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MOTTO 

                              

          

Artinya : “MakaMaha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah 

kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur’an sebelum disempurnakan 

mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: Ya Tuhanku, 

tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (QS. Thaahaa :114)
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ABSTRAK 

Muhammad Imron Rosyidi. 2022. Kultur Pesantren Dalam Membentuk 

Karakter Santri Di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah. 

 

Kata Kunci: Kultur Pesantren, Membentuk Karakter Santri 

 

Kultur Pesantren merupakan kegiatan yang diulang-ulang atau kebiasaan yang 

dilakukan oleh para santri sebagai upaya pesantren dalam pembentukan karakter para 

santri. Salah satu ciri khas dalam Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah ialah 

mewajibkan seluruh santrinya menggunakan bahasa yang santun, salah satunya 

menggunakan bahasa madura halus. 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Kultur Pesantren Dalam 

Membentuk Karakter Religius di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah ?(2) 

Bagaimana Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Jujur Santri di Pondok 

Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah ?(3) Bagaimana Kultur Pesantren Dalam 

Membentuk Karakter Tanggung Jawab Santri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Jenggawah ?. Tujuan penelitian ini adalah (1)untuk mendeskripsikan Kultur Pesantren 

Dalam Membentuk Karakter Religius Santri Di Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Jenggawah(2) Untuk Mendeskripsikan Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter 

Juju Santri Di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah(3) Untuk Mendeskripsikan 

Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Tanggung Jawab Santri Di Pondok 

Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subyek 

penelitian ini dipilih secara Purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan datanya menggunakan 

trianggulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Kultur Pesantren Dalam 

Membentuk Karakter Religius Santri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

bisa dilihat dari kesehariannya yang mewajibkan para santrinya untuk berbicara 

menggunakan bahasa yang santun, salah satunya menggunakan bahasa Madura halus, 

serta kegiatan yang mewajibkan santrinya membaca burdah setiap selesai sholat maghrib 

dimana selama kegiatan membaca burdah, santri harus dengan khusyuk atauserius dalam 

membacanya, hal ini yang dapat juga membentuk akhlak para santri, bahwasannya 

tatakrama haruslah diutamakan dan melalui kegiatan tersebut, karakter religius dapat 

tertanam secara perlahan pada diri santri.2) Kultur pesantren  Dalam Membentuk 

Karakter Jujur Santri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah juga melalui 

kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam pesantren, yakni melalui kegiatan pergi ke 

makam dan dilaksanakan setiap selesai sholat jum’at, dilakukan secara bergantian atau 

membentuk kelompok sebanyak tiga orang, kegiatan inilah yang dapat membentuk 

karakter jujur santri. 3) Kultur pesantren Dalam Membentuk Karakter Tanggung Jawab 

Santri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah yakni melalui pemberian amanah 

pada setiap diri santri untuk memimpin pembacaan burdah yang dilakukan secara 

bergantian setiap malamnya, secara tidak langsung, santri dididik untuk bertanggung 

jawab karenah sudah dipercaya untuk memimpin pembacaan burdah, dan kegiatan inilah 

yang dapat membentuk karakter tanggung jawab pada diri santri 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, pesantren tetap 

akan menarik untuk dikaji dan ditelaah kembali. Pesantren adalah lembaga 

pendidikan Islam yang mempunyai kekhasan tersendiri serta berbeda dengan 

lembaga pendidikan lainnya, juga mengandung makna keaslian kultur di 

Indonesia ( indigenous )
1
. Ditinjau dari segi historisnya, pesantren merupakan 

bentuk lembaga pribumi tertua di Indonesia bahkan lebih tua lagi dari 

Republik ini. Pesantren sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pesantren dengan segala keunikan yang dimlikinya masih diharapkan 

menjadi penopang berkembangnya sistem pendidikan di Indonesia. Keaslian 

dan kekhasan pesantren disamping sebagai hazanah tradisi budaya bangsa, juga 

merupakan kekuatan penyanggah pilar pendidikan untk munculnya 

pemimpinbangsa yang bermoral. 

Azra memberikan pertanyaan dan jawaban terkait mengapa pesantren 

tetap mampu bertahan di antara derasnya arus modernisasi, karena menurutnya 

pesantren tidak tergesa-gesa men-trasformasikan kelembagaan pesantren 

menjadi lembaga pendidikan Islam modern sepenuhnya, tetapi melakukan 

penyesuaian sesuai kebutuhan dan mendukung kontinuitas pesantren itu 

sendiri, seperti sistem perjenjangan, kurikulum yang jelas dan sistem yang 

baik.
2
 

                                                           
1
Nurcholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren, ( Jakarta : Paramadina, 1997 ), 3. 

2
Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu ), 187 
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Yang paling tampak dari peran pesantren di masa lalu adalah dalam hal 

menggerakkan, memimpin, dan melakukan perjuangan mengusir penjajah. 

Pada masa-masa mendatang agaknya peran pesantren amat besar. Misalnya, 

arus globalisasi dan industrialisasi telah menimbulkan  depresi dan 

bimbanganya pemikiran serta suramnya prespektif masa depan. Maka, 

pesantren amat dibutuhkan untuk menyeimbangkan akal dan  hati.
3
 

Fenomena tersebut disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan  

teknologi (IPTEK). Di tengah kemajuan ilmu dan teknologi yang menjadi 

motor bergeraknya modernisasi, dewasa ini banyak pihak merasa ragu terhadap 

eksistensi lembaga pendidikan pesantren. Keraguan itu  dilatarbelakangi oleh 

kecenderungan dari pesantren yang bersikap  menutup diri terhadap perubahan 

di sekelilingnya dan sikap kolot dalam merespon upaya modernisasi. Menurut 

Azyumardi Azra, kekolotan pesantren dalam mentransfer hal-hal yang berbau 

modern itu merupakan sisa-sisa dari respon pesantren terhadap kolonial 

Belanda.
4
 

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3 ayat 1 tentang tujuan 

pesantren bahwa : 

Pesantren diselenggarakan dengan tujuan membentuk individu yang 

unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan ajaran 

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, 

dan berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, 

dan moderat, serta mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama.
5
 

 

                                                           
3

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam (Bandung : Remaja 

Rosdakarya,2001),192 
4
Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam ( Jakarta : Logos Wacana Ilmu ), 186 

5
 Undang-Undang Presiden Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2019. 
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Pesantren mengajarkan moral islam dengan Kultur pesantren, 

didalamnya mengandung nilai-nilai, perilaku, pembiasaan, yang dengan 

sengaja dibentuk atau diciptakan oleh pengasuh pesantren dalam pembinaan 

dan pendidikan pesantren untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh 

lembaga pesantren tersebut. Karena memang semua organisasi menjadi wadah 

bertemunya berbagai konsep nilai dimana masing-masing konsep memberikan 

definisi yang berbeda, namun esensi dari setiap konsep nilai sesungguhnya 

sama. 

