dan pembentukan karakter. Sedangkan perbedaan antara 

penelitian ini dengan kajian terdahulu adalah penelitian ini dilakukan di 

lembaga non-formal (Kampung Tilawah), dan objek penelitiannya adalah 

masyarakat Kampung Tilawah. 

A. . 
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B. Kajian Teori 

1. Pembinaan karakter Islami 

a. Definisi pembinaan 

Ditinjau dari asal-usul kata, Pembinaan berasal dari kata bahasa 

Arab yaitu “bana” yang artinya  membina, membangun.
15

 Pembinaan 

merupakan usaha untuk melakukan suatu tindakan yang diterapkan demi 

mencapai hasil yang diinginkan dan terbaik.  

Secara terminologi, pembinaan bisa disebut sebagai suatu usaha 

yang diterapkan dalam rangka memanfaatkan dan memaksimalkan segala 

fitrah yang ada (potensi, peluang, sumber) baik yang berunsur manusiawi 

maupun non-manusia. Tujuan pelaksanaannya yaitu sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan tetentu dengan melakukan bimbingan, bantuan, 

pengembangan tehadap kemampuan yang dimiliki seseorang secara 

efektif dan efisien.
16

 Hampir selaras dengan pernyataan Simanjuntak 

mengenai pembinaan yaitu suatu  baik secara resmi maupun non-resmi 

yang diterapkan secara sadar, terarah dan bisa dipertanggungjawabkan 

sebagai sarana bimbingan, arahan, serta pengembangan asas-asas 

kepribadian seseorang secara selaras dan seimbang demi suatu tujuan 

tetentu yang hendak dicapai.
17

 

Beberapa teori diatas bisa disimpulkan bahwa, pembinaan 

merupakan suatu  yang dilakukan dan diterapkan oleh seseorang, suatu 

                                                           
15

Syaepul Manan, “Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan”, 

Jurnal Ta‟lim, Volume 15, Nomor 1, 2017, 52. 
16

Ibid., 53. 
17

Simanjuntak B. Pasaribu, Membina dan Mengembangkan GenerasiMuda, (Bandung: 

Tarsito, 2015), 84. 
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lembaga/instansi formal, informal, maupun non-formal, dengan 

memanfaatkan dan mendayagunakan beberapa potensi serta peluang, 

demi mewujudkan suatu tujuan tertentu. 

b. Definisi karakter 

Karakter dapat berarti tabiat, perangai atau perbuatan yang selalu 

dilakukan (kebiasaan). Karakter juga bisa diartikan sebagai watak atau 

sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah 

laku.
18 

Secara terminologis, makna karakter sebagaimana dikemukakan 

oleh Thomas Lickona dalam samani: A reliable inner disposition to 

respond to situations in a morally good way.” Selanjutnya dia 

menambahkan, “Character so conceived has three interrelated parts: 

moral knowing, moral feeling, and moral behavior”. Menurut Thomas 

Lickona, karakter mulia (good character) meliputi pengetahuan tentang 

kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan 

akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain, karakter 

mengacu kepada serangkaian pengetahuan (cognitives), sikap (attitudes), 

dan motivasi (motivations), serta perilaku (behaviors) dan keterampilan 

(skills).
19

 

Menurut Fathurrohman, karakter berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti to mark atau menandai dan memfokuskan pada bagaimana 

mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah 

laku sehari-hari, sehingga orang yang berperilaku buruk dikatakan orang 

                                                           
18

M.Mahbubi, Pendidiupayakan Karakter (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 39. 
19

Edi Riyanto, Implementasi Pendidiupayakan Agama dan Pendidiupayakan Karakter 

(Tengerang: Media Edukasi Indonesia, 2019), 157. 
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berkarakter buruk. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan 

kaidah moral disebut berkarakter mulia. Secara etimologis, kata karakter 

bisa berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang.
20

 

Karakter tidak diwariskan, tetapi karakter merupakan sesuatu yang 

dibangun secara berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan 

perbuatan, serta tindakan. Karakter itu dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan, baik lingkungan kecil di rumah, di masyarakat, dan 

selanjutnya meluas di kehidupan global. Mengacu pada pendapat-

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter dapat dimaknai 

sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, yang terbentuk 

karena kondisi lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, 

serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-

hari. 

  Untuk membangun karakter bangsa dibutuhkan waktu yang lama 

dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Pemerintah, yang 

diwakili oleh Kementerian Pendidikan Nasional, selalu melakukan  untuk 

perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, hasilnya belum 

maksimal, terutama dalam pembangunan karakter bangsa. Salah satu  

untuk mewujudkan pendidikan yang itu, para peserta didik harus dibekali 

                                                           
20

 Fathurrohman, Pengembangan Pendidiupayakan Karakter (Bandung: Refika 

Aditama, 2013), 17. 
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dengan pendidikan khusus yang membawa misi pokok dalam pembinaan 

karakter (akhlak) mulia.
21

 

Seperti yang diterapkan pada kurikulum saat ini yaitu kurikulum 

2013, dimana pendidikan ini lebih menitikberatkan pada pendidikan 

karakter anak, agar nantinya dapat menjadi generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dan berkarakter. Mengacu pada tujuan Pendidikan Nasional 

dijelaskan bahwa: Tujuan Pendidikan diarahkan kepada mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta 

bertanggung jawab terhadap kemasyarakatan dan kebangsaan. Untuk 

mencapai tujuan diatas diperlukan kerjasama Kepala Sekolah, Guru dan 

orang tua dan masyarakat agar dapat membentuk karakter dan 

kepribadian anak yang baik terutama dimulai dari pendidikan dasar.
22

 

Terdapat 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan budaya 

dan karakter bangsa yang dibuat oleh Diknas pada tahun 2011, yaitu
23

 : 
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1) Religius 

Religius ialah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.  

2) Jujur  

Jujur merupakan keadaan atau keputusan seseorang untuk 

mengungkapkan dalam bentuk perasaan, perkataan, dan perbuatan 

sesuai dengan realitas yang ada. 

3) Toleransi  

Toleransi merupakan suatu kesediaan dalam menghargai, 

menghormati dan menerima keberadaan umat beragama lain yang 

diaktualkan dalam tindakan dan perbuatan baik perorangan maupun 

kelompok orang tanpa ada paksaan.
24

 

4) Disiplin 

Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada peraturan.  

5) Kerja keras 

Karakter kerja keras ditunjukkan dengan melakukan setiap pekerjaan 

secara sungguh-sungguh dan sepenuh hati.
25
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6) Kreatif 

Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.  

7) Mandiri 

Mandiri merupakan sikap atau perilaku seorang individu melakukan 

segala aktivitasnya sendiri tanpa harus bergantung dan tanpa bantuan 

pada orang lain.  

8) Demokratis  

Demokratis memiliki makna nilai kebebasan mengemukaan 

pendapat, rasa toleransi, menghormati perbedaan pendapat, 

memahami keanekaragaman dalam masyarakat, keterbukaan dan 

komunikasi, menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia.
26

  

9) Rasa ingin tahu  

Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu ber untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar.  

10) Semangat kebangsaan 

Pentingnya nilai karakter semangat kebangsaan dimulai dari 

kesadaran tiap individu untuk membawa jati diri mereka pada zaman 

dan eksistensinya yang harus disikapi dengan membangun peradaban 

bangsa yang maju dan bermartabat.  
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11) Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air adalah perilaku yang menunjukan kepedulian, 

penghargaan, yang dilandasi semangat kebangsaan dan rela 

berkorban demi nusa dan bangsa. Meyakini bahwa Pancasila sebagai 

dasar Negara dan mengimplementasikannya dalam keseharian.
27

 

12) Menghargai prestasi 

Menghargai prestasi adalah perilaku dan karakter yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuai yang berguna bagi masyarakat, 

dan mengakui, serta menghormati keberasilan orang lain.  

13) Bersahabat/komunikatif 

Bersahabat atau komunikatif merupakan sikap atau tindakan yang 

memperhatikan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerjasama 

dengan orang lain.  

14) Cinta damai 

Karakter cinta damai merupakan perilaku yang membuat setiap 

orang merasakan ketenangan dan keamanan yang muncul dalam 

dirinya melalui kepribadian yang cinta damai di lingkungannya. 

15) Gemar membaca 

Gemar membaca adalah kegemaran atau kesukaan terhadap suatu 

bacaan untuk memperoleh berbagai informasi dan wawasan. 

Karakter gemar membaca adalah salah satu karakter penting untuk 

menunjang kemajuan bangsa Indonesia.  
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16) Peduli lingkungan 

Dapat dikatakan karakter peduli lingkungan yaitu suatu sikap yang 

dimiliki oleh seseorang yang ber untuk memperbaiki dan mengelola 

lingkungan sekitar secara benar sehingga lingkungan dapat dinikmati 

secara terus menerus. 

17) Peduli sosial 

Peduli sosial merupakan Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memeri bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

18) Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya seseorang 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, 

dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
28

 

Seiring berjalannya waktu, muncul kebijakan baru dalam 

Pendidikan yaitu adanya Pendidikan Penguatan Karakter  (PPK). Nilai-

nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, 

integritas. Nilai-nilai merupakan pengkrucutan dari 18 nilai karakter 

bangsa. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-

sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara 

dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. 
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 pembinaan pendidikan karakter di Indonesia berlandaskan pada 

beberapa hal yaitu: 

a) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter hadir dengan pertimbangan bahwa 

dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui 

penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, 

pemerintah memandang perlu penguatan pendidikan karakter. 

b) Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal menegaskan bahwa 

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan 

pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui 

harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan 

pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM). 

Penguatan pendidikan karakter mempunyai bertujuan untuk 

membangun dan membekali Peserta Didik (anak) sebagai generasi emas 

Indonesia Tahun 2045 guna menghadapi dinamika perubahan di masa 
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depan, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan 

pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan 

keberagaman budaya Indonesia, merevitalisasi dan memperkuat potensi 

dan kompetensi ekosistem pendidikan.
29

 

Dalam hal ini, tujuan pendidikan karakter menjadi lebih mendalam, 

yaitu menjadiupayakan karakter yang baik sebagai kebiasaan berfikir 

yang baik/berfikir positif, kebiasaan untuk menyukai dan menginginkan 

yang baik, dan kebiasaan melakukan atau berbuat yang baik.
30

 

Mengefektifkan pendidikan karakter memerlukan  yang komphrehensif. 

Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa karakter merupakan segenap 

sifat batin yang sangat berperan dalam menentukan segala pikiran, 

perilaku/tindakan, budi pekerti, serta sifat-sifat nyata yang dimiliki dan 

diterapkan  oleh manusia (seseorang) dalam berinteraksi dengan manusia 

lainnya (orang lain). Karakter yang melekat pada dasar filosofis bangsa, 

adalah karakter bangsa yang baik, religius, nasionalis, mandiri, gotong 

royong, dan berintegritas, demi mewujudkan cita-cita luhur nenek 

moyang bangsa Indonesia. 

c. Definisi Karakter Islami 

Definisi antara karakter dan akhlak perlu dijabarkan pada bagian 

ini. Karakter merupakan watak, tabiat, atau kepribadian seseorang yang 
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tebentuk dari hasil internalisasi berbagai kebaikan yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap atau 

bertindak. Sedangkan akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang 

jamaknya akhlaq. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat dan 

agama. Akhlak terbagi menjadi dua bagian, yaitu akhlak terpuji dan 

akhlak tercela. Akhlak terpuji (akhlak mahmudah) disebut pula dengan 

akhlaq karimah (akhlak mulia). Menurut Al-Ghazali dalam Anwar 

menyatakan bahwa akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan 

kedekatan kepada Allah, Swt. sehingga mempelajari dan 

mengamalkannya merupakan kewajiban individual setiap muslim. 

Muhammad bin Abdillah As-Sahim meyebutkan bahwa akhlak terpuji 

meliputi bergaul secara baik dan beruat baik kepada sesama, adil, rendah 

hati, jujur, dermawan, tawakal, ikhlas, bersyukur, sabar, dan takut kepada 

Allah dan taat pada Rasul-Nya.
31

 

Adapun karakter Islami merupakan perilaku, sifat, tabiat, yang 

dilandasi oleh nilai-nilai Islam, yang bersumber dari Al-Qur‟an dan 

Hadis Nabi Muhammad, Saw.
32

 Karakter Islami yang dikemukakan oleh 

Marzuki mencakup beberapa ranah yaitu karakter kepada Allah, 

Rasulullah, diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Beberapa 

nilai karakter Islami tersebut saling terhubung dan saling terikat dalam 

pelaksanaannya. Ketika satu nilai benar-benar dilakukan, maka otomatis 
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nilai-nilai karakter Islami lainnya juga terealisasikan. Berikut nilai-nilai 

karakter Islami beserta indikatornya yang dikemukakan oleh Marzuki
33

: 

1) Taat kepada Allah dan Rasulullah, yaitu melaksakan perintah Allah 

dengan ikhlas, mendirikan salat, dan mengerjakan ibadah-ibadah 

maupun sunnah-sunnah yang dianjurkan lainnya serta meninggalkan 

segala larangan-Nya. 

2) Syukur, yaitu berterimakasih kepada Allah dengan memuji-Nya, 

selalu berterimakasih kepada siapa saja yang menolong. 

3) Ikhlas, yaitu melakukan sesuatu atau meolong dengan sepenuh hati 

serta tanpa pamrih. 

4) Sabar, yaitu melaksanakan segala yang diperintahkan dengan tunduk 

serta menerima takdir Allah dengan tabah. 

5) Santun, yaitu berkata-kata dengan halus, berperilaku dengan sopan, 

berpakaian dengan sopan. 

6) Toleran, yaitu menghormati segala perbedaan dan tidak memaksakan 

kehendak pada orang lain. 

7) Empati, yaitu suka menolong orang lain, suka memberi orang lain 

yang membutuhkan. 

8) Peduli lingkungan sekitar, yaitu memelihara lingkungan sekitar 

sehingga selalu bersih dan rapi, tidak merusak lingkungan. 

9) Jujur, yaitu berkata dan berbuat apa adanya seta mengatakan yang 

sebenarnya. 
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10) Rendah hati, yaitu berpenampilan sederhana dan tidak menganggap 

remeh orang lain. 

Dan beberapa karakter Islami lainnya seperti bertanggung jawab, 

berhati-hati, inovatif, adil, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, 

setia, ulet, gigih, teliti, berpikir positif, disiplin, bersahaja, hemat, 

meghargai waktu dan produktif. 

Jadi, bisa disimpulkan bahwa karakter Islami merupakan segenap 

sifat batin yang diwujudkan dalam bentuk budi pekerti, tingkah laku yang 

baik, sesuai dengan tuntunan syariat Islam yang berpedoman pada 

sumbernya (Al-Qur‟an dan Hadis atau As-Sunnah).  

d. Pembinaan karakter Islami 

Salah satu penyebab ketidakmampuan seseorang berlaku baik 

meskipun ia telah memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu (moral 

knowing) adalah karena ia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan 

(moral doing). Dari pendapat tersebut, maka kesuksesan pendidikan 

karakter sangat bergantung pada ada tidaknya knowing, loving, dan doing 

atau acting dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. 

Majid dan Andayani menjelaskan bahwasannya dalam pendidikan 

karakter menuju terbentuknya akhlak mulia dalam diri seseorang terdapat 

tiga tahapan yang seharusnya dilalui, diantaranya:
34
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1) Moral knowing 

Sebagai tahapan pertama dalam pembentukan karakter Islami, 

moral knowing memiliki enam unsur, adapun unsur-unsur tersebut 

adalah sebagai berikut: Kesadaran moral (moral awareness); 

Pengetahuan tentang nilai-nilai moral (knowing moral values); 

Penentuan sudut pandang (perspective taking); Keberanian 

mengambil menentukan sikap (decision making); Pengenalan diri 

(self knowledge). 

Kelima unsur ini adalah komponen-komponen yang harus 

diajarkan kepada siswa untuk mengisi ranah pengetahuan mereka 

sehingga mereka memiliki unsur dasar dalam konteks pembentukan 

karakter yang terarah dan terbimbing. Tahapan ini merupakan 

langkah pertama dalam pendidikan karakter. Dalam tahapan ini 

tujuan diorientasikan pada penguasaan pengetahuan tentang nilai-

nilai. Seseorang diharapkan bisa: 

a) Membedakan nilai-nilai akhlak mulia dan akhlak tercela serta 

nilai-nilai karakter yang umum; 

b) Memahami secara rasional dan logis (bukan secara dogmatis 

dan doktriner) pentingnya akhlak mulia dan bahaya akhlak 

tercela dalam kehidupan; 

c) Mengenal sosok Nabi Muhammad, SAW. Sebagai teladan yang 

baik (akhlak mulia) melalui hadis dan sunnah-sunnahnya. 
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2) Moral loving (moral feeling) 

Moral Loving merupakan penguatan aspek emosi seseorang 

untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan 

bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh seseorang, yaitu 

kesadaran akan jati diri, antara lain: Percaya diri (self esteem); 

Kepekaan terhadap derita orang lain (emphaty); Cinta kebenaran 

(loving the good); Pengendalian diri (self control); Kerendahan hati 

(humanity). 

3) Moral doing (learning to do) 

Dalam tahap moral doing atau learning to do ini merupakan titik 

puncak keberhasilan dari suatu usaha/ pembinaan karakter Islami. 

Seseorang mampu merealisasikan nilai-nilai karakter Islami (akhlak 

mulia) tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya saja, 

seorang anak menjadi semakin ramah, sopan, empati, bersyukur, dan 

selalu melaksanakan perintah orangtua dan mendo‟akannya, serta 

menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya. Hal tersebut 

dibuktikan dengan beberapa tindakan-tindakan terpujinya, dengan 

kebiasaan-kebiasaan terpujinya., tidak hanya sekedar paham, dan 

merasakan saja, akan tetapi seseorang berusaha melakukannya 

secara nyata. 

Selain itu, dalam  pembinaan karakter Islami, tentunya terdapat 

beberapa metode pembinaan ataupun pendidikan karakter yang 

biasanya dijadiupayakan acuan dalam pelaksanaannya. Beberapa 
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metode pembinaan karakter Islami yang bisa diterapkan tersebut 

diantaranya: 

a) Metode Keteladanan 

Dalam  pembinaan karakter Islami, keteladanan merupakan 

metode lebih efektif dan efisien. Karna seseorang pada 

umumnya cenderung meneladani guru (Ustadz/Ustadzah). Sifat 

santri seperti itu diakui oleh Islam. Umat Islam meneladani 

Rasulullah Saw., Rasul meneladani al-Quran. Aisyah, RA. 

Pernah berkata, bahwa akhlak Rasul itu adalah al-Quran. 

Keteladanan bagi al-Ghazali adalah sangat penting dimana guru 

harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Metode ini sangat 

cepat dan mudah di cerna karena murid akan langsung melihat 

perilaku dan sikap gurunya.
35

  

Contoh keteladanan yang diberikan oleh Ustadz/Ustadzah 

(guru) langsung bisa dicermati oleh para santri. Pada posisi 

inilah, seorang Ustadz/Ustadzah sangat perlu menjaga etika 

sebagai seorang guru (pendidik). Akhlak dan etika seorang 

guru/Ustadz/Ustadzah (pendidik) itu adalah cikal bakal 

pendidikan karakter yang perlu ditanamkan pada peserta didik. 

b) Metode Kisah/cerita (story telling) 

Metode ini sangat efektif jika diterapkan pada anak usia 

masih kecil, khususnya yang masih duduk di bangku pendidikan 
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anak usia dini dan pendidikan dasar. Kelebihan metode ini 

adalah akan sangat mudah dicerna dan dipahami anak yang 

relatif masih kecil. Cerita-cerita yang digunakan untuk mendidik 

juga bisa beragam, mulai sejarah para Rasul/Nabi, Ulama (tokoh 

agama), tokoh pendidikan dan lain-lain. 

c) Metode pembiasaan (habituasi) 

Metode pembiasaan yang ditkemukakan oleh al-Ghazali ini 

dicontohkan dengan jalan mujahadah dan riyadlah nafsiyah 

(ketekunan dan latihan kejiwaan), yakni membebani jiwa dengan 

amal-amal perbuatan yang ditujukan kepada khuluk yang baik. 