Akan tetapi pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan 

yang berada pada lingkungan masyarakat Indonesia dengan model pembinaan 

yang sarat dengan pendidikan nilai, baik nilai agama maupun nilai-nilai luhur 

bangsa. Sehingga pesantren menjadi sebuah lembaga yang sangat efektif dalam 

pengembangan pendidikan karakter (akhlak) peserta didik. Seperti ungkapan 

Sauri yang menyatakan bahwa “pendidikan karakter di pesantren lebih efektif 

dibandingkan dengan pendidikan karakter di persekolahan”. Di Pesantren, 

model pembinaan pembelajaran yang dilaksanakan bersifat kholistik, tidak 

hanya mengembangkan kemampuan kognitif, akan tetapi aspek afektif dan 

psikomotorik siswa terasah dengan optimal.
6
 

Budaya Pesantren merupakan kegiatan yang diulang-ulang atau 

kebiasaan yang dilakukan oleh para santri sebagai upaya pesantren dalam 

pembentukan karakter para santri. Budaya-budaya yang yang diterapkan dan 

dikembangkan merupakan hasil dari pesantren sebagai peranpendidikan yang 

                                                           
6

Sri Wahyuni Tanshzil, Model Pembinaan Pendidikan Karakter Pada Lingkungan 

Pondok Pesantren Dalam Membangun Kemandirian Dan Disiplin Santri..Jurnal Penelitian 

Pendidikan | Vol. 13 No. 2 Oktober 2012, 3. 
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informal (keluarga), nonformal (masyarakat), dan formal (sekolah).
7
Dengan 

menggabungkan tiga aspek pendidikan (informal, nonformal dan formal) nilai-

nilai karakter santri dapat tumbuh dalam jiwa para santri. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Pasal 2 Ayat 1 Nomor 31 Tahun 

2020 tentang Pendidikan Pesantren bahwa : 

Pesantren menyelenggarakan pendidikan pesantren sebagai bagian dari 

penyelenggaraan pendidikan nasional dan diselenggarakan berdasarkan 

berdasarkan ke-khasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-

masing pesantren dengan tujuan membentuk santri yang unggul dalam 

mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan 

zaman yang mempunyai akhlak mulia, kedalaman ilmu agama Islam, 

keteladanan, kecintaan terhadap tanah air, kemandirian, keterampilan 

serta mempunyai wawasan global.
8
 

 

Pendidikan karakter merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar 

dan terencana untuk membantu dan memfasilitasi para peserta didik 

berkembang menjadi insan kamil, yang bertujuan untuk membentuk nilainilai 

keagamaan dan prilaku yang baik seperti: jujur, baik, bertanggung jawab, dan 

karakter unggul lainnya. Sesuai dengan tujuan pendidikan karakter yaitu 

membentuk karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 

seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan.
9
 

Pendidikan karakter menjadi hal penting dalam dunia pendidikan 

karena karakter merupakan spontanitas manusia dalam bersikap dan menyatu 

dalam diri manusia. Oleh karena itu, peserta didik selama proses pendidikan 

wajib belajar untuk membiasakan menanamkan karakter yang baik dalam 

                                                           
7
 Husna Nashihin, Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Pesantren (Semarang: CV 

PilarNusantaraSemarang 2017), hal. 6-7 
8
 Peraturan Menteri Agama, Nomor 31 Tahun 2020 

9
 Aisyah, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasinya(Jakarta: KENCANA,  

2018), 24 



 
 

 
 

5 

dirinya. Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambaNya untuk terus 

berbuat kebajikan (karakter yang baik), sebagaimana firman Allah SWT dalam 

al-Qur’an surah an-Nahl ayat 90 yang berbunyi : 

                        

                 

 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
10

 

 

Pembentukan karakter dapat diwujudkan melalui sistem pendidikan. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Pasal 3 dinyatakan bahwa 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusiayang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
11

 

Melalui bidang pendidikan pesantren, Pondok Pesantren Madinatul 

Ulum sebagai lembaga pendidikan melakukan tranformasi social budaya. 

Untuk itu Pondok Pesantren Madinatul Ulum menyelenggarakan beberapa 

lembaga pendidikan. Baik lembaga pendidikan sekolah maupun lembaga 

                                                           
10

Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah (Surakarta: Ziyad, 2009), 277. 
11

 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 
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pendidikan luar sekolah, yang dibentuk dalam bentuk kultur pesantren yang 

baik. Pendidikan yang dilaksakan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum di 

kemas dalam pembinaan yang integratif antara pendidikan asrama dan lembaga 

formal. Artinya terjadi proses saling mendukung dan melengkapi antara 

pendidikan yang dilaksanakan di asrama santri dengan pendidikan dan 

pembinaan di lembaga formal. Pendidikan dan pembinaan yang dilakukan di 

sekolah diperdalam di asrama santri yang disesuaikan dengan jenjang 

pendidikan di lembaga formal. Sehinggga pendidikan formal dan non formal 

tercipta budaya yang saling mendukung.  

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti kultur budaya santri 

Pendidikan Pesantren Madinatul Ulum, karena kultur merupakan suatu yang 

penting dalam menjalankan aktifitas pesantren sebagai roda dalam 

mewujudkan tujuan ideal yang di cita-citakan sesuai dengan kebutuhan yang 

kemudian diperlakukan di Pondok Pesantren tersebut. Jika diamati kultur 

budaya mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan 

manusia karena kultur budaya merupakan wahana dimana anak-anak manusia 

untuk pertama kali dan seterusnya mengalami proses pembelajaran menjadi 

manusia melalui interaksinya dengan sesamanya, alam yang maha tinggi dalam 

kehidupan sehari-hari yang kongkret dan apa adanya. Itulah sebabnya 

kebudayan disebut sebagai (life world). Pun juga budaya mempunyai peranan 

penting dalam proses membentuk nilai-nilai karakter santri. Apalagi dalam 

lingkungan pondok pesantren.  



 
 

 
 

7 

Dan di dalam Pondok Pesantren Madinatul Ulum mempunyai ciri khas 

yakni semua santri diwajibkan menggunakan bahasa madura halus apabila 

sedang berkomunikasi baik ketika berkomunikasi dengan sesama santri, 

kepada para pengurus pesantren lebih-lebih kepada pengasuh pesantren, dan 

juga ketika pengajian kitab kuning, di pesantren ini menggunakan terjemah 

bahasa madura halus,dan semua itu mengandung nilai-nilai karakter
12

.Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pengurus yakni ustad rijal 

bahwa : 

di pondok pesantren ini semua teman-teman santri diwajibkan 

berkomunikasi menggunakan bahasa madura halus, karena pondok ini 

mengaca kepada pesantren temprejo yang memang kesehariannya, 

seluruh santrinya menggunakan bahasa madura halus apabila sedang 

berkomunikasi, dan apabila ada santri yang kesulitan, mereka akan 

bertanya kepada yang lebih mengerti dan menguasai bahasa madura 

halus, selain itu terjemah kitab apabila sedang pengajian kitab kuning, 

itu terjemahannya menggunakan bahasa madura halus
13

 

 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Religiusdi 

Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah ? 

2. Bagaimana Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Jujur Santri di 

Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah ? 

3. Bagaimana Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Tanggung 

Jawab Santri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah ? 

  

                                                           
12

 Observasi di pondok pesantren madinatul ulum jenggawah, 04 Mei 2021 
13

 Rijal, diwawancara oleh penulis, Jember 18 Mei 2021 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Adapun penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

mendeskripsikan konsepkultur pesantren dalam membentuk karakter santri 

di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter 

Religius Santri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

b. Mendeskripsikan Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter 

JujurSantri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

c. MendeskripsikanKultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter 

Tanggung JawabSantri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Jenggawah 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Penelitian ini berangkat dari adanya rasa 

keingintahuan peneliti mengenai kultur pesantren dalam membentuk karakter 

religius santri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah. Oleh karena 

itu, penelitian ini diupayakan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis kepada penulis dan pihak-pihak yang berkaitan dalam 

penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan,Diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih wawasan pengetahuan membangun perilaku budaya unggul 

dalam membentuk karakter religius pada santri di Pondok Pesantren 

Madinatul Ulum Jenggawah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang judul penelitiannya 

relevan dengan penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 

a. Peneliti 

Penelitian ini memberikan pengalaman tersendiri bagi peneliti 

yang dapat digunakan sebagai bekal untuk meningkatkan pengetahuan 

peneliti sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari yaitu dalam bidang 

pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam. 

b. Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

Mampu memberikan masukan positif bagi pesantrenuntuk 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan 

kegiatan yang sudah terprogram. 

c. Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq (UIN KHAS) 

Jember 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur dan 

referensi bagi seluruh aktivitas akademik yang ingin mengembangkan 
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kajiannya dalam bidang pendidikan karakter, khususnya pendidikan 

karakter religius. 

d. Pembaca 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

aktual dan pemahaman baru dalam penyelenggaraan pendidikan, 

khususnya yang berkaitan dengan program pendidikan karakter serta 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi suatu lembaga untuk 

mengembangkan pendidikannya. 

E. Definisi Istilah 

Definisi Istilah berisi tentang pengertian-pengertian istilah penting 

yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar 

tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud 

oleh peneliti.Adapun definisi istilahnya sebagai berikut: 

1. Kultur Pesantren 

Kultur pesantren merupakan segala aktifitas di dalam pesantren 

yang mendangundung nilai-nilai, ritual, mitos dan kebiasaan-kebiasaan 

yang dibentuk dalam perjalanan panjang pesantren. 

Nilai-nilai tersebut biasanya yang dengan sengaja dibentuk atau 

diciptakan oleh pengasuh pesantren dalam pembinaan dan pendidikan 

pesantren untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga pesantren 

tersebut. 
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2. Pembentukan Karakter Santri 

Pembentukan karakter (character building) merupakan suatu 

proses pembentukan watak dan kepribadian yang ideal, menurut 

pandangan islam meliputi keberanian, kejujuran, tanggung jawab, 

kerjasama, akhlak dan ibadah, dan kepedulian. 

Karakter merupakan cerminan tingkah laku yang dilakukan dengan 

menonjolkan nilai (baik-buruk dan benar-salah) secara samar-samar 

ataupun terang-terangan. Dan santri ketika berada di pesantren wajib 

mentaati seluruh peraturan yang ada, yang salah satu tujuannya adalah 

pembentukan karakter yang nantinya akan berguna ketika santri sudah 

pulang bermasyarakat. 

Jadi berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan kultur 

pesantren dalam membentuk karakter santri yaitu pendalaman nilai-nilai 

yang ada dalam pesantren melalui pembiasaan ataupun program pondok 

pesantren yang diulang-ulang setiap harinya yang bertujuan menanamkan 

karakter pada diri santri, supaya apa yang telah dilaksanakan di dalam 

pesantren akan berguna ketika santri sudah pulang ke tengah-tengah 

masyarakat. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang dekripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup sehingga 

mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika pembahasan terdiri dari:  
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Bagian awal meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, halaman motto hidup penulis, halaman persembahan, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. 

Bab satu berisi pendahuluan, bab ini membahas tentang latar belakang 

masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, 

dan sistematika pemabahasan.  

Bab dua, kajian kepustakaan. Bab ini membahas tentang kajian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dan kajian teori 

yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian.  

Bab tiga, metode penelitian. Bab ini membahas tentang metode 

penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, 

serta tahap-tahap penelitian.  

Bab empat, penyajian data. Bab ini membahas tentang gambaran obyek 

penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan. 

Bab lima, penutup. Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan 

saran-saran. Dari hasil pennelitian yang telah dilakukan yang bersifat 

konstruktif yang berkaitan dengan penelitian.  

Bagian akhir yakni terdiri dari daftar pustaka, pernyataan keaslian 

tulisan dan lampiran-lampiran yang berisi matrik penelitian, formulir 

pengumpulan data, foto-foto, surat keterangan, danbiodata penulis. 
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BAB III 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dengan tujuan untuk 

menghindari plagiasi dan menambah referensi serta wawasan baru serta 

mencari celah penelitian. Beberapa hasil penelitian yang penulis anggap 

mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain: 

1. Skripsi Pramono Hadi Saputro Tahun 2014 yang berjudul : “Korelasi 

Kultur Pesantren Terhadap PembentukanKarakter Santri  di Pondok 

Pesantren al-Amanah al-Gontory”.
14

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan teknik 

pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi dan 

angket. 