Suatu nilai ajaran yang baik perlu terus dibiasakan agar tidak 

tergerus oleh suatu kebiasan yang buruk. Maka dari itu, pembinaan 

akhlak dengan pola pembiasan, dalam pandangan al-Ghazali, dapat 

membentuk karaker yang baik.
36

 

Metode pembiasaan ini berintikan pengalaman, sebab yang 

dibiasakan itu ialah sesuatu yang diamalkan. Metode pembinaan 

karakter melalui kebiasaan menurut dapat dilaksanakan secara 

terprogram dalam pembelajaran atau dengan tidak terprogram 

dalam kegiatan sehari-hari. Berikut akan diuraikan penjelasan 

singkatnya: 

(1) Kegiatan pembiasaan dalam pembelajaran secara terprogram 

dapat dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun 
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waktu tertentu, untuk mengembangkan pribadi peserta didik 

secara individual, kelompok atau kelasikal. Semisal 

membiasakan peserta didik melakukan refleksi dalam setiap 

akhir pembelajaran, membiasakan peserta didik untuk selalu 

terbuka dalam saran dan kritikan yang diberikan orang lain. 

(2) Kegiatan pembiasaan peserta didik yang dilakukan secara tidak 

terprogram. Semisal: 

(a) Kegiatan rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan secara 

terjadwal, seperti shalat berjamaah, sholat dhuha bersama, 

upacara bendera, senam, memelihara kebersihan diri 

sendiri dan lingkungan sekolah, dan kegiatan lain. 

(b) Kegiatan yang dilakukan dengan spontan, adalah 

pembiasaan yang dilakukan tidak terjadwal dalam kejadian 

khusus, misalnya pembentukan prilaku memberi salam, 

membuang sampah pada tempatnya, melakukan antri, dan 

lain sebagainya. 

(c) Kegiatan dengan keteladanan, adalah pembiasaan dalam 

bentuk perilaku sehari-hari, seperti berpakaian rapi, 

berbahasa yang baik dan santun, rajin membaca, memuji 

kebaikan, atau keberhasilan orang lain, datang ke 

madrasah/yayasan/TPQ dengan tepat waktu, dan lain 

sebagainya. 
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d) Metode Amtsal atau perumpamaan 

Metode perumpamaan ini juga baik digunakan oleh para 

Ustadz dalam mengajari santri terutama dalam menanamkan 

karakter dalam diri mereka. Metode perumpamaan ini menurut An-

Nahlawi dalam bukunya Heri Gunawan mempunyai tujuan 

pedagogis diantaranya adalah sebagai berikut: 

(1) Merangsang pesan dan kesan yang berkaitan dengan 

makna yang tersirat dalam perumpamaan tersebut, yang 

menggugah menumbuhkan berbagai perasaan ketuhanan. 

(2) Mendidik akal s berpikir logis dan menggunakan qiyas 

yang logis dan Sehat.
37

 

e) Metode ibrah atau mauidzah 

Menurut an-Nahlawi dalam bukunya Heri Gunawan kedua 

kata tersebut memiliki perbedaan dari segi makna. Ibrah berarti 

suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada 

intisari sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan 

nalar yang menyebabkan hati mengakuinya. Adapun kata 

mau‟idhoh ialah nasehat yang lembut yang diterima oleh hati 

dengan cara menjelaskan pahala atau ancamanya. 

Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam pembinaan karakter 

rupanya terdapat beberapa serangkaian tahapan yang seharusnya 

dilalui, mulai dari tahap penguatan ranah kognitif (memberikan 
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pemahaman mengenai karakter Islami dengan kontekstual), lalu 

tahap penguatan ranah afektif (ditandai dengan seseorang mulai 

memahami manfaat dan sebab menanamkan karakter Islami itu 

penting dalam kehidupannya), lalu penguatan ranah psikomotorik 

(ditandai dengan seseorang yang mampu mengaplikasikan dan 

menerapkan karakter baik/akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, 

bukan sekedar mengetahui dan merasakan saja). Selain itu, dalam  

pembinaan karakter Islami tentunya penentuan metode sangat 

menentukan dan berpengaruh dalam melalui setiap tahapan-

tahapannya, sehingga tercapai suatu tujuan dari pembinaan karakter 

Islami tersebut. 

2. Sanggar Qur’an 

Sanggar Al-Qur‟an merupakan suatu program unggulan di 

Kampung Tilawah yang di dalamnya terdapat serangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan sarana mempelajari (kegiatan belajar mengajar) Al-

Qur‟an, memperbaiki cara membaca Al-Qur‟an, serta beberapa kegiatan 

pendukung lainnya, dalam rangka membumikan dan mengindahkan Al-

Qur‟an di tengah-tengah perkembangan zaman. 

Beberapa bentuk kegiatan yang senantiasa terangkum dan 

terperinci dalam Program Sanggar Qur‟an diantaranya meliputi LPTQ 

“Kampung Tilawah”, TPQ “Nurul Qur‟an”, Majelis Ta‟lim “Al-

Bidayah”, kegiatan Munakosah, Khitobah, Madrasah Ibu-Ibu Kampung 
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Tilawah (Paguyuban Kampung Tilawah), dan beberapa kegiatan 

pendukung lainnya.
38

  

Serangkaian kegiatan menarik yang menjadi ciri khas dari 

Kampung Tilawah ini yang rupanya tidak hanya memfokuskan pada 

kegiatan pelatihan dan pembimbimbingan bidang tilawah saja, melainkan 

kegiatan-kegiatan tersebut mampu memberikan sumbangsih dan 

berpeluang besar untuk dijadiupayakan sarana pembinaan karakter Islami 

bagi masyarakat (anak-anak, remaja, orang tua/dewasa, bahkan lansia) 

yang ranahnya di dalam lembaga pendidikan non-formal. 

Kampung Tilawah ini merupakan kampung yang terdiri dari 

masyarakat mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga ibu-ibu rumah 

tangga dan sebagian kecil terdapat bapak-bapaknya pula. Adapun lokasi 

dari Kampung Tilawah ini terletak di Desa Sempolan, Kecamatan Silo, 

Jember. Awal mula didirikannya Kampung Tilawah yaitu dipelopori oleh 

Ustadzah Nur Kholifah (Pengasuh)  yang hanya mengadakan kegiatan 

pengajian biasa yang dilaksanakan di Musholla Nurul Qur‟an, mulai 

pukul 16.30 hingga sekitar pukul 20.00 WIB. Kegiatan rutinitas tersebut 

diisi dengan pembelajaran beberapa ilmu membaca Al-Qur‟an yang baik, 

serta dipadukan dengan seni membaca Al-Qur‟an yakni Tartil (Murottal). 

Bermula dari kegiatan belajar membaca Al-Qur‟an biasa hingga 

mendapat support (dukungan) dari masyarakat  setempat untuk 

mengadakan sarana/lembaga pendidikan  seni baca tilawah pada anak-
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anak, maka diterapkanlah pembelajaran ilmu membaca Al-Qur‟an 

dengan seni Tilawah. Kemudian, pada tanggal 22 April 2020 diresmikan 

nama “Rumah Tilawah” yang sebelumnya bernama “Musholla Nurul 

Qur‟an”. Hal ini disebabkan karena santri di lembaga ini tidak hanya 

sebatas anak-anak saja, melainkan terdiri dari ibu-ibu rumah tangga serta 

beberapa bapak-bapak.
39

 

Kemudian dengan beberapa perkembangan dan peningkatan jumlah 

santri (baik anak-anak maupun masyarakat umum), dari lembaga 

“Rumah Tilawah” berubah menjadi “Kampung Tilawah”, yang 

diresmikan pada tanggal 19 Oktober 2020, dengan pengasuh yayasan 

dipimpin oleh Ustadzah Nur Kholifah. Dalam peresmian tersebut dihadiri 

pula oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Bupati Jember KH. Abdul Muqit 

Arief yang dihadiri secara virtual. Dengan harapan besar yang beliau 

sampaikan yaitu, Kampung Tilawah mampu membumikan Al-Qur‟an 

dan memperkokoh nilai-nilai Islam di tengah masyarakat serta 

terealisasikannya pendidikan nilai-nilai agama (karakter mulia) di 

Kampung Tilawah tidak hanya pada anak usia dini saja (generasi muda), 

melainkan hal tersebut mewadahi juga para generasi yang lebih tua. 

Sehingga nantinya, Kampung Tilawah mampu mempelopori daerah-
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daerah lainnya (menjadi daerah percontohan) bagi beberapa daerah 

lainnya (khususnya di daerah Jember sekitar).
40

 

Jadi, sanggar Qur‟an merupakan suatu program kegiatan di 

Kampung Tilawah yang mencakup serangkaian kegiatan berkaitan 

dengan  belajar mengajar Al-Qur‟an, mengindahkan bacaan Al-Qur‟an, 

serta beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang nantinya bertujuan untuk 

mengasah potensi dan bakat seseorang, serta wadah dalam 

menumbuhkan dan membina karakter Islami melalui beberapa program 

kegiatan Qur‟aninya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian kualitatif identik 

dengan sebutan penelitian naturalistik disebabkan dalam proses penelitiannya 

dilaksanakan pada kondisi yang alamiah (natural setting).
41

 Adapun Studi 

kasus adalah jenis penelitian yang mencari dan meneliti secara mendalam 

suatu kasus, menggali informasi selengkap-lengkapnya, dengan berpedoman 

pada berbagai macam prosedur pengumpulan data dengan pedoman waktu 

tertentu. Kasus yang dimaksud bisa berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, 

dan program.
42

  

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi 

kasus deskriptif, maka peneliti nantinya akan menggambarkan suatu 

kekhasan dan keunikan yang dilakukan Kampung Tilawah dalam  pembinaan 

karakter Islami melalui Sanggar Qur‟an. Diawali dengan pembahasan yang 

menarik (khusus) dari program Sanggar Qur‟an ini, lalu peneliti mencoba 

untuk mecari informasi (teori-teori) yang sama, baik melalui jurnal maupun 

media akademis lainnya.  
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B. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di suatu lembaga pendidikan non-formal 

Kampung Tilawah, tepatnya di Jalan Ki Hajar Dewantara, Nomor 26, Krajan 

Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Alasan penelitian 

dilaksanakan di tempat tersebut dikarenakan peneliti ingin memahami, 

meneliti secara mendalam terkait beberapa hal menarik yang bisa 

dijadiupayakan rujukan dan percontohan dalam menerapkan dan 

mengintergrasikan pembinaan karakter melalui beberapa program kegiatan 

(yang dikemas dalam program unggulan Sanggar Qur‟an) pada masyarakat di 

tengah perkembangan zaman dan teknologi, serta mengulas secara mendalam 

terkait beberapa hal yang menjadi dorongan dan hambatan dalam 

melaksanakan beberapa program kegiatan tersebut. 

Jangka waktu yang akan dilalui peneliti guna melakukan observasi 

secara mendalam adalah sekitar kursang lebih tiga bulan. Yaitu terhitung 

sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga 23 April 2022. Dengan harapan 

penelitian bisa terkaji secara mendalam terkait dengan  pembinaan yang 

dilakukan melalui Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah, Silo, Jember ini. 

C. Subyek penelitian 

Subyek penelitian dalam jenis kualitatif ini yang mampu 

dijadiupayakan narasumber atau sumber informasi serta yang memahami dan 

mengetahui secara mendalam terkait dengan fenomena yang diusung dalam 

penelitian disebut dengan informan. Terdapat tiga macam informan yakni 

informan kunci, utama, serta pendukung. Masing-masing memiliki 
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karakteristik yang berbeda-beda. Informan kunci merupakan seseorang yang 

mengetahui informasi secara keseluruhan (maha memahami tentang segala 

hal di tempat penelitian) yang berhubungan dengan fokus penelitian yang 

diangkat. 

Informan utama merupakan seseorang yang memahami secara teknis 

dan detail tekait masalah penelitian yang akan dikaji secara mendalam. 

Sedangkan informan pendukung merupakan seseorang yang mampu 

memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan 

dalam penelitian kualitatif.
43

 Sumber peneliti mendapatkan segala informasi 

yang dibutuhkan guna mencapai tujuan yang telah peneliti tetapkan, peneliti 

menggunakan data primer dan sekunder. Adapun sumber data dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer penelitian ini didapatkan secara langsung dari 

sumbernya dengan menerapkan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang berhubungan dengan  pembinaan karakter Islami 

melalui Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah. Beberapa informan dalam 

penelitian ini diklasifikasikan menjadi 3 macam, terdapat 1 informan 

kunci, 2 informan utama dan 7 informan tambahan.  
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Tabel 3.1 

 Klasifikasi Informan Penelitian 

 

No. Nama Informan Klasifikasi Jabatan 

1. Nur Kholifah Informan kunci 
Pengasuh/pendiri 

Kampung Tilawah 

2. Kharisma Informan utama 
Asatidz (Ustadzah) 

LPTQ  

3. Anisti Informan utama 
Asatidz (Ustadzah) 

TPQ 

4. Devi 
Informan 

tambahan 

Ketua Remus 

Kampung Tilawah 

5. Dona 
Informan 

tambahan 

Santri Kampung 

Tilawah 

6. Utari 
Informan 

tambahan 

Santri Kampung 

Tilawah 

7. Rini 
Informasi 

tambahan 

Walisantri/Paguyuban 

Ibu-ibu Kampung 

Tilawah 

8. Emil 
Informasi 

tambahan 
Walisantri  

9. Pramita 
Informasi 

tambahan 

Walisantri/Paguyuban 

Ibu-ibu Kampung 

Tilawah  

10.  Warda 
Informasi 

tambahan 
Walisantri 

 

2. Data sekunder 

Data sekunder penelitian ini merupakan data pelengkap yang dibutuhkan 

yang diperoleh dari data yang sudah ada seperti dokumen (profil sekolah, 

dokumentasi segala bentuk kegiatan dalam Sanggar Qur‟an yang 

mendukung penelitian ini), arsip, jurnal harian dan berkaitan erat dengan 

fenomena yang akan diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah segala bentuk dokumentasi dalam proses  pembinaan karakter 

Islami melalui Sanggar Qur‟an yang berupa foto, video, maupun tulisan 

web atau informasi dalam media sosial Kampung Tilawah. 
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D. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data selalu disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga 

penelitian kualitatif tidak bersifat kaku. Antara peneliti dan data yang diteliti 

memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan bersifat interaktif. 

Sedangkan dalam prosedur pengumpulan data dilakukan standarisasi dan 

menyatakan hubungan peneliti dengan yang diteliti bersifat independen dan 

tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan), dokumen. 

Adapun uraian singkat mengenai penjelasan teknik-teknik tersebut yaitu: 

1. Wawancara 

Irawan dalam Kandung menyatakan bahwa metode wawancara 

merupakan sebuah alat dalam pengumpulan data yang digunakan 

bersama instrumen lainnya. Wawancara yang dilakukan bersifat 

mendalam dan tidak struktur dimana pertanyaan disusun sesuai dengan 

keadaan dan ciri yang unik dari informan. Sehingga percakapan 

berlangsung mengalir apa adanya.
44

 

Kisi-kisi wawancara yang dibuat oleh peneliti berupa poin-poin 

pokok yang akan ditanyakan pada informan dan akan dikembangkan 

pada saat wawancara berlangsung, diantaranya sebagai berikut: 
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a. Pengasuh Sanggar Qur‟an Kampung Tilawah (Ustadzah Nur 

Kholifah). Pedoman wawancara atau poin pokok yang akan 

ditanyakan kepada beliau adalah: 

1) Karakter yang ada (melekat) pada santri Kampung Tilawah.  

2) Cara pengasuh menumbuhkan dan membina beberapa karakter 

Islami melalui Sanggar Qur‟an. 

3) Kegiatan yang diadakan untuk mendukung tumbuhnya karakter 

Islami. 

b. Ustadz/Ustadzah Sanggar Qur‟an Kampung Tilawah. Pedoman 

wawancara yang akan ditanyakan kepada asatidz adalah: 

1) Karakter yang ada (melekat) pada santri Kampung Tilawah. 

2) Metode yang diterapkan oleh Ustadz/Ustadzah dalam 

menanamkan dan membina karakter Islami pada santri. 

c. Santri dan Madrasah Ibu-ibu (masyarakat) Sanggar Qur‟an Kampung 

Tilawah. Pedoman wawancara yang akan ditanyakan meliputi: 

1) Tanggapan santri/masyarakat Kampung Tilawah setelah 

mengikuti beberapa program kegiatan Sanggar Qur‟an. 

2) Makna kegiatan Sanggar Qur‟an menurut santri/masyarakat 

Kampung Tilawah. 

3) Menanyakan beberapa karakter Islami yang dirasa telah 

tertanam dalam diri santri/masyarakat Kampung Tilawah selama 

mengikuti kegiatan Sanggar Qur‟an. 
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2. Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam 

melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan 

menggunakan semua indera untuk memperoleh segala data yang 

dibutuhkan dalam penelitian.
45

  

Melalui observasi, peneliti akan mampu melihat secara langsung 

segala fenomena yang terjadi atau yang diteliti, seperti kegiatan belajar 

mengajar yang berlangsung dalam program kegiatan Sanggar Qur‟an, 

situasi kondisi lingkungan Kampung Tilawah, proses pembinaan yang 

dilakukan pihak Kampung Tilawah dalam menanamkan dan membina 

karakter Islami, keadaan santri Kampung Tilawah. 

Beberapa hal yang diamati (pedoman observasi) yang 

dijadiupayakan acuan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu meliputi: 

a. Proses pembinaan karakter Islami melalui program kegiatan Sanggar 

Qur‟an Kampung Tilawah. 

b. Kegiatan-kegiatan dalam rangka membentuk dan membina karakter 

Islami. 

c. Sikap dan perilaku santri/masyarakat saat mengikuti beberapa 

program kegiatan Sanggar Qur‟an Kampung Tilawah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu bagian dari teknik pengumpulan data 

dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis 
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atau segala bentuk dokumen yang dimiliki informan atau tempat, dimana 

informan melakukan kegiatan sehari-hari. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu.
46

 

Dokumen dalam penelitian dibutuhkan sebagai penyempurna dan 

pelengkap data selain hasil wawancara dan observasi, dilampirkan 

beberapa dokumentasi (foto-foto), bukti fisik yang diabadiupayakan atau 

beberapa dokumentasi yang memiliki peranan penting dalam penelitian 

yang berkaitan dengan sasaran yang diteliti. 

Beberapa dokumentasi (pedoman dokumentasi) yang ada dalam 

penelitian ini diantaranya: 

a. Profil Kampung Tilawah. 

b. Segala bentuk program kegiatan “Sanggar Qur‟an” yang menunjang  

pembinaan karakter Islami. 

c. Kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. 