 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kultur pesantren dapat 

membina karakter santri, dapat pula membentuk mental, kebiasaan, 

konsepsi diri dan sikap baik hubungan secara vertical maupun horizontal, 

kultur pesantren sangat berkaitan erat dalam pembinaan karakter santri 

dalam membentuk akhlak yang muia. Sehingga memunculkan anggapan 

bahwa akhlaksantri dapat ditingkatkan dengan adanya kultur pesantren 

yang baik dan terorganisir. 
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Pramono Hadi Saputro,  “Korelasi Kultur Pesantren Terhadap Pembentukan Karakter 

Santri di Pondok Pesantren al-Amanah al-Gontory”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta: 2014) 
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2. Skripsi A. Rohmanu Fauzi Tahun 2018 dengan judul : “Implementasi 

Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Santri di 

Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang”.
15

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif 

deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui metode obsevasi, 

wawancara (interview), dan dokumentasi. 

Menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan 

pembentukan karakter kepemimpinan santri melalui kultur pesantren adalah 

; 1) sosialisasi kultur kepada warga pesantren, baik berupa program tertulis 

maupun kultur yang terbentuk melaului nila-nilai moral yang didapat dari 

Kiai sehingga menjadi sebuah pengetahuan moral.  

3. Skripsi Siti Zubaidah Tahun 2019 dengan judul : “Pembentukan Karakter 

Bagi Santri Melalui Kultur Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur‟an Al-Muntaha Salatiga)”.
16

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan 

metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, dengan analisis datanya adalah deskriptif analysis dengan 

trianggulasi sumber. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pembentukan 

karakter bagi santri yaitu diantaranya melalui : 1) Pendidikan keteladanan 

                                                           
15

A. Rohmanu fauzi, “Implementasi Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter 

Kepemimpinan Santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Malang”, (Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2018). 
16

Siti Zubaidah, “Pembentukan Karakter Bagi Santri Melalui Kultur Pesantren (Studi 

Kasus Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Muntaha Salatiga)”, (Skripsi, Institut Agama 

Islam Negeri Salatiga: 2019). 
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yakni meneladani dalam hal akhlak dan juga dapat me-manage waktu untuk 

hal-hal yang bermanfaat. 2) Pendidikan kebiasaan,dimana para santri 

dibiasakan untuk menunduk dan berjabat tangan ketika berpapasan dengan 

keluarga pengasuh dan bertutur kata yang sopan dan lemah lembut. 3) 

Pendidikan nasihat, dalam hal ini pengasuh memberikan nasihat dilakukan 

ketika sedang pengajian kitab kepada santri. 

4. Skripsi Rani Yusniar Tahun 2017 yang berjudul : “Penerapan Budaya 

Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri di Perguruan Diniyah Putri 

Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”.
17

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif 

deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui metode obsevasi, 

wawancara (interview), dan dokumentasi. 

Adapun yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan 

budaya pesantren dalam membangun karakter santri adalah dengan cara 

menanamkan rasa ikhlas terlebih dahulu yang harus dimiliki oleh para 

asatidz dan asatidzah dalam memberikan materi pelajaran, penempatan 

tenaga pengajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya serta adanya 

kerjasama antara asatidz dan asatidzah sehingga mampu menjalankan apa 

yang sudah menjadi visi-misi pesanttren. 

5. Skripsi Nida Hudia Tahun 2020 yang berjudul : “Implementasi Kultur 

Pesantren Dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok Pesantren 
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Rani Yusniar, “Penerapan Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri di 

Perguruan Diniyah Putri Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”, (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2017) 
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Miftahul Huda Bogor”.
18

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif 

deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui metode obsevasi, 

wawancara (interview), dan dokumentasi. 

Adapun yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa 

implementasi kultur pesantren daalam membentuk karakter santri diperoleh 

dengan cara menerapkan dan membiasakan santri agar menanamkan panca 

jiwa yakni keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah islamiyah, 

dan kebebasan. Dan dilakukan dengan beberapa program yang pertama 

program khusus yakni tahsin dan tahfidz, kajian kitab kuning, serta bahasa 

asing, sedekah, dhuha, dan puasa senin kamis. Dan program khusus kelas 

akhir yakni latihan dasar kepemimpinan, ekonomi study tour, fathul ktu, 

dan amaliyah tadris. 

6. Jurnal Fifi Nofiaturrohmah yang berjudul: “Metode Pendidikan Karakter 

Di Pesantren” 

Adapun kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa peran kiai dan 

ustadz-ustadzah sangatlah vital, dimana beliau semua sebagai cerminan, 

serta menjadi sumber inspirasi dan motivasi para santri-santrinya, adapun 

metode pendidikan karakterdiantaranya  adalah metode keteladanan, 

metode pembiasaan, metode pemberian nasihat, metode motivasi, metode 

persuasi, serta metode kisah. 
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Nida Hudia, “Implementasi Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Santri di 

Pondok Pesantren Miftahul Huda Bogor”, (Skripsi, Institut Ilmu Al-Qur’an  Jakarta: 2020) 
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Tabel 1.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelititan Terdahulu dan Peneltian Yang 

Dilakukan 

 

No Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

1 Pramono Hadi 

Saputro Tahun 

2014 

“Korelasi Kultur 

Pesantren 

Terhadap 

Pembentukan 

Karakter Santri  di 

Pondok Pesantren 

al-Amanah al-

Gontory” 

- Sama-sama 

membahas kultur 

pesantren 

- Sama-sama 

mengkaji karakter 

santri 

 

- Pada penelitian terdahulu 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan 

pendekatan kualitatif 

- Penelitian terdahulu membahas 

tentang pembentukan karakter 

santri sedangkan penelitian 

sekarang membahas 

pembentukan karakter santri 

khususnya karakter religius, 

jujur dan tanggung jawab 

2 A. Rohmanu 

Fauzi Tahun 

2019 

“Implementasi 

Kultur Pesantren 

Dalam 

Membentuk 

Karakter 

Kepemimpinan 

Santri di Pondok 

Pesantren Miftahul 

Huda Malang”. 

- Sama-sama 

membahas kultur 

pesantren 

- Sama-sama 

membahas karakter 

- Sama-sama 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 

deskriptif 

- Penelitian terdahulu fokus 

kepada karakter kepemimpinan 

sedangkan penelitian yang 

sekarang membahas tiga macam 

karakter yakni karakter religius, 

jujur dan karakter tanggung 

jawab 

 

3 Siti Zubaidah 

Tahun 2019 

“Pembentukan 

Karakter Bagi 

Santri Melalui 

Kultur Pesantren 

(Studi Kasus 

Pondok Pesantren 

Tahfidzul Qur’an 

Al-Muntaha 

Salatiga)” 

- Sama-sama 

membahas kultur 

pesantren 

- Sama-sama 

membahas karakter 

- Sama-sama 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 

deskriptif 

- Penelitian terdahulu dilakukan 

di pondok pesantren tahfidz 

sedangkan penelitian sekarang 

dilakukan di pesantren pada 

umumnya 

 

4 Rani Yusniar 

2017 

“Penerapan 

Budaya Pesantren 

Dalam 

Membangun 

Karakter Santri di 

Perguruan Diniyah 

Putri Kecamatan 

Gedong Tataan 

Kabupaten 

Pesawaran” 

 

- Sama-sama 

membahas tentang 

kultur pesantren 

- Sama-sama 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 

deskriptif 

- Penelitian terdahulu lebih 

membahas karakter pada 

umumnya sedangkan penelitian 

sekarang membahas tiga macam 

karakter yakni karakter religius, 

karakter jujur, dan karakter 

tanggung jawab 
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5 Nida Hudia 

2020 

“Implementasi 

Kultur Pesantren 

Dalam 

Membentuk 

Karakter Santri di 

Pondok Pesantren 

Miftahul Huda 

Bogor” 

- Sama-sama 

membahas tentang 

kultur pesantren 

- Sama-sama 

mengkaji santri 

- Sama-sama 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 

deskriptif 

- Penelitian terdahulu lebih 

membahas karakter pada 

umumnya sedangkan penelitian 

sekarang membahas tiga macam 

karakter yakni karakter religius, 

karakter jujur, dan karakter 

tanggung jawab 

6 Jurnal Fifi 

Nofiaturrahmah 

“Metode 

Pendidikan 

Karakter Di 

Pesantren” 

- Sama-sama 

mengkaji tentang 

karakter di 

pesantren 

 

- Penelitian bukan ke lembaga 

tertentu 

- Lebih mengarah ke karakter 

pada umumnya 

 

Adapun posisi penelitian ini untuk melanjutkan dari penelitian 

sebelumnya yang mana penelitian ini lebih fokus ke karakter religius, karakter 

jujur, serta karakter tanggung jawab, dan juga penelitian ini dilakukan di 

pesantren modern bernuansa salaf yakni Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Jenggawah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 

B. Kajian Teori 

1. Pesantren 

a. Pengertian Pesantren. 

Pondok pesantren adalah gabungan dari pondok dan pesantren. 

Istilah pondok, mungkin berasal dari kata funduk, dari bahasa Arab 

yang berarti rumah penginapan atau hotel. Akan tetapi di dalam 

pesantren Indonesia, khususnya pulau Jawa, lebih mirip dengan 

pemondokan dalam lingkungan padepokan, yaitu perumahan sederhana 

yang dipetak-petak dalam bentuk kamar-kamar yang merupakan asrama 

bagi santri. Sedangkan istilah pesantren secara etimologis asalnya per-

santri-an yang berisi tempat santri. Santri atau murid mempelajari 
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agama dari seorang Kiai atau Syaikh di pondok pesantren. Pondok 

pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan 

dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama 

Islam.
19

 

Pondok pesantren adalah salah satu bentuk lembaga pendidikan 

dan keagamaan yang ada diIndonesia. Secara lahiriyah, pesantren pada 

umumnya merupakan suatu komplek bangunan yang terdiri dari rumah 

kiai, masjid, pondok tempat tinggal parasantri dan ruangan belajar. 

Pondok pesantren juga berarti suatu lembaga pendidikan dan 

pengajaran agama Islam yang pada umumnya pendidikan dan 

pengajaran tersebut diberikan dengan cara non klasikal, tetapi dengan 

system bandongan dan sorogan.
20

 

b. Macam-macam pondokpesantren 

Dari berbagai tingkat konsistensi dengan sistem lama dan 

keterpengaruhan oleh sistem modern, secara garis besar pondok 

pesantren dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu:
21

 

1) Pondok PesantrenSalafiyah 

Salaf artinya “lama”, “dahulu” atau “tradisional”. Pondok 

pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang 

menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, 

                                                           
19

 Kementrian Agama RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan 

danPerkembangannya (Jakarta: Kemenag RI, 2003),80. 
20

 Nasir, Ridwan, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005),81. 
21

 Nasir, Ridwan, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005),81. 
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sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. 

Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan secara individual 

atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik, 

berbahasa Arab. Penjenjangan tidak didasarkan pada satuan waktu, 

tetapi berdasarkan tamatnya kitab yang dipelajari. 

2) Pondok Pesantren Khalafiyah(„Ashriyah) 

Khalaf atinya “kemudian” atau “belakang”, sedangkan 

ashri artinya “sekarang” atau “modern”. Pondok pesantren 

khalafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan 

kegiatanpendidikan dengan pendekatan modern, melalui satuan 

pendidikan formal, baik madrasah (MI, MTs, MA atau MAK), 

maupun sekolah (SD, SMP,SMU dan SMK), atau nama lainnya, 

tetapi dengan pendekatan klasikal. Pembelajaran pada pondok 

pesantren khalafiyah dilakukan secara berjenjang dan 

berkesinambungan, dengan satuan program didasarkan pada satuan 

waktu. 

3) Pondok Pesantren Campuran/Kombinasi 

Sebagian besar pondok pesantren sekarang berada di antara 

rentangan pondok pesantren Salafiyah dan Khalafiyah, buktinya 

sebagian besar pondok pesantren yang mengaku atau menanamkan 

diri pesantren salafiyah, pada umumnya juga menyelenggarakan 

pendidikan secara klasikal dan berjenjang, walaupun tidak dengan 

nama madrasah atau sekolah. Demikian juga pesantren khalafiyah, 
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pada umumnya juga menyelenggarakan pendidikan dengan 

pendekatan pengajian kitab klasik, karena sistem ngaji kitab itulah 

yang selam ini diakui sebagai salah satu identitas pondok 

pesantren. 

c. Karakteristik Pondok Pesantren 

Ghazali mengatakan pondok pesantren sebagai Lembaga 

Pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan lainnya baik dari aspek 

system pendidikan maupun unsur pendidikan yang dimilikinya. Terlihat 

dari proses belajar mengajarnya yang cenderung sederhana dan 

tradisional, sekalipun juga terdapat pesantren yang bersifat 

memadukannya dengan sistem pendidikan modern. Yang mencolok 

dari perbedaan itu adalah perangkat perangkat pendidikannya baik 

perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware)nya. 