E. Analisis data 

Penelitian ini menggunakan lima tahap siklus analisis data kualitatif 

milik Robert K. Yin meliputi:  

1. Compiling (menyusun), merupakan tahap awal dengan mengkompilasi 

dan menyortir catatan temuan data di lapangan yang digabungkan dari 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan. Data penelitian 

yang sudah peneliti dapatkan kemudian ditaruh kedalam arsip yang 

sesuai. 
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2. Disasembling (membongkar), adalah tahapan pemecahan data yang 

sudah dikompilasi menjadi bentuk potongan yang lebih kecil. Prosedur 

pembongkaran ini dapat diterapkan secara berulang-ulang sebagai 

tahapan dari proses uji coba pemurnian label, dengan memperhatikan 

petunjuk panah dua arah antara dua fase pertama ini compiling and 

disassembling data. 

3. Reassembling (mengumpulkan), yaitu bisa disebut sebagai tahap 

penghimpunan kembali. Jelasnya, panah dua arah dalam gambar di atas 

menunjukkan bagaimana fase pemasangan kembali dan pembongkaran 

dapat diulang dua atau lebih kali secara bergantian. 

4. Interpreting (menginterpretasikan), Fase ini akan dianggap sebagai salah 

satu hal penting dalam menafsirkan data yang telah disusun kembali. 

Interpretasi awal ini dapat mengarahkan pada data penelitian untuk 

dikompilasi ulang dengan basis data penelitian dengan cara baru, atau 

digunakan untuk membongkar atau merakit kembali data secara 

berebeda. Semua urutan diwakili oleh panah satu arah dan dua arah. 

5. Concluding (menyimpulkan), Fase ini digunakan peneliti untuk menarik 

kesimpulan dari seluruh proses yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan 

peneliti ini harus peneliti kaitkan dengan fase keempat dan 

menghubungkan melalui semua fase pada siklus sebelumnya. Ketika 

semuanya cocok maka penelitian ini sudah mencapai tahap concluding.
47
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Berikut merupakan gambaran siklus (lima tahapan analisis data 

kualitatif Robert K. Yin: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  
Tahapan Analisis Kualitatif Robert K. Yin dan interaksinya

48
 

 

F. Keabsahan data 

Dalam konteks penelitian kualitatif, demi terjaminnya keakuratan data 

peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data. Penarikan data yang benar 

akan menghasilkan hasil kesimpulan yang benar. Triangulasi merupakan 

salah proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti, proses ini menentukan 

aspek validitas informasi yang kemudian disusun.
49

 Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Uraian 

mengenai triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Triangulasi sumber 

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber. Pengujian kredibilitas data tentang  pembinaan 

karakter Islami pada masyarakat Kampung Tilawah melalui Sanggar 
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Qur‟an, pengumpulan dan pengujian data yang diperoleh dilakukan 

kepada santri/masyarakat, Ustadz/Ustadzah, pengasuh Kampung 

Tilawah. Data tersebut kemudia di deskripsikan menurut temuan yang 

sama atau berbeda dari ketiga sumber data tersebut. 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Pengumpulan 

data oleh peneliti mengenai  pembinaan karakter Islami melalui Sanggar 

Qur‟an di Kampung Tilawah Silo Jember dilakukan melalui observasi. 

Data hasil observasi dicek kembali melalui wawancara dan dokumentasi. 

3. Member check 

Member check merupakan suatu proses pengecekan data yang 

diperoleh atau ditemukan oleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan 

membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila 

data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya 

data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau terpercaya.
50

 

Pelaksanaan member check yang dilakukan oleh peneliti dilakukan 

setelah temuan data beserta kesimpulannya ditemukan. Setelah itu, 

peneliti megkonfirmasi kembali kepada semua informan yang telah 

memberikan informasi data tersebut. Beberapa dilakukan secara diskusi 

berkelompok dan beberapa ada yang dikonfirmasi kembali secara 
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individu (personal) dengan para asatidz, pengasuh, walisantri, dan santri 

Kampung Tilawah. Jika terdapat temuan data yang kurang sesuai, maka 

disepakati terlebih dahulu. Dan apabila ada informasi tambahan, peneliti 

mengecek dan mempertimbangkan kembali hasil temuan yang tercantum 

dalam laporan hasil penelitian. 

G. Tahap-tahap penelitian 

Beberapa tahap yang akan dilalui dalam penelitian ini meliputi tahap 

pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, serta tahap analisis data. Berikut 

uraian terkait beberapa tahap tersebut: 

1. Tahap pra-lapangan 

Tahap pra-lapangan merupakan tahap yang paling awal dilalui oleh 

peneliti, sebelum peneliti mendalami sasaran obyek penelitian. Terdapat 

beberapa hal yang seharusnya diperhatikan oleh peneliti dalam tahap ini, 

diantaranya: 

a. Menyusun rancangan/rencana penelitian. 

b. Menentukan dan memilih lokasi penelitian. 

c. Mengurusi perizinan. 

d. Meninjau dan mengecek keadaan lapangan (survei sementara ke 

lokasi penelitian). 

e. Memilih dan memastikan kesanggupan informan yang telah 

ditentukan. 

f. Mulai menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 
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g. Memperhatikan dan berlandaskan pada etika penelitian.  

2. Tahap pekerjaan lapangan 

Tahap pekerjaan lapangan merupakan rangkain inti dalam suatu 

penelitian, bisa disebut pula tahap pelaksanaan penelitian di lapangan 

(lokasi). Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti dalam tahap 

ini yaitu: 

a. Memahami latar penelitian. 

b. Mulai terjun dan memasuki lapangan (lokasi penelitian). 

c. Mengumpulkan data. 

d. Menyempurnakan data yang dirasa kurang lengkap. 

3. Tahap analisis data 

Dalam tahap analisis data ini, peneliti mulai menyusun data yang 

telah diperoleh melalui tahap wawancara, observasi maupun beberapa 

dokumentasi. Lalu dilakukan analisis dan pengumpulan data yang 

kemudian diperbaiki dalam segi tata bahasanya (s tidak ada salah 

penafsiran kata/kalimat), atau beberapa hal yang perlu diperhalus dalam 

segi penataan diksinya, sebelum benar-benar disalin dan dibukukan 

dalam bentuk karya ilmiah berupa laporan hasil penelitian (skripsi), yang 

acuan dasarnya adalah pedoman penulisan karya ilmiah UIN KHAS 

Jember.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Bab ini menyajikan tentang hasil penelitian yang dilakukan di 

Kampung Tilawah Silo Jember, khususnya pada santri di Kampung Tilawah 

yang ditetapkan sebagai obyek penelitian, yaitu  Pembinaan Karakter Islami 

Melalui Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah. Data-data yang dipaparkan 

disini merupakan beberapa fenomena yang ada di lembaga tersebut, yang 

diperoleh melalui perpaduan antara hasil wawancara, temuan di lapangan dan 

beberapa sumber pendukung lainnya. 

1. Sejarah berdirinya Sanggar Qur’an Kampung Tilawah Silo Jember 

Kampung Tilawah merupakan sebuah kampung binaan 

Kementerian Agama (Kemenag) Jember dibawah naungan KUA 

Kecamatan Silo, yang masyarakatnya (santrinya) sangat antusias 

mempelajari al-Quran, mulai dari usia anak-anak, remaja, dewasa, ibu 

rumah tangga, serta bapak-bapak. Berawal dari kegiatan belajar mengajar 

Al-Qur‟an serta Tilawah yang diikuti oleh anak-anak dan remaja di 

Musholla Nurul Qur‟an. Kemudian seiring berjalannya waktu dan 

berkembangnya santri (bukan hanya anak-anak, melainkan juga para ibu-

ibu dan bapak-bapak) yang ikut serta dalam beberapa kegiatan belajar 

mengajar Al-Qur‟an di tempat ini, maka dicentuskanlah “Kampung 

Tilawah” yang cakupan santrinya lebih luas, tidak hanya dikhususkan 

pada anak-anak saja.  
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Sanggar Qur‟an merupakan suatu sarana, wadah, program yang 

terdiri dari beberapa kegiatan berbasis Al-Qur‟an bertujuan untuk 

menumbuhkan semangat belajar dan mengamalkan Al-Qur‟an bagi santri 

di Kampung Tilawah Silo Jember. Beberapa kegiatan yang terangkum 

dalam Sanggar Qur‟an tidak hanya dikhususkan pada santri yang usianya 

anak-anak saja, melainkan diterapkan pula pada santri mulai usia remaja 

hingga ibu-ibu rumah tangga, serta sebagian kecil bapak-bapak di sekitar 

Kampung Tilawah. Lebih lanjut Ustadzah Kholifah mengungkapkan: 

“Beberapa kegiatan dalam Sanggar Qur‟an yang masih aktif dan 

rutin dilaksanakan diantaranya ada: 1) LPTQ (Lembaga Pendidikan 

Tilawah Al-Qur‟an), 2) TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur‟an), 3) 

Madrasah Ibu-Ibu, 4) Remaja Musholla, 5) Outbond dan Tadabbur 

Alam (Belajar dan Bermain serta mengenal alam).”
51

 

 

Beberapa kegiatan yang terangkum dalam Sanggar Qur‟an tersebut 

tentunya memiliki definisi dan fungsi yang berbeda-beda, serta beberapa 

penyesuaian di beberapa kegiatan dengan usia santri di Kampung 

Tilawah, diantaranya: 

a. LPTQ (Lembaga Pendidikan Tilawatil Qur‟an) Kampung Tilawah 

LPTQ yang ada di Kampung Tilawah merupakan suatu Lembaga 

Pendidikan Tilawah Al-Qur‟an yang diikuti oleh santri usia sekitar 7 

hingga 22 tahun (anak-anak dan remaja). LPTQ juga termasuk dalam 

salah satu program dari Sanggar Qur‟an yang ada di Kampung 

Tilawah. Santri untuk LPTQ ini terdiri dari anak-anak yang antusias 

mempelajari ilmu Tilawah Al-Qur‟an di sekitar Kampung Tilawah 
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hingga di luar Kampung Tilawah. Terbagi menjadi beberapa kelas, 

diantaranya kelas A, B, C dan D. Pembelajaran tilawah pada santri 

Kampung Tilawah dilakukan secara offline (bertatap muka langsung) 

dan secara online (melalui aplikasi E-Tilawah). Mengenai 

pemanfaatan E-Tilawah sejauh ini masih dalam lingkup internal, 

sebab dalam penerapan aplikasinya membutuhkan pengembangan 

lebih luas lagi. Sedangkan untuk tashih (setoran koreksi 

bacaan/evaluasi) itu memanfaatkan dan melalui media Whatsapp 

grup atau melalui personal chat (pc) dari para santri sesuai tingkatan 

ke asatidz (pengajar/guru). Tashih (evaluasi) rutin dilaksanakan 

setiap minggu. Tingkatan kelas yang paling tinggi adalah tingkatan 

kelas A (yang dirasa sudah cukup mahir dan bisa mengajar) dan 

tingkatan kelas bagi yang benar-benar pemula adalah tingkatan kelas 

D. Latihan tilawah bagi tingkatan kelas A dan B dilaksanakan setiap 

malam Minggu. Sedangkan latihan untuk tingkatan kelas C dan D 

dilaksanakan setiap malam Minggu. Berikut dilampirkan 

dokumentasi dari tempat sentral dalam pelaksanaan LPTQ dan TPQ 

di Kampung Tilawah. 

b. TPQ Nurul Qur‟an 

TPQ yang ada di Kampung Tilawah merupakan suatu lembaga 

Taman Pendidikan Al-Qur‟an, yang kegiatannya meliputi 

pembelajaran baca tulis Al-Qur‟an. Kegiatan ini diikuti oleh santri 

umum mulai usia anak-anak hingga remaja. Diklasifikasikan 
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menjadi kelas Jilid 1 hingga Jilid 6.  Proses belajar mengajar 

dilaksanakan setiap hari (kecuali hari Sabtu dan Jum‟at), mulai pukul 

15.00 WIB-ba‟da Maghrib (santri diwajibkan mengikuti salat 

Maghrib berjama‟ah).  

c. Madrasah Ibu-Ibu (Paguyuban Ibu-Ibu) 

Madrasah Ibu-Ibu merupakan suatu kegiatan yang biasanya meliputi 

pembinaan tata cara salat, kajian-kajian fikih (Majlis Ta‟lim), serta 

diselipkan pula kegiatan baca tulis Al-Qur‟an. Tidak hanya itu saja, 

ibu-ibu tersebut dalam beberapa waktu (kondisional) dibekali 

pembelajaran pemberdayaan skill (misal membuat kerajinan) untuk 

sarana membantu perekonomian keluarga. Berikut merupakan salah 

satu dokumentasi dari kegiatan majlis Madrasah Ibu-ibu. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Kegiatan Madrasah Ibu-ibu Kampung Tilawah
52

 

 

d. Remaja musholla Kampung Tilawah 

Remaja musholla (Remus) Kampung Tilawah merupakan 

sekumpulan remaja yang berinisiatif untuk memakmurkan musholla 

di Kampung Tilawah, serta melakukan beberapa kegiatan-kegiatan 

bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Selain sebagai bentuk 
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pemberdayaan santri usia remaja di Kampung Tilawah, Remus ini 

dibentuk sebagai sarana mempererat tali silaturrahmi remaja sekitar 

serta membantu dalam gagasan/ide dan tenaga yang dibutuhkan 

dalam beberapa kegiatan Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah. 

Misalnya saja dalam kegiatan kerja bakti (ro‟an), membuat karya 

majalah dinding (mading), kegiatan peduli sosial (galang dana) dan 

beberapa kegiatan-kegiatan lainnya secara kondisional. Berikut 

merupakan dokumentasi pelantikan remaja musholla (remus) 

Kampung Tilawah. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Remaja Musholla (Remus) Kampung Tilawah
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e. Belajar dan bermain (outbond dan tadabbur alam) 

Belajar dan bermain merupakan suatu kegiatan dalam Sanggar 

Qur‟an yang bertujuan untuk kegiatan hiburan dan rekreasi serta 

saling mengenal dan mengeratkan tali kekeluargaan antar santri di 

Kampung Tilawah, biasanya melalui kegiatan outbond dan tadabbur 

alam. Kegiatan outbond ini merupakan kegiatan berupa games 

(permainan) kreatif dan mendidik yang dilakukan di luar ruangan (di 

lapangan, dsb.) yang diikuti oleh santri Kampung Tilawah. 
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sedangkan tadabbur alam ini merupakan kegiatan rekreasi dan 

bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta alam (Allah, SWT.)   

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Kegiatan Outbond Santri Kampung Tilawah
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Jadi, bisa disimpulkan Sanggar Qur‟an merupakan suatu wadah dan 

sarana (program) yang dilaksanakan di Kampung Tilawah dalam rangka 

mempelajari dan mengamalkan Al-Qur‟an melalui beberapa kegiatan-

kegiatan atau sarana-sarana Qur‟ani seperti LPTQ, TPQ, Madrasah Ibu-

Ibu, Remaja musholla dan kegiatan Belajar dan bermain (outbond dan 

tadabbur alam). 

2. Visi, misi dan tujuan didirikannya Kampung Tilawah 

a. Visi Kampung Tilawah 

Terwujudnya generasi Qur‟ani dan berakhlakul karimah sesuai 

tuntunan Al-Qur‟an. 

b. Misi Kampung Tilawah 

1) Meningkatkan semangat baca Al-Qur‟an santri; 

2) Meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur‟an santri; 

3) Menumbuhkan konsistensi belajar santri dalam mengenal Al-

Qur‟an; 

                                                           
54

Dokumentasi, Kampung Tilawah, 12 Januari 2022. 



59 
 

 

 

4) Mengembangkan seni baca Al-Qur‟an; 

c. Tujuan Kampung Tilawah 

Sebagai tempat dan sarana bagi santri untuk belajar dan memahami 

ilmu pengetahuan tentang Al-Qur‟an. 

3. Struktur organisasi Kampung Tilawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Struktur Organisasi Kampung Tilawah
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B. Penyajian Data dan Analisis 

Pada bagian ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh melalui 

hasil pengumpulan data. Seperti yang telah disajikan pada BAB III, bahwa 

dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, 

diantaranya yaitu metode wawancara, observasi serta dokumentasi. Oleh 
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sebab itu, pada pembahasan ini akan disajikan secara rinci dan sistematis 

keadaan dan objek yang diteliti. Mengacu pada fokus penelitian 

1. Karakter santri di Kampung Tilawah Silo Jember 

Karakter santri Kampung Tilawah bermacam-macam, hal ini 

dilatarbelakangi oleh kondisi dan situasi lingkungan keluarga dan 

kelompok bermain santri. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Ustadzah 

Kharisma bahwa: 

“Untuk karakter santri yang ada di Kampung Tilawah itu ada yang 

sudah baik serta ada yang masih perlu dibimbing. Dan saya rasa 

tidak hanya disini saja ya, di lembaga atau tempat manapun itu 

kayaknya tidak semua siswa atau santrinya berkarakter baik, pasti 

ada yang kurang baik dan menjadi PR bagi kita semua untuk sabar 

mendampingi dan membimbingnya sampai baik”
56

 

 

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan ustadzah Kharisma 

tersebut megindikasikan bahwa karakter santri Kampung Tilawah ada 

yag sudah baik dan adapula yang masih perlu dibimbing. Sebagaimana 

hal tersebut juga diutarakan oleh ustadzah Anisti yang menyatakan 

bahwa karakter santri Kampung tilawah bervariasi (ada yang baik dan 

ada yang perlu dibimbing). Hal tersebut disebabkan oleh kondisi 

lingkungan sekitarnya.
57

 

Dari pernyataan beberapa informan tersebut, bisa disimpulkan 

bahwa karakter santri di Kampung Tilawah ada yang sudah baik dan ada 

yang masih perlu dibimbing hingga menjadi baik. Hal tersebut tentunya 

tidak akan jauh dari pengaruh lingkungan sekitar, kelompok bermain 
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serta bimbingan dan keterlibatan orang-orang terdekat dalam merubah 

karakter si santri tersebut.. 

Beberapa karakter yang terbentuk pada santri di Kampung Tilawah 

diantaranya telah dituturkan langsung oleh para pengajar (baik itu 

Ustadzah maupun oleh pengasuh langsung), serta dari pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti saat di lapangan. Karakter Islami yang ditemukan 

pada santri di Kampung Tilawah tedapat 7 macam nilai-nilai karakter 

mulia, diantaranya meliputi: 

a. Taat kepada Allah  

Salah satu karakter Islami yang tertanam pada santri di 

Kampung Tilawah adalah karakter taat kepada Allah. Salah satu 

karakter ini ditanamkan pada santri Kampung Tilawah tampak pada 

pembiasaan terpuji dalam hal beribadah.
58

 

Mengenai karakter taat kepada Allah yang terbentuk pada 

santri di Kampung Tilawah, peneliti mewawancarai Ustadzah 

Kharisma selaku guru/pengajar (asatidz) di LPTQ dan TPQ Nurul 

Qur‟an Kampung Tilawah, beliau mengungkapkan: 

“Santri khususnya anak-anak itu kami biasakan melakukan 

salat maghrib berjama‟ah, Mbak. Soalnya kan, kegiatan TPQ  

dimulai dari pukul 15.00 hingga ba‟da maghrib, jadi 

diusahakan semua santri berangkat TPQ selain membawa 

peralatan tulis, kitab Iqra‟, mereka juga otomatis membawa 

peralatan salat. Kegiatan ini dilakukan setiap hari selama 

kegiatan TPQ maupun LPTQ.”
59
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Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa santri 

Kampung Tilawah telah terlatih sejak dini untuk senantiasa terbiasa 

dengan salat fardhu berjama‟ah. Tidak hanya itu, para santri juga 

dibiasakan untuk selalu membawa peralatan salat saat menuntut 

ilmu. Kebiasaan positif ini harapannya, dilakukan setiap saat, tidak 

hanya disaat menimba ilmu di LPTQ atau TPQ Kampung Tilawah. 

Hal tersebut tentunya selaras dengan ungkapan Ustadzah 

Kholifah (Pengasuh Kampung Tilawah) yang menyatakan terkait 

nilai karakter taat kepada Allah yang melekat pada santri Kampung 

tilawah ditunjukkan dari penerapan sikap ikhlas para santri. Ikhlas 

saat belajar mengaji, belajar tilawah, mengikuti salat berjama‟ah, dan 

beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, dalam madrasah Ibu-

ibu saat kegiatan majlis selalu dikaji mengenai tata cara bersuci, salat 

yang benar, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan fikih-

fikih dasar dan fikih-fikih wanita.
60

 

Sebagaimana pengakuan yang disampaikan Utari, yang 

merupakan salah satu santri Kampung Tilawah, ia mengungkapkan 

bahwasannya pembiasaan sholat fardhu berjama‟ah (ashar, maghrib, 

isya‟) selalu diterapkan dalam kehidupan santri. Perasaan dan 

motivasi luar biasa juga dirasakan oleh santri Kampung Tilawah saat 

akan berangkat menimba ilmu di LPTQ/PTQ. Kegiatan membaca 

dan belajar Al-Qur‟an maupun seni Qur‟an menjadiupayakan santri 
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senantiasa terdorong untuk selalu ikhlas dalam mengikuti setiap 

program kegiatan Sanggar Qur‟an
61

 

Berkaitan dengan karakter taat kepada Allah, Ibu Rini yakni 

salah satu wali santri yang bernama Dilla, sekaligus anggota dari 

Paguyuban Ibu-ibu (Madrasah Ibu-ibu Kampung Tilawah) 

menanggapi, tuturnya: 

“Dilla selama menuntut ilmu disini saya rasa Sering 

jama‟ahnya itu dek, tiap kali ngaji otomatis dia jama‟ah, dek. 

Yang tadinya, kalo sholat harus disuruh, sekarang udah 

lumayan ngerti dan tanpa disuruh sama Ibu, dek.”
62

 

 

Dari pernyataan beberapa santri dan wali santri tersebut, 

tergambarkan dari beberapa pengalaman yang dirasakan oleh para 

santri rupanya berkaitan dengan nilai karakter taat kepada Allah, 

diantaranya mulai dari beberapa pembiasaan salat fardhu 

berjama‟ah, pembinaan ibadah salat fardhu, wudhu‟, bersuci yang 

baik dan benar yang pernah diajarkan pada anak-anak dan ibu-ibu, 

antusias dalam mengaji dan keistiqomahan dalam melaksanakan 

ibadah-ibadah yang dianjurkan lainnya. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kampung Tilawah 

disimpulkan bahwa, adapun karakter Islami taat kepada Allah selalu 

dibina oleh para Ustadzah dan pengasuh, yang terangkum dalam 

beberapa program kegiatan Sanggar Qur‟an. Misalnya saja dalam 

kegiatan TPQ, LPTQ, maupun Madrasah Ibu-ibu yang selalu 
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diselipkan serangkaian kegiatan untuk membentuk dan memperkuat 

akidah ketauhidan dan ketakwaan para santri, melalui kegiatan salat 

berjama‟ah, berdo‟a sebelum dan sesudah melaksanakan 

pembelajaran, kajian tentang bab-bab Fikih secara mendasar dan 

bertahap yakni salah satunya melalui pembinaan tatacara salat, 

wudhu‟ serta bersuci yang baik dan benar.
63

 

Berikut dokumentasi dari bentuk takwa santri Kampung 

Tilawah dari program kegiatan Madrasah Ibu-ibu. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

Kegiatan Belajar Membaca Al-Qur‟an  

Setelah Kegiatan Sholat Berjama‟ah Madrasah Ibu-ibu
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Sehingga dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti bisa ditarik kesimpulan bahwa, karakter taat kepada 

Allah telah ada dan selalu diupayakan oleh para asatidz, pengasuh, 

serta diikuti oleh para santri di Kampung Tilawah. Hal tersebut 

tampak dalam beberapa sikap dan pembiasaan-pembiasaan positif 

dan mendidik, khususnya dalam peribadahan (baik wajib maupun 

sunnah) yang dilaksanakan oleh sebagian besar santri di Kampung 

Tilawah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, SWT. 
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b. Santun 

Selain karakter bertauhid, karakter Islami yang ada dan 

melekat pada santri Kampung Tilawah melalui kegiatan-kegiatan 

Sanggar Qur‟an adalah sikap santun. Sikap santun tentunya penting 

untuk selalu dilestarikan meskipun zaman telah mengalami 

perkembangan. Sebagaimana yang telah diupayakan di Kampung 

Tilawah setiap saat. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh Ustadzah 

Anisti: 

“Biasanya ya mbak, kalau santri datang ke sini untuk kegiatan 

LPTQ maupun TPQ biasanya sebelum masuk ke kelas, 

mereka tanpa disuruh langsung aja ngucapin salam, nyapa 

temen sejawatnya (ramah tamah), bilang salam ke kami (para 

Ustadz/Ustadzah). Kalau Ibu-ibu, ya seperti biasanya, mereka 

salam dan saling salam-salaman dengan Ibu-ibu lainnya, 

sesaat sebelum melaksanakan kegiatan di dalam Musholla.”
65

 

 

Jadi, sikap santun yang ditunjukkan oleh santri Kampung 

Tilawah dalam kesehariannya menurut Ustadzah Anisti, biasanya 

ditemukan saat mereka pertama kali datang (tiba) ke tempat 

madrasah (tempat TPQ/LPTQ). Senada dengan ungkapan diatas, 

ustadzah Kharisma menyatakan bahwasannya sikap santun yang 

ditunjukkan oleh santri Kampung Tilawah tampak dari kebiasaan 

tatakrama santri TPQ/LPTQ saat bertemu asatidz, megucapkan 

salam dan menebar senyum kebahagiaan dan saling tegur sapa antar 

santri. Hal tersebut hampir sama dilakukan oleh madrasah Ibu-ibu 
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yang selalu melakukan kegiatan salam, sapa, senyum sesaat tiba di 

Musholla tempat majlis.
66

 

Sebagaimana penuturan Dona, salah satu santri Kampung 

Tilawah mengungkapkan: 

“Sering banget ustadzah menasehati kita, buat lebih sopan 

dalam berbicara, meskipun pake madura yang penting alus, 

lebih-lebih ke orang yang lebih dewasa, terus kita kalo lewat 

di depan orang mengucapkan permisi dan kadang juga 

menundukkan kepala, terus kalo salaman itu pake dua tangan, 

Mbak.”
67

 

 

Dari penuturan santri tersebut, bisa disimpulkan bahwa, 

karakter santun memang ada dan selalu diterapkan oleh para santri 

Kampung Tilawah. Hal tersebut tampak dari beberapa pembiasaan 

yang memang selalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Misalnya saja membiasakan untuk berbicara menggunakan bahasa 

Madura halus, sikap sopan saat bertemu dan berhadapan dengan 

orang yang lebih tua, tidak berkata kasar dan menghargai setiap 

orang. 

Saat observasi ke lapangan, peneliti menemukan gambaran 

pengamalan karakter santun selain diterapkan sebelum pembelajaran 

dimulai, juga dilakukan santri saat pembelajaran berlangsung. 

Sebelum kegiatan pembelajaran, para santri biasanya mencium 

tangan orangtua yang megantarkan ke TPQ/LPTQ, sekaligus 

mencium tangan Ustadzah yang ada disana degan penuh khidmat. 
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Sedangkan, saat pembelajaran tilawah ataupun pembelajaran Al-

Qur‟an (Iqra‟), para santri antusias dan menyimak pembelajaran 

dengan seksama. Selain itu, di luar pembelajaran, santri Kampung 

Tilawah tampak menerapkan sikap unggah ungguh saat berjalan di 

hadapan orang yang lebih tua, ustadzah, maupun tamu.
68

 

Berikut dokumentasi dari salah satu contoh sikap santun yang 

ditunjukkan oleh santri Kampung Tilawah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Sikap duduk Santri Kampung Tilawah
69

 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa 

informan yang dilakukan oleh peneliti, santri di Kampung Tilawah 

memang menerapakan sikap santun. Hal ini bisa dilihat dari sebelum 

melaksanakan salah satu dari beberapa kegiatan Sanggar Qur‟an, 

mereka melakukan kebiasaan baik yang selalu diterapkan hampir 

setiap hari, yaitu kegiatan salam, sapa, senyum, serta selalu 

menunjukkan sikap santun atau menghargai terhadap orang yang 

lebih tua (baik itu ustadzah maupun orangtua dari masing-masing 

santri dan orangtua lainnya). Hal ini diterapkan juga oleh para 
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orangtua (Ibu-ibu maupun Bapak-bapak santri) yang mengikuti 

beberapa kegiatan yang ada dalam Sanggar Qur‟an di Kampung 

Tilawah. 

c. Jujur 

Jujur merupakan suatu tindakan mengatakan dengan 

sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Karakter jujur yang tertanam 

pada santri di Kampung Tilawah terlihat dari beberapa perilaku-

perilaku santri dalam kehidupan sehari-hari. Tampak dalam 

tindakan-tindakan kecil, akan tetapi jarang sekali dilakukan oleh 

semua orang. Sebagaimana yang telah diungkapkan langsung oleh 

Ustadzah Kholifah, bahwa: 

“Santri di Kampung Tilawah ini kan tidak hanya anak-anak 

saja ya Mbak, kadang ya ada yang sudah berumah tangga 

bahkan sudah punya anak cucu itu masih belum lancar lho 

baca Al-Qur‟annya. Kagumnya, dari Ibu-ibu yang nggak bisa 

baca itu, rata-rata nggak ada yang menutup-nutupi 

(menyampaikan kepada saya secara terang-terangan), Mbak. 

Mereka bilang sendiri ke saya, kalo dari mereka ada yang 

masih pemula, ada yang masih belum bisa bedain panjang 

pendeknya saat baca, ada yang pengen bisa bernada kalau 

ngaji.”
70

 

 

Salah satu karakter jujur telah terbentuk pada santri di 

Kampung Tilawah. Sesuai dari penjelasan yang diungkapkan oleh 

pengasuh (Ustadzah Kholifah), salah satu penerapan jujur yang perlu 

diapresiasi yaitu keterbukaan santri yang memang benar-benar 

belum lancar mengaji dan masih pemula. Hal serupa juga 

disampaikan oleh ustadzah Kharisma dalam hal hak milik barang. 
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Santri saat menemukan barang atau uang yang bukan hak miliknya 

secara otomatis menyerahkan terlebih dahulu kepada asatidz, untuk 

dipastikan dan diserahkan pada pemiliknya.
71

 

Mengenai nilai karakter jujur yang diungkapkan oleh Devi 

(santri Kampung Tilawah) dinyatakan bahwa: 

“Kadang ya mbak, biasanya kalo lagi ada yang bertengkar, 

maka ustadz/uztadzah akan memanggil anak-anak tersebut 

untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, semacam 

ditahkim, nggak bisa ngelak itu dah, hehe.”
72

 

 

Dari beberapa ungkapan yang diutarakan oleh beberapa santri 

Kampung Tilawah diatas, menunjukkan bahwa karakter jujur 

memang ada dan selalu menjadi kebiasaan baik yang otomatis 

dilakukan oleh para santri dalam setiap tingkah lakunya. Misalnya 

saja, santri jujur dalam mengakui kesalahan, menyampaikan 

kejujuran terkait kepemilikan barang. 

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti, 

karakter jujur memang tertanam dan diterapkan oleh santri di 

Kampung Tilawah yakni pernah sesekali peneliti menanyakan terkait 

dengan berapa tingkatan jilid yang sudah dicapai, alhasil beberapa 

santri menanggapi dengan jujur, tanpa ada yang memanipulasi 

(menyembunyikan untuk diungkapkan).
73

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti, bisa disimpulkan bahwa, karakter jujur telah nyata 
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dilakukan dan terbentuk pada santri di Kampung Tilawah. Mulai dari 

tes kejujuran saat terjadi suatu perselisihan, maupun dalam hal 

tingkatan kemampuan/tingkatan penguasaan suatu bab atau materi 

dari pembelajaran al-Quran maupun Tilawah. Sebagian besar santri 

Kampung Tilawah, selalu mengedepankan sikap kejujuran dalam 

mengambil suatu tindakan, meskipun terkadang hal tersebut malu 

untuk diungkapkan, atau jarang beberapa orang melakukannya. 

d. Taat kepada Rasul 

Karakter Islami taat kepada Rasul merupakan suatu karakter 

yang dibentuk melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka menjaga dan melestarikan beberapa tindakan maupun 

sunnah-sunnah yang dicontohkan dan dilakukan oleh Rasulullah. 

Karakter cinta Rasul di Kampung Tilawah tampaknya ada dan 

diterapkan pada santri dalam kegiatan sehari-hari.  

Sebagaimana tanggapan ustadzah Kharisma dalam nilai 

karakter taat kepada Rasul yang ada pada santri Kampung Tilawah 

ditunjukkan melalui pembiasaan (rutinitas) membaca sholawat setiap 

saat. Serta tampak dalam antusias serta partisipasi para santri dalam 

menyemarakkan beberapa lomba-lomba Islami dalam peringatan-

peringatan hari Islam (Maulid Nabi, Isra‟ Mi‟raj, dan lain 

sebagainya).
74
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Sebagaimana hal tersebut, rupanya juga dikuatkan oleh 

argumen Devi, salah satu santri di Kampung Tilawah yang 

mengatakan: 

“Biasanya ya Mbak, pada malam tertentu, ada pembacaan 

shawalat dan alhamdulillah kampung Tilawah udah memiliki 

alat untuk hadrah yang berisi anak-anak dan para pemuda serta 

bapak-bapak yang berkumpul untuk latihan shalawat, semacam 

al-Banjari itudah, Mbak.”
75

 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Utari salah satu santri 

Kampung Tilawah, yakni: 

“Dalam seminggu itu kurang lebih kita latihan atau 

sholawatan bersama, Mbak. Apalagi disini juga sudah punya 

beberapa alat hadrah, yang bisa dipakai dan digunakan sama 

anak-anak, remaja, bahkan bapak-bapak.”
76

 

 

Dari pernyataan Devi dan Utari tersebut rupanya memberikan 

gambaran, bahwa kegiatan pembacaan sholawat di Kampung 

Tilawah dilakukan melalui sarana dan prasarana hadrah. Hal tersebut 

memberikan daya tarik tersendiri pada sebagian santri, untuk ikut 

serta dalam membiasakan dan menyemarakkan sholawat dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Sebagaimana ustadzah Kholifah menyampaikan bahwa, saat 

ada acara-acara tertentu di Kampung Tilawah, biasanya pada acara 

pembukaan diselingi pembacaan sholawat dengan diiringi oleh grup 

hadrah Kampung Tilawah. Terdiri dari remaja musholla dan 

beberapa bapak-bapak sekitar. Salah satu inisiatif yang dilakukan 
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oleh para asatidz maupun pengasuh dalam melestarikan dan 

menyemarakkan cinta bersholawat. Selain itu, terdapat juga kegiatan 

rutinan membaca diba‟iyah juga dilaksanakan setiap hari senin 

malam selasa.
77

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, 

santri di Kampung Tilawah senantiasa melakukan dan melaksanakan 

beberapa sunnah Rasul sebagai wujud cinta kepada Rasulullah. Hal 

ini terlihat dari kegiatan pembacaan salawat yang rutin dilakukan 

oleh santri, serta pembiasaan pembacaan salawat, bertutur kata halus, 

menjaga keindahan, dan beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan 

dalam kegiatan sehari-hari.
78

 

Berdasarakan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti bisa disimpulkan bahwa, karakter taat kepada Rasul 

rupanya telah tertanam dan selalu diupayakan dan dilestarikan pada 

santri di Kampung Tilawah.  tersebut tampak dalam beberapa 

pembiasaan dan kegiatan-kegiatan shalawatan yang terintegrasi 

dalam kesenian yang umumnya paling banyak digemari oleh para 

santri anak-anak maupun remaja serta orang dewasa. Selain itu, 

peringatan momen-momen bersejarah Islam selalu dilakukan dan 

dibungkus dalam kegiatan-kegiatan perlombaan Islami yang mampu 

dijadiupayakan sebagai sarana membangkitkan semangat keimanan 

dan ketaqwaan para santri di Kampung Tilawah.  
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Berikut dokumentasi dari kegiatan pembacaan sholawat dari 

grup kesenian hadrah Kampung Tilawah sebagai pengiring dan acara 

pembuka dari suatu kegiatan peringatan hari-hari Islam. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Kegiatan Pembacaan Sholawat diiringi Grup Kesenian  

Hadrah Kampung Tilawah
79

 

 

e. Empati  

Empati merupakan sikap atau karakter Islami yang 

berhubungan dengan aksi kemanusiaan pada umumnya, yang 

berhubungan langsung dengan sikap saling tolong menolong dan 

membantu terhadap seseorang atau sekelompok orang yang 

membutuhkan pertolongan. Selain sebagai sumber dalam 

mempelajari dan mendalami Al-Qur‟an, Kampung Tilawah mampu 

menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial pada santrinya. 

Menurut pemaparan yang disampaikan ustadzah Kholifah 

bahwasannya santri menerapkan nilai karakter empati tersebut 

melalui kegiatan-kegiatan peduli sosial. Hal ini tampak dalam 

beberapa kegiatan sehari-hari, saling tolong menolong saat teman 
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sedang tertimpa musibah, menjenguk teman yang sedang sakit, dan 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan sumbangan dan galang donasi. 