Keseluruhan perangkat pendidikan itu merupakan unsur-unsur dominan 

dalam keberadaan pondok pesantren.
22

 

Mukti Ali dan Alamsyah Ratu Pramiranegara dalam Yasid  

melakukan identifikasi karakteristik yang menjadi ciri khas pondok 

pesantren, antara lain:
23

 

1) Adanya hubungan akrab antara para santri dengan kiai.  

2) Ketundukan santri pada figur kiai.  

3) Kesederhanaan dan hemat  

4) Kemandirian  
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5) Ta‟awun  

6) Disiplin dalam memanfaatkan waktu dan berpakaian.  

7) Sikap mental berani menderita telah menjadi bagian intregal di 

kalangan para santri.  

8) Kehidupan agama yang baik.  

9) Kultur kitab kuning dan wacana keislaman klasik yang sangat kuat 

dalam tradisi pondok pesantren.  

d. Unsur Pondok Pesantren 

Dhofier dalam Ghazali mengajukan lima unsur pondok 

pesantren yang melekat atas dirinya yang meliputi:
24

 

1) Masjid  

Masjid pada hakekatnya merupakan sentral kegiatan 

muslimin baik dalam dimensi ukhrawi maupun duniawi dalam 

ajaran Islam, karena pengertian yang lebih luas dan maknawi masjid 

memberikan indikasi sebagai kemampuan seseorang abdi dalam 

mengabdi kepada Allah yang disimbolkan sebagai adanya masjid 

(tempat sujud).  

Masjid merupakan elemen yang tak dapat dipisahkan dari 

pesantren dan dianggap tempat yang paling tepat untuk mendidik 

para santri, terutama dalam praktik sembahyang lima waktu, 

khutbah dan sembahyang jum’ah, dan pengajaran kitab-kitab 

kuning klasik. 
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2) Pondok  

Setiap pesantren pada umumnya memiliki pondokan. 

Pondok dalam pesantren pada dasarnya merupakan dua kata yang 

sering penyebutannya tidak dipisahkan menjadi “Pondok 

Pesantren”, yang berarti keberadaan pondok dalam pesantren 

merupakan wadah penggemblengan, pembinaan, dan pendidikan 

serta pengajaran ilmu pengetahuan.  

3) Kyai 

Kyai merupakan elemen paling esensial dari suatu 

pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sudah 

sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata 

bergantung kepada kemampuan pribadi kyainya.
25

 

Ciri yang paling esensial bagi suatu pesantren adalah adanya 

seorang kyai. Kyai pada hakekatnya adalah gelar yang diberikan 

kepada seseorang yang mempunyai ilmu di bidang agama dalam hal 

ini agama Islam. Keberadaan kyai dalam pesantren sangat sentral 

sekali. Suatu lembaga pendidikan Islam disebut pesantren apabila 

memiliki tokoh sentral yang disebut kyai. Jadi kyai di dalam dunia 

pesantren sebagai penggerak dalam mengemban dan 

mengembangkan pesantren sesuai dengan pola yang dikehendaki.  

Sebagai salah satu unsur dominan dalam kehidupan sebuah 

pesantren, kyai mengatur irama perkembangan dan kelangsungan 
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kehidupan suatu pesantren dengan keahlian, kedalaman ilmu, 

karismatik, dan ketrampilannya. Sehingga tidak jarang sebuah 

pesantren tanpa memiliki manajemen pendidikan yang rapi. Segala 

sesuatu terletak pada kebijaksanaan dan keputusan kyai. Kyai dapat 

juga dikatakantokoh non-formal yang ucapan-ucapan dan seluruh 

perilakunya akan dicontoh oleh komunitas disekitarnya. Kyai 

berfungsi sebagai sosok model atau teladan yang baik (uswah 

hasanah) tidak saja bagi para santrinya, tetapi juga bagi seluruh 

komunitas disekitar pesantren. 

4) Santri  

Istilah santri hanya terdapat di pesantren sebagai 

pengejawentahan adanya peserta didik yang haus akan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki oleh seorang kyai yang memimpin 

sebuah pesantren.  

Di dalam proses belajar mengajar ada dua tipologi santri 

yang belajar di pesantren berdasarkan hasil penelitian.
26

 

a) Santri Mukim 

Santri mukim yaitu santri yang menetap, tinggal bersama 

kyai dan secara aktif menuntut ilmu dari seorang kyai.  

b) Santri Kalong  

Santri kalong pada dasarnya adalah seorang murid yang 

berasal dari desa sekitar pondok pesantren yang pola belajarnya 
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tidak dengan jalan menetap di dalam pondok pesantren, 

melainkan semata-mata belajar dan secara langsung pulang ke 

rumah setelah belajar di pesantren. 

5) Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik  

Kitab-kitab Islam klasik biasanya dikenal dengan istilah 

kuning yang terpengaruh oleh warna kertas. Kitab-kitab itu ditulis 

oleh ulama zaman dulu yang berisikan tentang ilmu keislaman 

seperti: fiqih, hadits, tafsir maupun tentang akhlak.  

Pada masa lalu, pengajaran kitab islam klasik, terutama 

karangan-karangan ulama yang menganut paham Syafi’I, merupakan 

satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan 

pesantren, tujuan utamanya ialah untuk mendidik calon-calon ulama.  

Waktu pengajian kitab kuning ditentukan pagi dan sore hari 

atau pagi hari hingga menjelang masuk sekolah. Sistem yang 

diberikan adalah wetonan, sorogan dan bandongan. Dalam hal ini 

seorang kyai memberikan penjelasan dan pandangan tentang kitab 

tersebut disamping cara membacanya. Kurikulum pelajaran kitab 

kuning disertakan sepenuhnya dan seutuhnya kepada kyainya. 