Yang diwujudkan sebagai salahsatu bentuk kepeduliaan sosial santri 

dan masyarakat sekitar Kampung Tilawah.
80

 

Tidak jauh berbeda dari ungkapan tersebut, ustadzah Anisti 

juga menanggapi bahwasannya: 

“Di sini itu pernah Mbak, beberapa kali dilaksanakan bantuan 

pada beberapa anak yatim dan para janda sekitar Kampung 

Tilawah. Pas itu nggak cuman dari kami saja yang 

menyiapkan, akan tetapi dibantu oleh beberapa pihak dan 

beberapa orang yang berniat untuk menyedekahkan sebagian 

hartanya. Sehingga dari beberapa santri itu dengan otomatis 

membantu baik dari tenaga maupun secara finansial 

(meskipun tidak terlalu banyak).”
81

 

 

Dari pemaparan ustadzah Kholifah dan ustadzah Anisti 

tersebut bisa disimpulkan, bahwasannya santri Kampung Tilawah 

memang telah dibekali untuk senantiasa memiliki rasa empati (hati 

nurani) yang menggugah semangat untuk membantu sesama yang 

lebih membutuhkan. Melalui pengggalangan dana atau melalui 

ajakan untuk bersedekah. Tentunya hal tersebut sesuai dengan apa 

yang telah dialami dan dirasakan langsung oleh Devi, salah satu 

santri di Kampung Tilawah, Devi menuturkan bahwa: 

“Pas ada tetangga yang kena musibah itu ya, Mbak. Kami 

(khususnya remaja musholla) pernah melakukan 

penggalangan dana untuk membantu masyarakat sekitar yang 

butuh bantuan. Contonya rumah warga yang rusak akibat 

longsor beberapa pekan lalu. Kadang ada juga yang 
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orangtuanya wafat, itu biasanya dari kita iuran buat nyelawat 

dan memberikan sedikit bantuan”
82

 

 

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh salahsatu 

santri tersebut bisa disimpulkan bahwa, sikap peduli sosial memang 

ada dan sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari santri, mulai 

dari membantu teman, membantu masyarakat sekitar yang sedang 

membutuhkan, dan senantiasa menolong seseorang yang 

membutuhkan pertolongan, meskipun dalam hal terkecil apapun. 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, 

bahwasannya karakter empati yang ada pada santri Kampung 

Tilawah tergambarkan dalam beberapa sikap yang ditunjukkan oleh 

para santri, misalnya saja ketika teman kehilangan sesuatu (misal 

sandal, bulpoin, atau barang-barang lainnya), secara otomatis para 

santri membantu untuk menemukan barang tersebut, dan ada pula 

yang berinisiatif membantu santri lainnya yang telat dijemput saat 

pulang dari kegiatan TPQ maupun LPTQ.
83

 

Mengacu dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti, bisa disimpulkan bahwa karakter Islami empati ada dan 

diterapkan oleh santri Kampung Tilawah. Misalnya saja, kepedulian 

sosial yang dilakukan terhadap sesama santri, terhadap beberapa 

masyarakat sekitar Kampung Tilawah yang sedang tertimpa 
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musibah, dan beberapa sikap empati dan tindakan peduli sosial 

lainnya. 

Berikut salah satu dokumentasi yang menunjukkan dari 

kegiatan sikap empati dan peduli sosial melalui bantuan sumbangan 

donasi bagi masyarakat yang sedang tertimpa musibah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 

Kegiatan Sumbangan Donasi dan Santunan 

untuk Masyarakat Kampung Tilawah
84

 

 

f. Peduli lingkungan sekitar 

Peduli lingkungan merupakan suatu karakter (sikap) yang 

menunjukkan sebagai rasa bentuk syukur dari apa yang telah 

diciptakan dan difasilitasi oleh Allah, Swt. Hal tersebut bisa 

dilakukan dengan merawat dan menjaga lingkungan alam atau 

lingkungan sekitar, serta tanpa merusaknya. Di Kampung Tilawah,  

untuk menyadarkan dan menumbuhkan sikap peduli lingkungan 

terwujud dalam beberapa kegiatan-kegiatan sederhana akan tetapi 

berdampak positif pada lingkungan sekitar.  
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Sebagaimana hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh 

pengasuh Kampung Tilawah, Ustadzah Kholifah meyampaikan 

bahwasannya: 

“Nah, kalau peduli lingkungan ini, tiap harinya memang 

mereka sudah terbiasa membuang bungkus makanan ke 

tempat yang sudah disediakan, mbak. Terus biasanya kita 

mengadakan Jum‟at bersih (ro‟an), terutama di sekitar 

musholla, diikuti sama santri yang sudah jilid 3 ke atas 

biasanya. Selain itu biasanya ada penanaman bibit juga mbak. 

Ini kan manfaatnya kalo pas siang, panasnya luar biasa, jadi 

sejuk gitu kalo banyak pohonnya/tanaman-tanaman ijo-ijo.”
85

 

Berdasarkan tanggapan ustadzah Kholifah tersebut, karakter 

peduli lingkungan yang ada pada santri Kampung Tilawah 

ditunjukkan melalui sikap peduli lingkungan membuang sampah 

pada tempatnya, melakukan kegiatan ro‟an, dan penanaman 

tanaman-tanaman untuk penghijauan. 

Lebih lanjut, ustadzah Anisti juga menuturkan bahwasannya 

dalam hal peduli lingkungan santri Kampung Tilawah biasanya di 

hari-hari pekan tertentu mengadakan semacam piknik (tadabbur 

alam) ke suatu tempat terdekat. Selain sebagai refreshing bagi para 

santri, hal ini dilakukan dalam rangka menjaga lingkungan dan 

mengeratkan tali silaturrahmi antar santri. Setelah sampai di lokasi, 

asatidz dan para santri biasanya melihat tempat sekitar, lalu 

memunguti sampah-sampah yang ada di sekitar. Barulah, setelah 

lokasi bersih dilanjut dengan rangkaian agenda selanjutnya.
86
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Dari ungkapan yang disampaikan oleh beberapa ustadzah 

tersebut bisa disimpulkan bahwasannya sikap peduli lingkungan ada 

dan diupayakan pada santri Kampung Tilawah, baik itu anak-anak, 

remaja maupun dewasa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk 

bentuk rasa syukur dan rasa sadar akan pentingnya menjaga dan 

memelihara lingkungan sekitar (alam sekitar). Hal tersebut terbukti 

dari pengakuan dan pernyataan yang diungkapkan oleh Utari, salah 

satu santri Kampung Tilawah, ia menuturkan: 

“Setiap harinya itu ya Mbak, ada jadwal piket sebelum kita 

melaksanakan kegiatan belajar (mengaji), nggak hanya itu 

saja,biasanya tiap hari minggu itukan hari libur, nah biasanya 

melakukan bersih-bersih secara keseluruhan di sekitar 

Kampung Tilawah.”
87

 

 

Berdasarkan penuturan santri diatas, dapat disimpulkan 

bahwasannya sikap peduli lingkungan sering dilakukan oleh para 

santri, mulai dari menjaga kebersihan di sekitar pusat tempat belajar 

dan mengaji, pembiasaan untuk membuang sampah pada tempatnya, 

serta menjaga kebersihan di sekitar Kampung Tilawah yang biasa 

disebut dengan kegiatan ro‟an. 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan 

ditemukan bahwasannya karakter peduli lingkungan diterapkan oleh 

santri Kampung Tilawah. Hal ini terbukti dari perilaku santri dalam 

menjaga dan memelihara lingkungan sekitar. Misalnya saja, 

membuang bungkus sisa makanan camilan ke tempat sampah, 
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membersihkan tempat mengaji sebelum kegiatan belajar 

dilaksanakan serta perawatan majalah dinding (mading) sebagai 

bentuk sadar akan pentingnya aspek keindahan di tempat belajar 

disamping menuntut ilmu Qur‟ani.88
 

Berikut dokumentasi dari wujud sikap peduli lingkungan 

masyarakat Kampung Tilawah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 

Kegiatan Ro‟an Masyarakat Kampung Tilawah
89

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwasannya 

karakter (sikap) peduli lingkungan melekat dan diterapkan oleh para 

santri di Kampung Tilawah. Hal ini tampak dari kegiatan rutinitas 

membersihkan lingkungan serentak yang dilakukan setiap hari libur, 

dan pembiasaan menjaga kebersihan dan lingkungan Kampung 

Tilawah dan sekitarnya. Pembiasaan yang sering dilakukan setiap 

harinya yakni melalui perilaku tidak membuang sampah 
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sembarangan atau dengan menjaga dan melestarikan lingkungan 

sekitar Kampung Tilawah agar selalu bersih dan indah dipandang. 

Beberapa poin yang dipaparkan diatas, disimpulkan 

bahwasannya karakter Islami yang ada dan melekat pada santri di 

Kampung Tilawah terbagi menjadi 6 macam karakter, diantaranya 

tedapat karakter bertakwa (cinta Allah), santun, jujur, cinta Rasul, 

peduli sosial, dan peduli lingkungan. Sikap tersebut tegambarkan 

dalam beberapa sikap atau perilaku yang dilakukan baik dalam 

bentuk ucapan maupun perbuatan, yang pada akhirnya menjadi 

pembiasaan santri dan dalam hati nurani santri tertanam sifat-sifat 

positif (karakter Islami) s terdorong untuk selalu melakukan hal-hal 

baik dalam kehidupan sehari-hari. 

Berikut dilampirkan tabel rangkuman pembahasan dari nilai-

nilai karakter yang ada pada santri Kampung Tilawah: 

Tabel 4.1 

Rangkuman Pembahasan Karakter Santri  

 

No. 

Karakter 

Santri Kampung 

Tilawah 

Contoh penerapannya 

1. Taat kepada Allah Salat berjama‟ah, pembiasaan berdo‟a, pengakajian Fikih 

dasar, keikhlasan menuntut ilmu.  

2. Santun Cara duduk dan berjalan santri, Berbahasa halus, 

pembiasaan senyum, salam, sapa. 

3. Jujur Jujur mengenai kemampuan memahami Al-Qur‟an, tidak 

mengambil barang yang bukan hak milik, mengakui 

kesalahan. 

4. Taat kepada Rasul Pembiasaan bersholawat dan melestarikan seni 

bersholawat 

5. Empati Saling tolong menolong, galang donasi untuk 

disumbangkan ke masyarakat yang terlanda musibah. 

6. Peduli lingkungan 

sekitar 

Membuang sampah ke tempatnya, ro‟an, penghijauan, 

memelihara keindahan Kampung Tilawah. 
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2. Pembinaan karakter Islami Melalui Sanggar Qur’an di Kampung 

Tilawah Silo Jember 

Karakter Islami diharapkan bisa tertanam dan menjadi pembiasaan 

dalam kehidupan santri Kampung Tilawah. Berbagai  yang dilakukan 

oleh para asatidz untuk mewujudkan santri yang berkarakter dan mampu 

memahami serta megamalkan isi kandungan Al-Qur‟an dalam kehidupan 

sehari-hari. Beberapa tahapan dan metode dalam  mewujudkan 

pembinaan karakter Islami pada santri di Kampung Tilawah telah 

dilakukan oleh pengasuh, asatidz (para ustadz/ustadzah), dan staf 

jajarannya. Hal tersebut dilaksanakan di beberapa program kegiatan 

Sanggar Qur‟an. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh 

Ustadzah Kharisma bahwasannya: 

“Tentunya ada tahapan-tahapan yang kami lakukan disini, Mbak. 

Nggak tiba-tiba, bilang kalau perbuatan ini baik, perbuatan ini 

buruk. Untuk memahamkan dan meyakinkan santri kalau misal 

perilaku ini baik dan penting dilakuin, kadang ada yang memang 

butuh kesabaran penuh. Pertama sih biasanya, kayak ngasih 

nasehat atau pemahaman ke mereka, biar kemudian mereka 

tergugah dan mau nerapin dalam kehidupan sehari-hari. Kadang 

ada juga yang memang ndak usah dikasih tau, tapi perilaku 

mereka sudah baik, mungkin mereka paham dan mencontoh apa 

yang dilakuin ustadzah, Mbak.”
90

 

 

Sehingga dari ungkapan yang disampaikan oleh ustadzah 

Kharisma dinyatakan bahwasannya, dalam  memperkenalkan dan 

menumbuhkan karakter Islami ada beberapa tahapan yang dilalui, mulai 

dari pengenalan terlebih dahulu, kemudian dari santri diharapkan mampu 
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memahami dan muncul motivasi dalam diri untuk melakukan perilaku 

positif (karakter Islami), sehingga pada akhirnya menjadi kebiasaan dan 

mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik saat di lingkungan 

Kampung Tilawah maupun di luar lingkungan Kampung Tilawah (misal 

di rumah, sekolah formal serta masyarakat).  

Berdasarkan ungkapan yang disampaikan ustadzah Anisti bisa 

disimpulkan bahwasannya, dalam  menanamkan karakter Islami biasanya 

diawali dengan pengenalan terlebih dahulu mengenai pengertian, tujuan 

maupun manfaat dari suatu karakter tadi, hingga santri tergugah dan 

timbul rasa senang dan keinginan untuk melakukannya. Hingga pada 

akhirnya santri mau dan terbiasa menerapkan karakter tersebut.
91

 

Sebagaimana hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan 

yang disampaikan oleh Devi sebagai salah satu santri Kampung Tilawah, 

ia mengungkapkan: 

“Rasanya kalau udah dikasih tau ustadzah buat melakukan hal-hal 

baik dah pokoknya ya, Mbak, itu aku nggak bisa pas gak 

ngelakuin gitu ya, kayak nasehat dari beliau mesti keinget, semisal 

muncul keinginan buat nggak nerapin atau ngelanggar perbuatan 

baik tadi.”
92

 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh Dona, salah satu santri 

Kampung Tilawah, ia menyampaikan: 

“Ustadzah kalau mengingatkan ke kita itu nggak langsung pas 

bilang kalo „perbuatan ini dosa‟ atau „perbuatan ini bener‟ nggak 

gitu ya, Mbak. Tapi beliau biasanya ngasih penjelasan, pengertian, 

pemahaman ke kita dulu, gitu sih.”
93
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Berdasarkan pernyataan beberapa santri tersebut, bisa dipahami 

bahwasannya terbukti jika dalam  pembinaan karakter Islami melalui 

kegiatan-kegiatan Sanggar Qur‟an yang dilakukan oleh para 

ustadz/ustadzah di Kampung Tilawah dilakukan secara bertahap dan 

sesuai, sehingga memberikan kesan positif dan mendorong santri untuk 

senantiasa terbiasa untuk menerapkan karakter tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari, tanpa adanya unsur keterpaksaan.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kampung 

Tilawah, para asatidz dalam membina karakter Islami dilakukan melalui 

beberapa siasat pendekatan, baik yang secara langsung maupun tidak 

langsung. Beberapa pendekatan yang dilakukan untuk menanamkan 

karakter Islami ada yang tersirat dalam kata-kata mutiara Islami yang 

ditempel di dinding ataupun di mading (majalah dinding) di sekitar 

Kampung Tilawah, dan adapula yang dilakukan melalui pendekatan 

personal pada santri di Kampung Tilawah di waktu tetentu.
94

 

Sehingga dari beberapa tanggapan informan dan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti diatas, bisa disimpulkan bahwa  pembinaan 

karakter Islami dilakukan melalui beberapa tahapan yang disesuaikan 

dengan kondisi dan keadaan yang dihadapi oleh para asatidz serta santri 

pada saat tetentu. Diterapkannya karakter Islami dalam kehidupan santri 

diawali dengan tahapan pengenalan telebih dahulu, untuk kemudian para 

santri memahami dan timbul keinginan dan kecintaan untuk 
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menerapkannya, hingga pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan positif 

para santri di Kampung Tilawah. 

Disamping melalui beberapa tahapan tersebut,  pembinaan 

karakter Islami yang ada di Kampung Tilawah dilakukan juga melalui 

beberapa metode yang cocok dan sesuai (relevan) dengan santri 

Kampung Tilawah. Hal tersebut dilakukan oleh para asatidz 

(guru/pengajar/ustadadz/Ustadzah) dengan tujuan pembinaan yang 

diupayakan bisa terealisasikan dan diterapkan oleh para santri dalam 

kehidupan sehari-harinya. Beberapa metode yang diterapkan di Kampung 

Tilawah dalam  Pembinaan Karakter Islami Melalui Sanggar Qur‟an itu 

meliputi: 

a. Metode keteladanan 

Pembinaan karakter Islami di Kampung Tilawah diupayakan 

salah satunya dilakukan melalui metode keteladanan. Melalui sosok 

figur seorang ustadz/ustadzah yang biasanya selalu mendampingi 

dan ada dalam setiap kegiatan Sanggar Qur‟an mampu 

menumbuhkan karakter Islami pada santri di Kampung Tilawah. 

Asatidz mampu menjadi sosok yang selalu menjadi panutan baik 

dalam tutur kata ataupun tindakan dalam kehidupan sehari-hari.  

Mengenai  pembinaan karakter Islami melalui metode 

keteladanan pernah disampaikan oleh Ustadzah Kharisma,  beliau 

mengungkapkan: 

“Pembinaan karakter yang biasa kami lakukan itu biasanya 

diawali dari perilaku yang ustadz/ustadzah lakukan, Mbak. 
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Yang biasanya akan dilihat, dipahami dan dicontoh serta 

diterapkan oleh para santri disini. Begitupun dengan para 

Ustadzah itu biasanya, meniru dan mencontoh perilaku terpuji 

yang Pengasuh terapkan sehari-hari, misalnya saja Beliau itu 

selalu hadir tepat waktu ketika akan mengajar, sehingga dari 

kami dan para santri ada perasaan sungkan dan bersalah 

ketika terlambat hadir dalam suatu kegiatan apapun yang 

kaitannya sama kegiatan Sanggar Qur‟an, Mbak.”
95

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadzah Kharisma 

dinyatakan bahwasannya dalam membina karakter santri Kampung 

Tilawah melalui metode keteladanan diawali dari sikap atau perilaku 

terpuji dari para asatidz (ustadz/ustadzah/pengasuh) yang bisa 

dijadiupayakan suri teladan atau panutan para santri di Kampung 

Tilawah. Biasanya tampak dari sopan santun dalam bertutur kata 

ataupun tindakan, sesuai dengan yang telah dicontohkam dan 

dianjurkan oleh Rasulullah, Saw. 

Mengacu dari tanggapan Ibu Pramita, salah satu walisantri 

yang menyatakan bahwasannya yang menjadi sosok panutan (figur) 

yang paling dihormati dan disegani dalam melaksanakan karakter 

Islami adalah pengasuh sekaligus ustadzah dari Kampung Tilawah 

(Ustdazah Khalifah). Selain itu, terdapat juga beberapa 

ustadz/ustadzah yang selalu memberikan contoh tindakan terpuji 

yang tetunya juga dijadiupayakan sosok figur oleh para santri dalam 

kehidupan sehari-harinya.
96
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Mengenai metode keteladanan yang diupayakan dalam 

membina karakter santri Kampung Tilawah ini, peneliti juga 

mengkonfimasi hal tersebut kepada pengasuh Kampung Tilawah 

yakni ustadzah Kholifah. Penuturan beliau yakni dalam hal disiplin 

waktu memang beliau selalu menjadiupayakan prioritas nomor satu. 

Dalam kegiatan apa saja, beliau selalu disiplin waktu.
97

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

ditemukan bahwa, dalam  pembinaan karakter Islami di Kampung 

Tilawah tercerminkan dalam sosok ustadzah yang selalu 

memberikan contoh perilaku atau karakter-karakter baik kepada para 

santrinya. Misalnya saja, saat pembelajaran TPQ, LPTQ, Madrasah 

Ibu-ibu, dari ustadzah/ustadz selalu menggunakan pakaian atau 

busana yang baik, yang sesuai dengan anjuran dalam Islam, yakni 

pakaian sopan dan menutup aurat. Selain itu, dari pengasuh maupun 

asatidz selalu bertutur kata halus saat bertegur sapa dengan santri 

maupun dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga hal tersebut 

dicontoh oleh para santri di Kampung Tilawah.
98

 

Berikut dokumentasi dari salah satu program kegiatan yang 

menunjukkan metode keteladanan dari asatidz kepada santri 

Kampung Tilawah. 
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Gambar 4.10 

Bimbingan ustadzah Kholifah  kepada Santri
99

 

 

Bisa disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi peneliti 

diatas bahwasannya, metode keteladanan diterapkan dan 

dijadiupayakan sebagai sarana membina karakter Islami santri di 

Kampung Tilawah. Yang paling berpengaruh dalam membetuk dan 

membina karakter santri itu tedapat sosok figur Pengasuh dan para 

asatidz (ustadz/ustadzah) Kampung Tilawah. Keteladanan yang bisa 

dicontoh dari para asatidz tersebut meliputi tutur kata dan bertingkah 

yang baik dan sopan, berbusana yang baik sesuai tuntunan syariat 

Islam, serta kedisiplinan dalam setiap hal atau kegiatan, sebagai 

bentuk meghargai waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada 

hamba-Nya. 

b. Metode pembiasaan 

Metode pembiasaan merupakan salahsatu betuk  pembinaan 

karakter Islami yang dilakukan di Kampung Tilawah. Melalui 

kegiatan Sanggar Qur‟an para santri memiliki pembiasaan-
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pembiasaan baik, yang ditanamkan langsung oleh para asatidz, 

maupun inisiatif (dorongan murni dari diri para santri). Pembiasaan-

pembiasaan yang baik, diperlihara dan selalu diterapkan saat 

kegiatan Sanggar Qur‟an berlangsung. Hal tersebut dibuktikan dari 

hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang dilakukan 

oleh peneliti. 

Sebagaimana yang diutarakan oleh salahsatu asatidz di 

Kampung Tilawah, yakni ustadzah Kharisma mengungkapkan: 

“Untuk membina karakter baik (Islami) tentunya diawali dari 

sedikit paksaan (aturan-aturan wajib yang mendidik), sehingga 

nantinya menjadi pembiasaan, sehingga pada akhirnya 

dijadiupayakan suatu hal yang biasa (terbiasa) di lakukan oleh 

para santri. Misalnya saja, dalam kegiatan Salat Berjama‟ah, 

pembacaan do‟a khotmil Qur‟an, kegiatan khitobah/pidato 

dalam kegiatan peringatan hari-hari Islam, tadabbur alam.”
100

 

 

Berdasarkan ungkapan ustadzah Kharisma tersebut 

meggambarkan bahwasannya, pembinaan karakter Islami dilakukan 

secara terstruktur dan adapula yang secara spontan. Beberapa 

pembiasaan yang awalnya terkesan harus terlaksana, seiring 

berjalannya waktu, menjadi suatu pembiasaan yang memang dirasa 

penting dan mudah untuk dilakukan.  

Sebagaimana hal tersebut juga ditanggapi oleh pengasuh 

Kampung Tilawah, ustadzah Kholifah mengungkapkan 

bahwasannya pembiasaan di Kampung Tilawah biasanya lebih 

ditekankan pada sikap santun. Posisi duduk antara santri perempuan 
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berbeda dengan posisi duduk bersila anak laki-laki. Dan  yang 

diusahakan oleh asatidz, mereka mampu memberikan contoh 

pembiasaan juga pada para santri.
101

 

Mengacu pada pendapat ustadzah Khalifah, salahsatu 

pembiasaan yang beliau sampaikan adalah melalui pembiasaan para 

santri saat belajar mengaji/tilawah. Para santri dibiasakan untuk 

duduk yang baik dan mejaga sikap santun saat kegiatan megaji 

berlangsung. Dan yang menjadi panutan tersebut diawali dari contoh 

sikap pembiasaan dari para asatidz.  

Berkaitan dengan sikap santun para santri Kampung Tilawah 

tidak hanya menjadi pembiasaan saat dalam kegiatan LPTQ maupun 

TPQ (sekitar Kampung Tilawah) saja, melainkan beberapa santri 

juga melakukan pembiasaan saat di rumah masing-masing. 

Dibuktikan dari tanggapan salahsatu walisantri Kampung Tilawah, 

Ibu Warda (walisantri Nayla) menyampaikan: 

“Nayla kalau di rumah itu ya mbak, biasanya kalo sholat itu 

mesti tepat waktu, dan diusahakan misal kalo ngajinya libur 

itu kami bertiga sholat berjama‟ah di rumah (saya, nayla dan 

adiknya). Sampe sekarang saya jarang denger nayla itu 

ngelawan ketika disuruh-suruh, misal saya suruh jaga 

adiknya, disuruh nyapu rumah, itu mesti anaknya manut, 

mbak.”
102

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di 

lapangan, menunjukkan bahwasannya metode pembiasaan memang 

diterapkan dalam rangka membina karakter santri Kampung 

                                                           
101 Kholifah, diwawancara oleh penulis, Kampung Tilawah,

 
12 Februari 2022.

 

102
Warda, diwawancara oleh penulis, Kampung Tilawah, 19 Februari 2022. 



90 
 

 

 

Tilawah. Hal tersebut tampak pada pembiasaan yang dilakukan oleh 

beberapa santri untuk melaksanakan salat fardhu berjama‟ah, 

membaca do‟a sebelum dan sesudah mengaji (belajar/majlis), adab 

berjalan dan duduk ketika mengaji dan ketika bersama orang yang 

lebih tua, pembiasaan menjaga kebersihan diri dan kebersihan 

lingkungan dalam kegiatan ro‟an.
103

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 

Kegiatan Khitobah Santri Kampung Tilawah
104

 

 

Melalui beberapa tanggapan wawancara informan dan 

observasi serta dokumetasi yang dilakukan oleh peneliti, bisa 

disimpulkan bahwasannya  pembinaan karakter Islami dilakukan 

juga melalui metode pembiasaan. Pembiasaan tersebut dilakukan 

melalui kegiatan-kegiatan Sanggar Qur‟an yang berkaitan dengan 

sikap santun, kedisiplinan, peduli lingkungan dan perihal ketakwaan 

dalam beribadah. Hal tersebut senantiasa dilakukan dan menjadi 

pembiasaan para santri di Kampung Tilawah. 
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c. Metode kisah/cerita 

Metode kisah/cerita menjadi salahsatu  dalam membina 

karakter para santri di Kampung Tilawah. Metode ini dilakukan 

secara fleksibel dan disesuaikan dengan situasi saat 

pembelajaran/mengaji, atau kajian majelis berlangsung. 

Sebagaimana tanggapan yang disampaikan oleh salahsatu asatidz 

Kampung Tilawah, ustadzah Anisti mengungkapkan: 

“Untuk memupuk karakter Islami santri disini, kadang 

biasanya diselipkan kisah-kisah para tokoh ulama Islam 

terdahulu, dan kadang juga diceritakan pengalaman yang 

pernah ustadzah alami, yang bisa membangkitkan mereka 

untuk selalu semangat belajar mengaji dan berbuat baik 

mbak.”
105

 

 

Melalui ungkapan ustadzah Anisti tersebut, bisa ditarik 

kesimpulan bahwa, metode kisah/cerita dilakukan untuk memupuk 

semangat para santri dalam belajar mengaji dan tilawah, serta 

memberikan pemahaman kepada para santri s senantiasa bersikap 

sama seperti para tokoh-tokoh Islam yang dikisahkan tersebut.  

Selain dikisahkan cerita-cerita para tokoh Islam, para asatidz 

terkadang juga menyisipakan pengalamannya kepada para santri 

dengan harapan santri bisa megambil hikmah dari penggalan kisah 

pengalamannya. Hal tersebut disampaikan oleh ustadzah Kholifah, 

beliau menuturkan: 

”Selain menceritakan kisah-kisah ulama‟ atau  Saya sering 

sampaikan ke anak-anak, dengan pengalaman saya pribadi. 

Kalau saya ikut lomba, dimanapun itu, kita tidak perlu 
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mengeluh. Dari salah satu cerita tadi megandung pesan untuk 

selalu menanamkan ikhlas dalam ibadah, ibadah itu kan nggak 

cuman sholat aja ya mbak, segala sesuatu yang kita niatkan 

untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa dikatakan ibadah 

juga toh.”
106

 

 

Berdasarkan tanggapan ustadzah Kholifah tersebut, bisa 

disimpulkan bahwa dalam metode kisah/cerita, adakalanya 

divariasikan juga melalui cerita pengalaman pribadi, sehingga para 

santri medapatkan pesan moral untuk memupuk karakter Islami 

dalam kehidupan sehari-hari. Pesan moral tersebut disampaikan 

secara tersirat dan langsung oleh asatidz. Sehingga para santri selain 

memeperoleh ilmu tentang belajar Al-Qur‟an, mereka juga 

senantiasa memiliki beberapa karakter Islami untuk diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pernah diungkapkan oleh 

salahsatu santri Kampung Tilawah, Dona menyatakan bahwasannya 

sering dari beberapa ustadzah menceritakan kisah pengalaman-

pengalaman dan kisah-kisah ulama‟ yang bisa membangkitkan 

semangat santri untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan 

sehari-hari.
107

 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan 

ditemukan bahwasannya metode kisah/cerita memang pernah 

dilakukan oleh para asatidz, misalnya saja saat kegiatan belajar 

nggaji/tilawah, salah satu ustadzah menceritakan pengalaman 

pribadinya dalam menimba ilmu saat masih muda. Dalam ceritanya, 
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ustadzah meceritakan secara singkat dan berkesan kepada para 

santri, agar para santri senantiasa menikmati setiap proses yang 

dilalui serta selalu menjadi orang yang bermanfaat dan memberikan 

kemudahan kepada orang lain.
108

  

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan dan 

observasi serta dokumetasi yang dilakukan oleh peneliti bisa 

disimpulkan bahwasannya, metode kisah/cerita menjadi metode yang 

diterapkan di Kampung Tilawah dalam membina karakter para 

santri. Ditunjukkan dalam beberapa kegiatan majlis dan 

pembelajaran (TPQ maupun LPTQ). Dalam kegiatan tersebut 

disisipkan kegiatan menceritakan tokoh-tokoh Islam serta 

pengalaman-pengalaman  yang pernah dialami aiastidz dengan 

tujuan untuk mendorong para santri s selalu terdorong untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan baik (karakter Islami) dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berikut dokumentasi dari salah satu kegiatan Sanggar Qur‟an 

yang diselipkan suatu cerita/kisah/pengalaman dari asatidz ke para 

santri di sela-sela pembelajaran. 

 

 

 

Gambar 4.12 

Penerapan Pembinaan Karakter Melalui Metode Kisah/Cerita
109
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d. Metode Mauidzah 

Metode mauidzah merupakan salahsatu metode yang 

diterapkan dalam membina karakter Islami santri di Kampung 

Tilawah melalui nasehat-nasehat lembut yang mampu diresapi dan 

dipahami oleh para santri. Sebagaimana yang diutarakan oleh 

salahsatu asatidz,  ustadzah Kharisma mengungkapkan: 

“Pembinaan karakter yang selalu dan sering kami lakukan 

yaitu tidak luput dengan memberikan wejangan (nasihat-

nasihat) secara halus (secara langsung) dan melalui seni yaitu 

karangan lagu-lagu Islami (secara tidak langsung), yang 

diciptakan langsung oleh Pengasuh (Ustadzah Khalifah), agar 

para santri terdorong untuk semangat mempelajari dan 

mengamalkan Al-Qur‟an serta senantiasa menyemarakkan 

moderasi beragama.”
110

 

 

Dari penjelasan ustadzah Kharisma tersebut bisa disimpulkan 

bahwasannya, pembinaan karakter yang diterapkan juga melalui 

mauidzah (pemberian nasehat-nasehat positif) kepada para santri, 

baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui seni karya 

lagu Islami. Hal tersebut juga ditanggapi langsung oleh ustadzah 

Kholifah, beliau mengungkapkan: 

 “Sering banget kita ya mbak, menasehati para santri, baik itu 

yang anak-anak, remaja, maupun yang ibu-ibu itu kami nasihati, 

saya menasehati s mereka selalu rendah hati, taat kepada 

orangtua dan guru. Begitupun dengan yang ibu-ibu kami 

nasehatin untuk selalu menjadi ibu panutan dalam keluarga, baik 

itu untuk suami maupun anak-anaknya. Memberikan pendidikan 

yang baik ke keluarganya, mejaga kehormatan keluarganya, dan 

masih banyak nasihat-nasihat lainnya, mbak.” 
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Berdasarkan tanggapan ustadzah Kholifah tersebut, bisa 

disimpulkan bahwa  pembinaan karakter melalui mauidzah (nasehat) 

tidak hanya dilakukan pada santri anak-anak atau remaja saja, 

melainkan hal tersebut juga diterapkan pada paguyuban Ibu-ibu yang 

biasanya mengikuti kegiatan Sanggar Qur‟an (madrasah Ibu-ibu). 

Melalui mauidzah ini, para asatidz berharap para santri selain bisa 

mengaji, mereka juga mampu megamalkan hal-hal baik yang tersurat 

dalam kalam Al-Qur‟an. 

Hal tersebut juga mendapatkan tanggapan dari salahsatu 

anggota Madrasah Ibu-ibu, Ibu Rini menyampaikan: 

“Pas kegiatan majlis nggak hanya ngejelasin tentang bab sholat, 

nggak cuman belajar ngaji aja mbak, tapi sering sih ustadzah itu 

ngasih wejangan ke kita, tentang anjuran buat taat ke suami, 

mertua, dan juga selalu mengingatkan kita untuk megamalkan 

ilmu yang kita pahami disini.”
111

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di 

lapangan menunjukkan bahwasannya, pembinaan karakter Islami 

dilakukan juga melalui metode mauidzah (nasehat). Hal tersebut 

pernah diamati langsung oleh peneliti, saat ustadzah Kharisma 

menasehati beberapa santri yang sedang megikuti kegiatan outbond 

beberapa minggu yang lalu. Ustadzah menasehati agar para santri 

tetap mejaga sikap santunnya maupun tutur katanya, meskipun 

dalam acara tersebut merupakan kegiatan gembira (bebas).
112
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Mengacu dari hasil wawancara beberapa informan dan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti bisa disimpulkan bahwa, 

metode mauidzah (nasehat) diterapkan oleh para asatidz dalam 

kegiatan Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah. Hal tersebut 

dilakukan dalam beberapa kegiatan-kegiatan Sanggar Qur‟an baik itu 

di TPQ, LPTQ maupun majlis ibu-ibu. Tidak hanya itu, metode ini 

dilakukan secara fleksibel, misalnya saja dilakukan dalam perihal 

tahkim (menengahi santri yang terlibat konflik antarteman). Dalam 

situasi ini, asatidz berusaha untuk menasehati dan memberikan 

pemahaman akan pentingnya menjaga tali persaudaraan antar 

sesama.  

Tabel 4.2 

Rangkuman Pembahasan  Pembinaan Karakter Islami 

 

No. 

 Pembinaan 

Karakter Islami Santri 

(Moral knowing, Loving, 

doing) 

Contoh penerapan 

1. Metode keteladanan Teladan sikap, ucapan, busana dari para asatidz 

2. Metode pembiasaan Pembiasaan salat berjamaah, hidup bersih, 

pembiasaan berdo‟a, dll. 

3. Metode kisah/cerita Kisah dari para tokoh Islam, cerita pengalaman dari 

para asatidz yang mengandung pesan moral. 

4. Metode Mauidzah Nasehat baik dan mendidik untuk santri. 

 

Berikut penulis klasifikasikan beberapa hasil temuan dari 

“Pembinaan Karakter Islami Melalui Sanggar Qur‟an di 

Kampung Tilawah Silo Jember”. 
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Tabel 4.3 

Temuan Hasil Penelitian 

No. Fokus Penelitian Hasil Temuan 

1. Bagaimana karakter santri di 

Kampung Tilawah Silo 

Jember ? 

a. Taat kepada Allah 

b. Santun 

c. Jujur 

d. Taat kepada Rasul 

e. Empati 

f. Peduli lingkungan sekitar 

 

 

2. Bagaimana  pembinaan 

karakter Islami Melalui 

Sanggar Qur‟an di Kampung 

Tilawah Silo Jember ? 

 

a. Metode keteladanan 

b. Metode pembiasaan 

c. Metode kisah/cerita 

d. Metode mauidzah 

 

 

 

C. Pembahasan Temuan 

Bagian ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori dan 

dimensi-dimensi, posisi temuan penulis dengan temuan-temuan terdahulu, 

serta penafsiran dan penjabaran dari yang diungkap dari lapangan. Sebagai 

berikut: 

1. Karakter santri di Kampung Tilawah Silo Jember 

Berdasarkan temuan data hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi santri Kampung Tilawah memiliki karakter yang baik dan 

adapula yang masih perlu dibimbing dan dibina. Ciri khas dari Kampung 

Tilawah itu sendiri yaitu dengan adanya penerapan beberapa program-

program kegiatan bernuansa Qur‟ani (Islami) yang digabungkan dalam 

satu nama program “Sanggar Qur‟an”. Sehingga tidak heran jika yang 

paling dominan tampak pada santri di Kampung Tilawah adalah adanya 

penerapan karakter Islami dalam lingkungan sekitar Kampung Tilawah 

maupun di luar Kampung Tilawah. Penerapan karakter Islami yang selalu 
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diterapkan oleh para santri tersebut tidak lepas dari adanya  terus 

menerus yang dilakukan oleh para asatidz, walisantri dan beberapa 

stakeholder lainnya dalam membina karakter Islami santri. Sehingga visi 

dari Kampung Tilawah yakni untuk mewujudkan generasi Qur‟ani dan 

berakhlakul karimah sesuai tuntunan Al-Qur‟an dan as-Sunnah dapat 

terealisasikan. 

Temuan tersebut sesuai dengan teori Imam Ghazali dalam 

Saepuddin yang beranggapan bahwa pemahaman tentang karakter erat 

kaitannya dengan akhlak, yakni suatu perbuatan yang dilakukan manusia 

secara spontan tanpa pemikiran panjang yang merupakan pantulan iman 

dalam diri seseorang. Pembinaan karakter Islami merupakan suatu  sadar 

dan bersungguh-sungguh dari seorang guru (asatidz) untuk menanamkan 

dan menumbuhkan nilai-nilai kepada para murid (santrinya) yang 

berlandaskan pada Al-Qur‟an dan as-Sunnah. Dan pribadi yang 

berkarakter baik ialah mereka yang bersungguh-sungguh melakukan hal-

hal yang terbaik kepada Allah (sebagai Sang Khaliq), tehadap dirinya 

sendiri, sesama dan lingkungan sekitarnya.
113

 

Berikut merupakan klasifikasi dari beberapa karakter Islami yang 

ditemukan oleh penulis melalui data wawancara beberapa informan serta 

observasi dan dokumentasi, diantaranya: 

 

 

                                                           
113

Saepuddin, Konsep Pendidiupayakan Karakter dan Urgensinya dalam Pembetukan 

Pribadi Muslim Menurut Imam al-Ghazali (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), 27.
  



99 
 

 

 

a. Taat kepada Allah 

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumetasi, nilai karakter taat kepada Allah diterapkan oleh santri di 

Kampung Tilawah. Hal tersebut ditandai dengan sikap para santri 

dalam menyegerakan sholat fardhu serta ikhlas dan bersungguh-

sungguh dalam menuntut ilmu. Sebagai inisiatif agar para santri 

tepat waktu dalam melaksanakan sholat fardhu, pembiasaan yang 

selalu dibina oleh para asatidz di sela-sela program kegiatan Sanggar 

Qur‟an, sebagian santri diharuskan melaksanakan sholat secara 

berjama‟ah. Sedangkan dalam perihal ikhlas dan bersungguh-

bersungguh dalam menuntut ilmu diterapkan oleh santri dalam setiap 

pembelajaran diniatkan untuk ibadah (mendekatkan diri pada Allah). 

Sebuah pencapaian (prestasi) itu merupakan nilai tambah dan bukan 

menjadi pedoman utama dalam belajar (menuntut ilmu). 