2. Kultur Pesantren 

a. Pengertian kultur 

Koentjaraningrat dalam Maran, Beragam definisi dikemukakan 

oleh para ahli dalam memberikan batasan tentang “pengertian budaya 

atau sering disebut kultur”. Para pakar antropologi budaya Indonesia 
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umumnya sependapat bahwa “kebudayaan” berasal dari Bahasa 

Sansekerta budhayah. Kata budhayah adalah bentuk jamak dari budhi 

yang berarti “budi” atau “akal”. Secara terminologis, kata 

“kebudayaan” berarti hal-hal yang berkaitan dengan akal.
27

 

Kata “kebudayaan” itu sepadan dengan kata culture dalam 

bahasa Inggris. Kata culture itu sendiri berasal dari bahasa Latin colore 

yang berarti merawat, memelihara, menjaga, mengolah, terutama 

mengolah tanah atau bertani.
28

 

Menurut antropolog Clifford Gerrtz dalam Zamroni, salah satu 

ilmuwan yang memberikan sumbangan penting dalam 

mendeskripsikan tentang peengertian kultur pesantren mengemukakan 

bahwa kultur pesantren dapat dideskripsikan sebagai pola nilai-nilai, 

ritual, mitos dan kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk dalam perjalanan 

panjang pesantren atau suatu perilaku, nilai-nilai, sikap hidup, dan cara 

hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan dan sekaligus 

cara untuk memandang persoalan dan memecahkannya.
29 

Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Khairil Anwar 

Notodiputro mengatakan bahwa pesantren merupakan “tambang emas” 

dan contoh pengembangan model pendidikan karakter di Indonesia. 

Pesantren merupakan pola pendidikan yang konsen dalam 
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pengembangan karakter, karena karakter menjadi variabel terpenting 

dalam pola pendidikan yang dikembangkan di pesantren. Nilai-nilai 

yang diajarkan pesantren menurutnya adalah budaya ikhlas, 

kesederhanaan, kemandirian, ukhuwwah Islamiyah, ukhwwah 

Wathaniyah atau persaudaraan kebangsaan, mempertahankan warisan 

budaya tradisional bercorak lokal.
30

 

b. Ciri-ciri kebudayaan 

1) Kebudayaan adalah produk manusia.  

2) Kebudayaan selalu bersifat sosial.  

3) Kebudayaan diteruskan lewat proses belajar.  

4) Kebudayaan bersifat simbolik, sebab kebudayaan merupakan 

ekspresi, ungkapan kehadiran manusia.  

5) Kebudayaan adalah sistem pemenuhan pelbagai kebutuhan 

manusia.  

c. Nilai budaya pesantren 

Bakri dan Werdiningsih dalam Yasid menyebutkan tujuh nilai 

budaya pesantren.
31

 

1) Gotong-Royong  

Istilah gotong royong berbeda-beda antara satu pesantren 

dengan pesantren yang lain. nilai-nilai yang terkandung dalam 

budaya gotong-royong ialah tenggang rasa, menumbuhkan rasa 

memiliki, menumbuhkan rasa tanggung jawab, menghargai 
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persahabatan dan kebersamaan, menumbuhkan sifat tanpa 

pamrih/ikhlas, melatih santri berbaur dengan masyarakat, dan 

hormat-menghormati.  

2) Persaudaraan  

Persaudaraan di pesantren seperti tercemin pada 

kekerabatan yang terjalin di asrama. Nilai-nilai yang terkandung 

pada budaya persaudaraan ialah rasa sepenanggungan, solidaritas, 

dialog antar-budaya, empati, tanggung jawab, kejujuran, dan 

tenggang rasa.  

3) Kebebasan  

Kebebasan berpendapat tercemin pada forum batsul masail, 

musyawarah organisasi, dan sebagainya. Kebebasan berpendapat 

ini berkelit kelindan dengan keragaman pendapat para fuqaha‟ 

yang secara bebas bertebaran pada kitab kuning yang dipelajari. 

4) Menghargai pendapat 

Kebiasaan membaca kitab kuning yang berisi perdebatan 

para ulama di bidang hukum islam melahirkan. Saat membaca kitab 

kuning, mereka seolah-olah berada pada situasi perdebatan para 

penulisnya, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi menghargai 

pendapat adalah tanggung jawab atas pendapat sendiri, 

kejujurandalam berargumentasi, tidak oportunis, konsisten dan juga 

menerima dengan lapang dada. 
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5) Kesederhanaan 

Kesederhanaan merupakan cerminan dari ajaran tasawuf 

yang terinternalisasi pada diri santri dan teraktualisasi pada tingkah 

laku santri. Kesederhanaan mengajari santri untuk menggunakan 

skala prioritas dalam berbuat dengan menggunakan asas manfaat 

dan maslahat, sehingga terhindar dari pola hidup hedonis dan 

konsumtif. nilai yang muncul dari kesederhanaan ialah qonaah 

(sikap menerima keadaan), menghargai hidup, zuhud (tidak 

materialistis), dan tidak sombong.  

6) Kemandirian 

Kehidupan santri yang jauh dari orang tua menciptakan 

iklim kemandirian. Tak ada tempat bermanja-manja bagi mereka. 

Mereka tidak bergantung pada orang lain, tetapi tempat mereka 

bergantung hanya kepada Allah SWT. Budaya mandiri ini 

melahirkan sikap percaya diri dan tangguh menghadapi kenyataan 

pahit. 

7) Akhlakul karimah 

Adab merupakan ciri khas seorang santri, karena mereka 

meyakini bahwa berperilaku secara sopan dapat menyelamatkan 

seseorang, dan adab lebih tinggi dari ilmu itu sendiri, maka dari 

akhlakul karimah akan melahirkan sifat tawadhu atau tidak 

sombong. 
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3. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian pemdidikan karakter 

Pendidikan karakter merupakan gabungan dari dua kata, yaitu 

pendidikan dan karakter. Kita ketahui bahwa pengertian pendidikan 

banyak versi yang menyebutkan. Salah satunya Ki Hadjar Dewantara 

dalam kongres taman siswa yang pertama tahun 1930 mengatakan 

bahwa pendidikan umumnya berarti upaya untuk memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran 

(intelek), dan tubuh anak dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan 

bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, 

kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan 

dunianya.
32

 

Sedangkan istilah karakter secara harfiah berasal daribahasa 

latin “character”, yang antar lain watak, tabiat, sifat-sifat 

kejiwaan,budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Jadi karakter adalah 

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas 

seseorang atau sekelompok orang.
33

 

Menurut Darma Kesuma, karakter berasal dari nilai tentang 

sesuatu. Suatu nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilakuseseorang. 

Itulah yang disebut karakter. Jadi suatukarakter melekat dengan nilai 

dari perilak tersebut. Karenanya tidak ada perilakuseseorang yang 

tidak bebas dari nilai.
34
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Hudiyono berpendapat bahwa karakter adalah perilaku yang 

dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, 

hukum/konstitusi, adat istiadat dan estetika. 