Temuan data tersebut sesuai dengan isi kandungan Firman-Nya 

dalam QS. al-Baqarah ayat 1-5 yang berbunyi: 

 

 

 

 

 

 

Artinya:  

(1) Alif Lam Mim; (2) Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada 

keraguan padanya, petunjuk bagi yang bertakwa; (3) Mereka 

yang mempercayai pada yang ghaib, melaksanakan sholat, dan 

meginfakkan sebagian rezeki yang dikaruniai Allah kepada 
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mereka; (4) dan mereka yang beriman pada Al-Qur‟an yang 

diturunkan pada Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelum 

engkau, dan mereka meyakini akhirat; (5) Merekalah yang 

memperoleh petunjuk Tuhannya, dan termasuk orang-orang 

yang beruntung.
114

 (QS. al-Baqarah (2): 1-5) 

Melalui ayat tersebut mengindikasikan bahwa nilai karakter 

takwa sesuai dengan QS. al-Baqarah (ayat 1-5) yang menguraikan 

beberapa ciri-ciri seseorang yang memiliki dan menerapkan karakter 

takwa, yakni selalu mengingat Keesaan Allah (dzikrullah), 

mendirikan dan menjaga salat fardhu tepat waktu, meginfakkan 

sebagian harta, mengimani apa-apa yang telah diturunkan kepada 

Rasulullah, serta meyakini hari akhir, sehingga manusia sadar bahwa 

kehidupan di dunia hanya sementara dan yang kekal adalah 

kehidupan akhirat.  

b. Santun 

Berdasarkan temuan dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumetasi, nilai karakter santun diterapkan oleh para santri di 

Kampung Tilawah. Nilai santun yang diterapkan oleh para santri 

tergambarkan dalam tata cara berhadapan dengan asatidz, orang 

yang lebih tua, serta dengan sebayanya. Hal ini diterapkan oleh para 

santri dan Ibu-ibu paguyuban maupun lansia. Perilaku santun ini 

selalu diutamakan dan ditekankan oleh para asatidz. Perilaku ini 

tidak hanya sekedar dilaksanakan dalam lingkup Kampung Tilawah 

saja, melainkan santri juga dianjurkan untuk senantiasa diterapkan 
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dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan luar Kampung 

Tilawah. 

Data temuan tersebut sesuai dengan pendapat Yusuf melalui 

pembahasan kajian keIslaman dalam Tafsir Tarbawi, mengacu pada 

pesan moral yang terkandung dalam QS. An-Nisa‟ ayat 36 yang 

berbunyi: 

َمىَواْعُبُدوا اهلَل َواَلُتْشرُِكوا ِبِو َشْيًأ, َوبِاْلَواِلَدْيِن ِأْحَسناً َوِبِذى اْلُقْرََب َواْلَيتَ   
ِبْيِل َوَما َمَلَكْت  اِحِب بِاْْلَْنِب َواْبِن السَّ َواْلَمَسِكْْيِ َواْْلَاِر اْْلُُنِب َوالصَّ

 أَْْيَُنُكْم...)النساء(
Artinya: 

Dan berbuat baiklah kepada kedua orangtua, karib-kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan 

tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang 

kamu miliki.
115

 (QS. An-Nisa‟ (4): 36) 

 

Firman Allah tersebut mengandung pesan moral bahwa, dalam 

Al-Qur‟an melalui Kalam-Nya telah dianjurkan untuk manusia 

berperilaku mulia. Ayat diatas menganjurkan dan mengajarkan 

kepada manusia s berbuat ihsan (baik), kepada orangtua, kaum 

kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga serta orang dalam 

perjalanan.
116
  

c. Jujur 

Berdasarkan data yang ditemukan melalui hasil wawancara 

dengan beberapa informan, pengamatan langsung, serta dokumentasi 

yang dilakukan penulis menunjukkan nilai sikap karakter jujur 
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diterapkan oleh sebagian santri Kampung Tilawah. Sikap jujur 

diterapkan oleh para santri anak-anak, remaja, bahkan lansia. 

Misalnya saja sikap jujur santri saat dengan menyerahkan barang 

yang bukan hak miliknya kepada asatidz untuk diserahkan kepada 

yang memiliki hak (pemiliknya). Selain itu sikap jujur yang jarang 

sekali dilakukan oleh sebagian orang, dilakukan oleh sebagian Ibu-

ibu dan lansia di Kampung Tilawah yang bersungguh-sungguh 

dalam mempelajari Al-Qur‟an, khususnya dalam cara membaca yang 

baik dan benar (sesuai tajwid). Meskipun sebagian Ibu-ibu tersebut 

ada yang awam dan benar-benar pemula, mereka tidak sungkan 

untuk mengakui ketidakpahamannya tersebut kepada ustadzah. 

Hasil temuan data tersebut selaras dengan pendapat dari 

Hasbiyallah dan Sulhan dalam bukunya “Hadis Tarbawi” 

diungkapkan betapa pentingnya memegang teguh perilaku jujur, 

yang rupanya sudah langka di negeri ini. Bahkan ungkapannya 

menyatakan, kejujuran harus tetap diperjuangkan dan dipertahankan. 

Memegang teguh kejujuran dalam hati, bahwa bersikap jujur bukan 

untuk mengharap pujian ataupun mengundang cemoohan orang lain, 

melainkan semata untuk memperoleh ridha Allah, Swt.
117

 

Sebagaimana dalam sebuah hadis telah diriwiyatkan sebagai berikut: 

 َعْن َعْبِد اهلِل ِبْن َمْسُعْوٍد َرِضَي اهللُ َعْنُو قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهللُ 
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َعَلْيِو َوَسلََّم: أنَّ الصََّدق يَ ْهِدى ِاََل اْلِبِّ َوِأنَّ اْلِبَّ يَ ْهِدى ِاََل اْْلَنَِّة َوِأنَّ 
..)روه البخاري ومسلم(َصِديْ ًقا. الرَّجل لَِيّصدق َحّّتَ َيْكتب ِعْنَد اهلل  

 

Artinya: 

Dari Abdillah bin Mas‟ud, R.a, beliau berkata, Rasulullah, SAW 

bersabda: Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada 

kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Seseorang 

akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah 

sebagai seorang yang jujur. (HR. Bukhari dan Muslim) 

 

Serta anjuran untuk selalu bersama orang-orang yang jujur, yang 

telah Allah benarkan melalui Kalam Firmannya dalam QS. at-

Taubah ayat 119, yang berbunyi: 

اِدِقْْيَ يَأَي َُّها الَِّذِيَن آَمُنوا ات َُّقوا ا هلَل وَُكْونُوا َمَع الصَّ  
Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah, dan hendaklah kamu bersama-sama orang yang benar.
118

 

(QS. at-Taubah: 119) 

 

Potongan ayat surat diatas membuktikan bahwa terdapat 

keselarasan antaran temuan di lapangan dengan kandungan yang 

disampaikan dalam Al-Qur‟an, secara khusus memerintahkan agar 

manusia mukmin untuk senantiasa bersama orang-orang yang benar, 

orang-orang yang jujur. Sangat sulit bagi seseorang memperoleh 

derajat takwa tanpa berbuat sesuatu yang jujur begi diri sendiri dan 

orang lain. Kejujuran memang tidak mudah dilakukan, tetapi butuh 

pengorbanan, perjuangan di tengah beranekaragamnya kultur social 

dan budaya serta di era perkembangan zaman yang semakin pesat. 
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d. Taat kepada Rasul 

Nilai karakter taat kepada Rasul diterapkan oleh para santri 

melalui beberapa tindakan/perilaku sehari-hari yang berlandaskan 

pada hal-hal apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah. Selain 

tegambarkan dalam perilaku santun, para santri juga senantiasa 

menerapkan dan megindahkan sholawat setiap saat sebagai 

pembiasaan. Salah satu inisiatif yang diupayakan oleh para asatidz 

yakni melalui adanya grup hadrah sebagai sarana memupuk 

semangat bersholawat yang dipadukan dengan kesenian serta sebagai 

tali pengerat dalam persaudaraan antar santri dan antar masyarakat 

Kampung Tilawah. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa bahkan 

lansia. 

Temuan data tersebut sesuai dengan Firman-Nya yakni dalam 

QS. al-Ahzab: 21 yang berbunyi: 

 

 

 

Artinya: 

Sesungguhnya telah melekat pada diri Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu yakni bagi orang-orang yang megharapkan 

rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah. (QS. al-Ahzab: 21). 

 

Melalui ayat tersebut menunjukkan bahwasannya Rasulullah 

merupakan sosok yang termasyhur dan dimuliakan Allah. Setiap tata 

tingkah, perbuatan, dan ucapan beliau menjadi suatu panutan bagi 

umatnya agar selalu memperoleh pertolongan (syafa‟at). Sebagai 
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wujud kecintaan umat tehadap Rasulullah dapat dilakukan melalui 

pembiasaan mambaca dan mengumandangkan sholawat serta 

mencontoh sikap-sikap terpuji yang melekat pada diri Rasulullah. 

e. Empati 

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, nilai 

karakter empati diterapkan oleh para santri Kampung Tilawah. Hal 

ini dilakukan sebagai bentuk kepeduliaan sosial antar sesama 

masyarakat Kampung Tilawah khususnya. Mulai dari hal terkecil 

yang dilakukan melalui saling membantu dan saling menolong antar 

sesama santri dan adapula yang dilakukan melalui penggalangan 

donasi. Penggalangan donasi pernah dilakukan oleh para santri saat 

salahsatu warga Kampung Tilawah tertimpa musibah. Penggalangan 

donasi tersebut berasal dari iuran sukarela baik dari kalangan santri, 

walisantri maupun masyarakat sekitar Kampung Tilawah. Melalui 

sikap peduli sosial ini para santri mampu menjadi orang yang tidak 

hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, akan tetapi hal ini 

mendorong para santri agar senantiasa menjadi orang yang 

bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. 

Hasil temuan tersebut sesuai dengan kandungan pesan moral 

dalam QS. al-Maidah (2) yang berbunyi: 
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Artinya: 

….dari Masjidil Haram, mendorongmu melakukan perbuatan di 

luar batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu 

dalam hal melakukan kebaikan dan takwa, serta jangan tolong 

menolong dalam melakukan perbuatan dosa serta permusuhan. 

Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat perih siksa-

Nya.
119

 (QS. al-Maidah:2) 

 

Melalui potongan ayat tersebut, Allah telah berfirman bahwa 

manusia sangat dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam 

segala aspek kehidupan yang membutuhkan pertolongan. Saat 

melakukan tolong menolong tersebut berpeluang untuk 

menjadiupayakan seseorang yang menolong ataupun yang ditolong 

semakin bertakwa dan berbuat kebajikan, bukan justru sebaliknya. 

Dengan sikap ini, terjalinlah sebuah hubungan harmonis antar umat 

Islam dan antar manusia di muka bumi, sekligus sebagai penguat 

dalam mendekatkan dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. 

f. Peduli lingkungan sekitar 

 Nilai karakter peduli lingkungan sekitar yang ada pada santri 

Kampung Tilawah diwujudkan dalam kebiasaan-kebiasaan positif 

para santri saat berada di lingkungan Kampung Tilawah maupun di 

luar Kampung Tilawah. Misalnya saja, sesaat sebelum melaksanakan 

kegiatan TPQ/LPTQ para santri yang membawa camilan, terbiasa 

untuk membuang bungkusnya ke tempat yang telah disediakan. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, observasi yang dilakukan 

oleh peneliti, tampak para santri secara bergantian dan spontan 
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membersihkan tempat yang akan dijadiupayakan sebagai pusat 

pembelajaran TPQ/LPTQ maupun kegiatan majlis madrasah Ibu-ibu 

Kampung Tilawah. Selain itu, terdapat kegiatan yang menjadi 

rutinitas saat pekan liburan yakni dilaksanakannya kegiatan ro‟an 

membersihkan dan melestarikan lingkungan sekitar Kampung 

Tilawah. Hal ini tentunya berdampak langsung pada kenyamanan 

dan keindahan yang dirasakan para santri Kampung Tilawah saat 

melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan Sanggar Qur‟an. 

 Temuan data tersebut selaras dengan kandungan QS. al-A‟raf 

ayat 56 yang berbunyi: 

 

 

 

Artinya: 

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah 

(diciptakan) dengan baik, berdo‟alah kepada-Nya dengan rasa 

takut dan penuh pengharapan. Sesungguhnya rahmat Allah 

sangat dekat kepada orang yang melakukan perbuatan baik. 

(QS. al-A‟raf:56) 

 

Penggalan ayat diatas merupakan suatu penegasan dari Allah 

untuk manusia agar senantiasa menjaga dan melestarikan nikmat dari 

ciptaan Allah (lingkungan/alam). Sebab alam/lingkungan yang Allah 

ciptakan semata-mata diperuntukkan pada hambanya. Maka, sebagai 

hamba Allah dan Khalifah Allah, manusia memiliki tanggung jawab 

untuk memanfaatkan dengan baik serta melestarikan dan menjaga  

salah satu mahluk ciptaan Allah tersebut. Dengan begitu, manfaat 

sesungguhnya kembali lagi pada manusia itu sendiri.  
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Beberapa klasifikasi temuan data diatas, menunjukkan 

kesesuaian antara nilai-nilai karakter yang ada pada diri santri 

Kampung Tilawah dengan teori yang diungkapkan dalam Buku 

Saepuddin yang menyatakan beberapa karakteristik dari sosok 

pribadi yang berkarakter mulia itu meliputi:
120

 (a) Berpenampilan 

bersih dan sehat jasmani rohani, (b) Memiliki tutur kata yang baik 

dan sopan, (c) berperilaku peduli, menghormati orangtua dan orang 

lain tanpa melihat kedudukan dan kasta, (d) memberikan sumbangsih 

untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa 

melalui ilmu pengetahuan, kekayaan (zakat, infaq, sedekah), atau 

jabatan (otoritas), (e) menjalin ukhuwah Islamiyah, bashariyah atau 

insaniyah, (g) jujur dan tidak suka berdusta, (h) menjaga dan 

memelihara keamanan, keindahan, ketertiban dan kebersihan 

lingkungan. 

Temuan data tersebut juga sesuai dengan pembagian 

(klasifikasi) karakter mulia yang diungkapkan oleh Marzuki. 

Menurut Marzuki seseorang yang berkarakter mulia adalah mereka 

yang dapat merealisasikan dan menerapkan karakter-karakter baik 

yang seimbang dan berhubungan langsung dengan Penciptanya 

(hablum minallah), Rasulullah, diri sendiri, keluarga, tetangga dan 
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Saepuddin, Konsep Pendidiupayakan Karakter dan Urgensinya dalam Pembetukan 

Pribadi Muslim Menurut Imam al-Ghazali (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), 25. 
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masyarakat (hablum minan naas) serta lingkungan sekitarnya 

(hablum minal alam).
121

 

Tabel 4.4 

Hasil Pembahasan Karakter Santri 

No. 
Karakter 

Santri KT 

Pembahasan 

Teoritis Empiris 

1. Taat kepada 

Allah 
 QS. al-Baqarah 

ayat 1-5 

 

Salat berjama‟ah, pembiasaan berdo‟a, 

pengakajian Fikih dasar, keikhlasan menuntut 

ilmu.  

2. Santun  QS. an-Nisa‟ ayat 

36 

Cara duduk dan berjalan santri, Berbahasa 

halus, pembiasaan senyum, salam, sapa. 

3. Jujur  QS. at-Taubah 

ayat 119 

 Hasbiyallah, 

Hadis Tarbawi, 76 

Jujur mengenai kemampuan memahami Al-

Qur‟an, tidak mengambil barang yang bukan 

hak milik, mengakui kesalahan. 

4. Taat kepada 

Rasul 
 QS. al-Ahzab ayat 

21 

Pembiasaan bersholawat dan melestarikan 

seni bersholawat 

5. Empati  QS. al-Maidah 

ayat 2 

Saling tolong menolong, galang donasi untuk 

disumbangkan ke masyarakat yang terlanda 

musibah. 

6. Peduli 

lingkungan 

sekitar 

 QS. al-A‟raf ayat 

56 

Membuang sampah ke tempatnya, ro‟an, 

penghijauan, memelihara keindahan 

Kampung Tilawah. 

 

2. Pembinaan karakter Islami Melalui Sanggar Qur’an di Kampung 

Tilawah Silo Jember 

 para asatidz dalam membina karakter Islami para santri di 

Kampung Tilawah dilakukan melalui serangkaian kegiatan Sanggar 

Qur‟an dengan beberapa tahapan-tahapan dan metode-metode yang 

sesuai (relevan) dengan lingkungan dan para santri dan masyarakat di 

Kampung Tilawah. Umumnya, tahapan-tahapan tersebut dimulai dari 

menumbuhkan pemahaman terlebih dahulu kepada para santri dengan 

beberapa metode yang sesuai (nasehat, keteladanan, dan lain sebagainya). 

Setelah para santri memahami dari sudut pandang baik buruknya suatu 
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perbuatan, maka timbul suatu keinginan dalam hati nurani untuk 

senantiasa membiasakan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Dari hasrat tersebut para santri terdorong untuk menerapkannya, 

tidak hanya sekedar keinginan (impian) saja. Hingga pada akhirnya, para 

santri terbiasa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini 

dilakukan secara sukarela tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari 

para asatidz. 

Temuan data tersebut sejalan dengan teori yang disampaikan oleh 

Majid yang menyatakan bahwa dalam  membenntuk maupun membina 

karakter mulia (Islami) pada seorang individu umumnya dilalui dengan 

tiga tahapan pokok
122

:  

a. Moral knowing 

Suatu tahapan yang mampu mengantarkan seorang individu kepada 

pemahaman dan kesadaran moral mengenai karakter Islami, 

sehingga mampu membedakan nilai-nilai karakter mulia dan tercela, 

memahami secara rasional dan logis akan pentingnya menerapkan 

karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari, mengenal sosok Nabi 

Muhammad sebagai suri teladan yang baik melalui hadis dan 

sunnah-sunnahnya. 

b. Moral loving (moral feeling) 

Suatu tahapan lanjutan dari moral knowing, yang mampu 

megantarkan dan mendorong seorang individu pada penguatan aspek 
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emosi (afektif) untuk menjadi manusia yang memiliki karakter 

mulia. Biasanya seseorang yang memasuki tahapan ini mulai merasa 

kepekaan untuk menerapkan karakter mulia terhadap sekelilingnya, 

kerendahan hati (humanity), cinta kebenaran serta mampu 

mengendalikan diri dari perbuatan tercela.  

c. Moral doing (learning to do) 

Suatu tahapan lanjutan dari adanya moral loving, yang mampu 

megantarkan individu pada tahap melaksanakan dan menerapkan 

akan pengetahuan yang dimiliki dan perasaan dalam hati nuraninya 

mengenai karakter mulai (Islami). Dilakukan secara nyata dan 

biasanya menjadi suatu pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-

harinya. 

Beberapa tahapan-tahapan tersebut dilakukan melalui beberapa 

metode yang sesuai dan berkesinambungan. Sebagaimana temuan yang 

diperoleh penulis melalui data wawancara, observasi dan dokumetasi di 

lapangan, menunjukkan terdapat beberapa macam metode yang sering 

dilakukan oleh para asatidz melalui program kegiatan Sanggar Qur‟an, 

diantaranya: 

1) Metode keteladanan 

Berdasarkan data yang ditemukan melalui hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa sikap 

atau perilaku dari para asatidz Kampung Tilawah mampu menjadi 

salah satu metode yang relevan dalam membina karakter Islami para 
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santri. Mulai dari kebiasaan-kebiasaan, perilaku, tutur kata dan adab 

berpakaian para asatidz menjadi salah satu pendorong untuk para 

santri agar senantiasa mencontoh dan menjadi panutan. Sehingga 

para asatidz di Kampung Tilawah dituntut untuk senantiasa 

memberikan contoh dan perilaku yang baik kepada para santri, tidak 

hanya sekedar memberikan ilmu dan pengalamannya saja.  

Para asatidz mampu menjadi sosok figur panutan dan disegani 

para santri dan masyarakat sekitar, karena dirasa memiliki 

keunggulan dalam hal tata krama, keilmuan dan keagamaannya, 

tergambarkan dalam perilaku (sikap) serta dalam tutur katanya saat 

proses kegiatan mengaji/majlis maupun di luar pembelajaran. Sifat-

sifat terpuji dari para asatidz semisal dari sifat kesabaran, kasih 

sayang, kedisiplinan dan pedulinya mampu menumbuhkan kepekaan 

para santri untuk tergugah melakukan karakter Islami yang 

tegambarkan dalam sosok figur para asatidz di Kampung Tilawah. 

Temuan data tersebut tentunya selaras dengan pendapat dari al-

Ghazali dalam kitab karangannya “Ayyuhal Walad” yang 

mengandung pemahaman bahwa segala bentuk perilaku, tutur kata 

dan kepribadian seorang guru (asatidz) itu lebih penting daripada 

ilmu pengetahuan yang telah diperoleh atau yang dimilikinya. Segala 

tingkah laku atau kepribadian seorang asatidz (guru) akan diteladani 

dan dijadiupayakan sosok figur oleh para murid (santrinya), baik 

secara langsung maupun tidak langsung, baik secara disengaja 



113 
 

 

 

ataupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, menurut al-Ghazali, seorang 

asatidz haruslah mampu bertingkah dan berkepribadian sesuai 

dengan ajaran Islam dan pengetahuan (ilmu) yang ditransfer kepada 

santrinya. Hal tersebut merupakan nukilan dari nasehat al-Ghazali 

yang megungkapkan bahwa, kepribadian seorang asatidz seharusnya 

mampu mengamalkan ilmunya secara penuh, setiap ucapannya tidak 

membohongi perbuatannya. Sebab ilmu dilihat dan dirasakan 

melalui mata hati dan amal (perbuatan) dilihat dan dirasakan melalui 

mata kepala. Yang memiliki mata kepala itu lebih banyak.
123

 

2) Metode pembiasaan 

Suatu teori yang ditawarkan oleh Imam al-Ghazali dalam 

pemupukan karakter pada santri (murid) adalah dengan jalan metode 

pembiasaan. Metode pembiasaan yang digambarkan oleh beliau 

adalah pembiasaan dengan jalan mujahadah dan riyadlah nafsiyah 

(ketekunan serta latihan kejiwaan), yaitu mengarahkan jiwa pada 

amal-amal perbuatan yang ditujukan pada perbuatan yang baik. 

Suatu nilai-nilai ajaran yang baik dianjurkan agar senantiasa terus 

dibiasakan agar tidak terkikis oleh suatu kebiasaan yang buruk. Oleh 

sebab itu, pembinaan karakter dengan jalur pembiasaan dalam 

pandangan al-Ghazali bisa menjadi solusi dalam membentuk dan 

membina karakter Islami yang baik.
124
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Teori tersebut rupanya selaras dengan temuan yang penulis 

peroleh dari lapangan. Salah satu  pembinaan karakter Islami pada 

santri di Kampung Tilawah juga dilakukan melalui pembiasaan-

pembiasaan baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur 

(secara spontan dilakukan). Memang jika diamati sekilas, beberapa 

pembiasaan-pembiasaan tersebut diawali dengan sedikit 

keterpaksaan dan keharusan (kewajiban), akan tetapi seiring 

berjalannya waktu hal tersebut menjadi suatu kebiasaan baik yang 

bermanfaat untuk kehidupan para santri dalam jangka dekat maupun 

jangka panjang. Pembiasaan dalam rangka membina para santri 

agara melaksanakan karakter-karakter Islami yang dileburkan dalam 

beberapa program kegiatan Sanggar Qur‟an bisa menjadi altenatif 

jitu. Misalnya saja pembiasaan dalam melaksanakan sholat fardhu 

secara berjama‟ah, pembiasaan bertutur kata dan adab terpuji dalam 

bersikap seorang santri saat berhadapan dengan guru (asatidz), 

orangtua, masyarakat, maupun teman sebayanya serta beberapa 

pembiasaan-pembiasaan terpuji lainnya. 

3) Metode kisah/cerita 

Berdasarkan temuan data hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi, pembinaan karakter Islami dilakukan juga melalui 

metode kisah atau cerita-cerita di sela-sela pembelajaran Al-

Qur‟an/majlis yang mampu membangkitkan semangat para santri 

untuk menerapkan karakter-karakter Islami dalam kehidupan sehari-
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harinya. Kisah atau cerita yang disampaikan oleh para asatidz terdiri 

dari bermacam-macam, bisa berasal dari cerita para ulama-ulama 

(tokoh Islam), kisah atau pengalaman pribadi dari para asatidz yang 

mampu memberikan ibrah (hikmah yang bisa diambil) oleh para 

santri untuk melakukan karakter Islami. Hal ini dilakukan pada saat 

di sela-sela pembelajaran maupun di waktu senggang. Sehingga 

dengan adanya cerita atau kisah ini mampu menjadi solusi untuk 

menghilangkan kejenuhan dan kebosanan saat majlis (pembelajaran) 

atau dalam beberapa kegiatan-kegiatan Sanggar Qur‟an lainnya. 

Dari pembahasan tersebut, penulis simpulkan bahwa terdapat 

kesesuaian temuan data lapangan tersebut dengan pendapat al-

Ghazali yang menyatakan bahwa dalam pembinaan karakter, metode 

kisah/cerita ini dirasa sangat efektif apabila diterapkan pada santri 

usia anak-anak, khususnya yang masih memasuki usia di bangku 

sekolah dasar dan menengah. Keunggulan metode ini yaitu akan 

sangat mudah dipahami dan diterima santri yang relatif masih anak-

anak. Kisah-kisah yang disampaikan untuk membina karakter santri 

juga bervariasi, bisa melalui sejarah para Rasul/Nabi, tokoh-tokoh 

agama (Ulama), tokoh pendidikan Islam, dan masih banyak yang 

lainnya.
125

  

Hal tersebut juga relevan dengan Firman Allah, Swt. dalam 

QS. Yusuf (12) ayat 3 yang berbunyi: 
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َنآ اِلَْيَك َىَذا اْلُقْرَءاَن َوِاْن   ََنُْن نَ ُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِبَآ َأْوَحي ْ
 ُكْنَت ِمْن قَ ْبِلِو َلِمَن اْلَغاِفِلْْيَ 

 

Artinya: 

Kami menceritakan kepadamu yang paling baik dengan 

mewahyukan Al-Qur‟an ini kepadamu. Dan sesungguhnya 

kamu (sebelum Aku mewahyukan) adalah termasuk orang-

orang yang lalai.
126

 

 

Kandungan ayat ini mencerminkan bahwa cerita yang ada 

dalam Al-Qur‟an merupakan cerita-cerita pilihan yang mengandung 

pesan-pesan moral, sehingga sangat penting untuk dipahami oleh 

peserta didik (santri). Menceritakan kisah- kisah Al-Qur‟an pada 

peserta didik dengan ketulusan yang mendalam, akan lebih 

mendekatkan hubungan emosional antara asatidz dan santri. 

4) Metode Mauidzah 

Pembinaan karakter Islami kepada para santri Kampung 

Tilawah juga dilakukan melalui metode mauidzah (nasehat-nasehat) 

yang dilakukan oleh para asatidz serta melibatkan juga orangtua 

(walisantri). Inisiatif yang dilakukan oleh asatidz bisa melalui 

nasehat-nasehat yang disampaikan secara langsung dan ada juga 

yang disampaikan melalui kiasan dalam sebuah karya seni lagu yang 

diciptakan oleh asatidz (pengasuh khususnya) melalui channel media 

youtube milik Kampung Tilawah. Nasehat-nasehat tidak hanya 

dilakukan oleh para asatidz saja, melainkan melalui beberapa 

walisantri yang senantiasa diingatkan untuk menasehati anak-
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anaknya saat di lingkungan keluarga. Nasehat disampaikan saat 

sebelum/sesudah mengaji, serta pada saat-saat tertentu (misal saat 

meredamkan konflik antar santri). Melalui nasehat-nasehat tersebut 

para santri terdorong untuk selalu membiasakan menerapkan 

karakter Islami dalam kehidupan sehari-harinya. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Marzuki yang meyatakan 

bahwa para guru dan orangtua harus selalu memberikan nasihat-

nasihat (mauidzah) dan perhatian khusus pada anak dalam rangka 

mendukung kelancaran pembinaan karakter mulia. Metode mauidzah 

ini merupakan kolaborasi antara kelembutan tutur kata dan 

keteladanan dari seorang asatidz/orangtua sesuai dengan tuntunan 

Rasululah, Saw.
127

  

Tabel 4.5 

Hasil Pembahasan Pembinaan Karakter Islami 

 

No. 

 Pembinaan 

Karakter 

Islami  

Pembahasan 

Teoritis Empiris 

Tahapan Moral 

knowing, Moral 

loving, Moral doing 

Abdul Majid, Pendidikan 

Karakter Perspektif Islam, 112. 

Memberikan pemahaman, Timbul 

dorongan emosional (afektif) santri, 

penerapan dan pembiasaan. 

1. Metode 

keteladanan 

Imam Ghazali, Ayyuhal Walad: 

seorang asatidz seharusnya 

berkepribadian baik dan 

mampu mengamalkan 

ilmunya secara penuh 

Teladan sikap, ucapan, busana dari 

para asatidz 

2. Metode 

pembiasaan 

Imam Ghazali, Ayyuhal Walad: 

pembiasaan dengan jalan 

mujahadah dan riyadlah 

nafsiyah (ketekunan serta 

latihan kejiwaan) 

Pembiasaan salat berjamaah, hidup 

bersih, pembiasaan berdo‟a, dll. 

3. Metode 

kisah/cerita 

Imam Ghazali, Ayyuhal Walad: 

metode kisah/cerita ini dirasa 
Kisah dari para tokoh Islam, cerita 

pengalaman dari para asatidz yang 
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sangat efektif sebab 

menceritakan kisah-kisah 

Rasul dan sahabat, ulama‟ 

dan QS.Yusuf ayat 3 

mengandung pesan moral. 

4. Metode 

Mauidzah 

Marzuki, Pendidikan Karakter 

Islam: Guru dan orangtua 

harusnya selalu memberikan 

nasihat dan perhatian khusus 

pada anak. 

Nasehat baik dan mendidik untuk 

santri dan walisantri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan,  Pembinaan 

Karakter Islami Melalui Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah Silo Jember, 

maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Santri Kampung Tilawah memiliki karakter yang baik dan ada yang 

masih perlu dibimbing. Yang paling menonjol adalah adanya penerapan 

sikap nilai-nilai karakter Islami yang ada pada diri santri Kampung 

Tilawah meliputi: (1) taat kepada Allah, (2) santun, (3) jujur, (4) taat 

kepada Rasul, (5) empati, dan (6) peduli lingkungan sekitar.  

2. Pembinaan karakter Islami melalui Sanggar Qur‟an pada santri di 

Kampung Tilawah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari 

tahapan moral knowing (memahami), moral loving (menghayati), dan 

moral doing (menerapkan). Yang diterapkan melalui beberapa metode 

yang sesuai, diantaranya meliputi: (1) Metode keteladanan, (2) metode 

pembiasaan, (3) metode kisah/cerita, (4) metode mauidzah (nasehat-

nasehat). 

B. Saran 

Setelah dilaksanakan penelitian yang akhirnya disusun dalam bentuk 

skripsi, maka pada bagian akhir ini penulis ingin memberikan beberapa saran 

yang mungkin dapat dijadiupayakan bahan pertimbangan s bisa menjadi lebih 

baik kedepannya. Berikut saran dari penulis:  
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1. Bagi Kampung Tilawah 

Kampung Tilawah hendaknya mengadakan semacam iuran kas 

bagi para santri dengan jumlah dan nominal yang terjangkau dan sesuai 

dengan kondisi perekonomian santri Kampung Tilawah. Harapannya jika 

dilakukan hal ini, sedikit banyaknya bisa membantu melengkapi dan 

memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam 

melaksanakan program Sanggar Qur‟an di Kampung Tilawah. 

2. Bagi calon dan tenaga pengajar Pendidikan Agama Islam 

Bagi calon pendidik ataupun pendidik Agama Islam khususnya, 

hendaknya mampu memberikan dan menyalurkan ilmu serta karakter 

mulia kepada peserta didik serta mampu memberikan dampak 

kebermanfaatan bagi masyarakat di sekelilingnya. Dalam pembinaan 

karakter, hendaknya tidak hanya fokus dan perhatian pada 

institusi/lembaga pendidikan formal saja, melainkan calon/pendidik 

Agama Islam bisa memberikan kontribusi pengamalan ilmu dan karakter 

Islami pada lingkup keluarga dan lingkungan sekitarnya. 
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 Pembinaan 

Karakter Islami 

Melalui Sanggar 

Qur‟an di 

Kampung 

Tilawah Silo 

Jember 

 

1.  Pembinaan 

Karakter 

Islami 

 

 

- Definisi 

Pembinaan 

- Definisi 

Karakter. 

- Definisi 

Karakter 

Islami. 

- Definisi  

pembinaan 

karakter 

Islami 

- Identifikasi 

pembinaan. 

- Identifikasi 

pengertian, dasar, 

tujuan, klasifikasi 

karakter. 

- Identifikasi 

pengertian, dasar, 
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karakter Islami. 

- Identifikasi tahapan 
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(Guru) Kampung 

Tilawah  

- Santri dan 

masyarakat 

Kampung Tilawah 

 

 

Data Sekunder: 

- Dokumenter 

- Kepustakaan  

1. Pendekatan penelitian: Kualitatif 

2. Jenis Penelitian: Studi Kasus 

3. Lokasi Penelitian:  

Kampung Tilawah Silo, Jember 

4. Pengumpulan data:  

a. Observasi, 

b. Interview, 

c. Dokumentasi. 

5. Analisis data Robert K. Yin: 

a. Menyusun; 

b. Membongkar; 

c. Mengumpulkan kembali; 

d. Menginterpretasikan; 

e. Menyimpulkan. 

6. Keabsahan data: 

Triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik, member check. 

 

 

1. Bagaimana karakter 

santri Kampung 

Tilawah Silo 

Jember? 

2. Sanggar 

Qur‟an 

- Sanggar 

Qur‟an 

- Identifikasi 

pengertian Sanggar 

Qur‟an 

2. Bagaimana  

pembinaan 

karakter Islami 

melalui Sanggar 

Qur‟an di 

Kampung Tilawah 

Silo Jember ? 
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FOTO/DOKUMENTASI 

 

 

 

Wawancara dengan Ustadzah Khalifah 

(Pendiri sekaligus Pengasuh) dari Kampung 

Tilawah 

 

Wawancara dengan Ustadzah Kharisma 

(Asatidz Kampung Tilawah) 

 

Wawancara dengan Ustadzah Anisti (Asatidz 

Kampung Tilawah) 

 

Wawancara dengan Devi (Santri dan Ketua 

Remaja Musholla Kampung Tilawah) 

 

Wawancara dengan Ibu Pramita (Walisantri 

dan anggota Paguyuban Ibu-ibu Kampung 

Tilawah) 



 

 

 

 

Wawancara dengan Ibu Rini (Walisantri dan 

anggota Paguyuban Ibu-ibu Kampung 

Tilawah) 

 

Wawancara dengan Dona (Santri dan Remaja 

Musholla Kampung Tilawah) 

 

Wawancara dengan Utari (Santri dan Remaja 

Musholla Kampung Tilawah) 

 

Wawancara dengan Ibu Warda (Walisantri 

TPQ di Kampung Tilawah) 

 

Wawancara dengan Ibu Emil (Walisantri 

LPTQ di Kampung Tilawah) 

 

Gang depan sebelum memasuki Kampung 

Tilawah 



 

 

 

 

Majalah dinding (Mading) Kampung Tilawah 

 

Slogan dan banner yang menghiasi Kampung 

Tilawah 

 

Prestasi yang pernah diraih oleh santri LPTQ 

Kampung Tilawah 

 

Asatidz dan santri anak-anak TPQ di 

Kampung Tilawah 

 

Area di dekat tempat pelaksanaan TPQ dan 

LPTQ Kampung Tilawah 

 



 

 
 

LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN 

 

Nama informan : Ustadzah Anisti 

Jabatan : Asatidz di TPQ dan Kampung Tilawah 

Perihal :  pembinaan karakter Islami santri di Kampung Tilawah 

Waktu : Jum‟at, 18 Februari 2022 

Tempat : Kampung Tilawah 

 

No. Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan 

1. Bagaimana tanggapan ustadzah 

dalam  membina karakter Islami 

santri di Kampung Tilawah? 

Tentunya bermacam-macam usaha yang kami 

lakukan. Baik itu dilakukan dengan pembiasaan 

ataupun beberapa siasat lainnya 

2. Biasanya, langkah pertama apa 

yang ustadzah lakukan untuk 

pembinaan karakter santri? 

Biasanya pertama kali itu, saya pahamkan dulu 

mereka tentang perilaku baik, dikasih motivasi juga, 

sampai santri tergugah hatinya dan mau melakukan 

yang saya anjurkan. Karena kesadaran dan manfaat 

yang didapat nanti. 

3. Bagaimana respon santri saat 

ustadzah melakukan hal tersebut? 

Dari mereka biasanya ada yang fokus menyimak, ada 

yang sekedar mendengar saja, dan ada pula yang 

tidak fokus, biasanya yang tempat duduknya di 

paling belakang. 

4. Apa hal tersebut efektif untuk 

dilakukan pada santri Kampung 

Tilawah? 

Tegantung dari asatidznya. Sebab kalau kita bisa 

mengatur atau bisa menyiasati untuk pembinaan 

karakter ini ya mudah-mudah saja. Dengan sikap kita 

yang fleksibel dan mau beradaptasi atau mampu 

meyesuaikan dengan kondisi yang pada saat itu 

dihadapi. 

5. Bagaimana  yang dilakukan 

ustadzah s proses pembinaan 

karakter bisa efektif? 

Yang saya lakukan biasanya menyesuaikan, kadang 

ya ngasih nasehat, meceritakan kisah-kisah ulama‟ 

sampai mereka termotivasi, kadang ya dari santri 

secara spontan menerapkan karakter itu sebab 

pembiasaan dan ada yang dijadiupayakan contoh oleh 

santri, misalnya dari sikap ucapan ustadz/ustadzah 

disini. 

6. Apakah itu dilakukan secara terus 

menerus? 

Menyesuaikan atau fleksibel saja ya. Pada saaat-saat 

tertentu itu disesuaikan penerapannya. Dan dilakukan 

secara terus menerus dengan cara yang berebeda-

beda. 

 

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh ustadzah Anisti 

mengindikasikan bahwasannya  yang dilakukan dalam pembinaan karakter santri 

dilakukan melalui beberapa siasat dan cara maupun metode yang relevan pada 

kondisi santri, adakalanya melalui nasehat-nasehat, pembiasaan, maupun 

keteladanan yang diterapkan oleh para asatidz, diterapkan secara fleksibel.
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