Maka pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang 

dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta 

didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa,dirisendiri, sesame manusia, 

lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hokum, tata karma, budaya, dan adat istiadat.
35

 

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pada dasarnya pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang 

mengarah pda pencapaian pembentukan karakter akhlak mulia peserta 

didik secara utuh, terpadu , dan seimbang, sesuai denhan standar 

kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta 

didik mampu secara mandiri meningktakan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta 

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga 

terwujud dalam perilak sehari-hari.
36
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c. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Menurut versi Kemendiknas Ada 18 (delapan belas) nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa :
37

 

1) Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaranagama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain,  dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yangberbeda dari 

dirinya.   

4) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 
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6) Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis 

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, 

dan didengar. 

10) Semangat kebangsaan 

Kebangsaan cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. 

11) Cinta tanah air 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 
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12) Menghargai prestasi 

Sikap, dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Komunikatif 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

14) Cinta damai 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

15) Gemar membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16) Peduli lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaikkerusakan alam yang sudah terjadi. 

17) Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 
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18) Tanggungjawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada tiga nilai dalam 

pendidikan karakter yang sesuai dengan karakter pondok pesantren 

yakni, karakter religius, karakter jujur, dan karakter tanggung jawab. 

1) Karakter religius 

Religius adalah nilai karaker yang menunjukkan pikiran, 

perkataan, dan tindakan seseorang selalu diupayakan berdasarkan 

nilai-nilai ketuhanan dan ajaran agamanya.
38

 Hal ini yang 

semestinya dikembangkan dalam diri anak didik adalah 

terbangunnya pikiran, perkataan, dan tindakan anak didik yang 

diupayakan senantiasa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau yang 

bersumber dari ajaran agama yang dianutny. Jadi, agama yang 

dianut oleh seseorang benar-benar dipahami dan diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari.
39

 

Menurut nurcholis madjid, agama adalah bukan hanya 

sekedar tindakan-tindakan ritual seperti sholat dan membaca 

doa.agama lebih dari itu, yaitu keselurhan tingkah laku manusia 
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yang terpj, yang dilakukan demi memperoleh ridho Allah. Agama 

dengan demikian meliputi keselruhan tingkah laku manusia dalam 

hidup ini, yangtingkah laku itu membentuk keutuhan manusia 

berbudi luhur atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan 

bertanggung jawab pribadi dihari kemudian. 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa nilai 

religius adalah nilai-nilai kehidupan yang menverminkan tumbuh 

kembangnya agama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, 

ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan 

aturan-atran ilahi untuk mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan 

hidup di dunia dan di akhirat. 

Berdasarkan tiga unsur pokok diatas dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

a) Nilai Aqidah 

Aqidah berasal dari bahasa arab dari kata “aqada, 

ya‟qidu, aqiidatan”, yang artinya ikatan, sangkutan. Aqidah  

dalam pengertian terminologi adalah iman, keyakinan yang 

menjadi pegangan hidup bagi setiap pemeluk agama islam. 

Sistem kepercayaan islam atau aqidah dibangun atas enam 

dasar keimanan yanglazim disebut dengan rukn iman, yaitu: 

beriman kepada Allah SWT, para malaikat-Nya, kitab-kitab-

Nya, para rosul-Nya, dan kepada hariakhir serta qada dan 

qadar Allah. 
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Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-

Baqarah ayat 285 : 

                      

                       

                    

Artinya: Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang 

diturunkan kepadanya (Al-Qur'an) dari Tuhannya, 

demikian pula orang-orang yang beriman. Semua 

beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka berkata), 

“Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-

rasul-Nya.” Dan mereka berkata, “Kami dengar dan 

kami taat. Ampunilah kami Ya Tuhan kami, dan 

kepada-Mu tempat (kami) kembali.” 

 

b) Nilai Ibadah 

Ibadah atau menyembah dapat dipahami secara 

umummaupun secara khusus ibadah. Secara umum meliputi 

segala perbuatan yang diizinkan oleh Tuhan. Manusia sebagi 

ciptaan tuhan mempunyai kewajiban terhadap Sang Pencipta 

dan kewajiban kepada sesama manusia. Kewajiban terhadap 

Tuhan yaitu melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi 

segala larangan-Nya. 

Melalui ibadah kita akan membangun kedekatan 

dengan sang pencipta. Dalam ajaran islam, salah satu ibadah 

yang memiliki keistimewaan adalah sholat. Kesitimewaan 

dapat dilihat dari perintah langsung Allah kepada Nabi 
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Muhammad melalui peristiwa isra’mi’raj, tidak melalui 

malaikat jibril sebagaimana perintah terhadap ibadahibadah 

yang lain. Sholat lima waktu merupakan media menjalin 

hubungan kepada Allah secara langsung. Dalammenjalin 

hubungan yang harmonis dengan sang pencipta, ada beberapa 

jalan yang mengantarkan manusia untuk selalu menjalin 

hubungan yang harmonis dengan Allah, antara lain setiap anak 

hendaknya diperkenalkan, diajarkan, dan dibiasakan sholat 

lima waktu. 

Sholat adalah salah satu bentuk ibadah ritual yang 

merupakan sarana bagi setiaporang untuk  selalu merasa dekat 

dalam suasana komunikasi spiritual dengan Allah, dengan 

menjalin taqarrub tersebut, setiap orang akan dapat merasakan 

ketenangan dan ketentraman dalam batinnya, begitu pula 

perbuatannya senantiasa terjaga dari perbuatan keji dan 

mungkar.
40

 Sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci Al-

Qur’an :  
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Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2011), 87. 
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Artinya: Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan 

kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. 

Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji 

dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah 

(salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang 

lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 

Al-Ankabut : 45).
41

 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya dengan 

mendirikan sholat itu akan mencegah dari perbuatan-perbuatan 

keji. 

c) Nilai Akhlak 

Kata akhlak berasal dari kata khalaqa (Bahasa arab) 

yang berartiperangai. Tabiat dan adat istiadat. Menurut 

pendekatan etimologi, pendekatan “akhlak” berasal dari 

Bahasa arab jamak dari bentuk mufrodnya “khuluqun” yang 

menurut logat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, 

atau tabiat. Kalimat ini mengandung segi-segi persatuan 

dengan perkataan “khalkun” yang berarti kejadian, serta erat 

hubungannya dengan “khalik” yang berarti pencipta dari 

“makhluk” yang berarti yang diciptakan. 

Jadi akhlak diartikan sebagai ilmu tata krama, ilmu 

yang berusaha yang mengenal tingkah laku manusia, kemudian 

memberi nilai kepada perbuatan baik dan buruk sesuai dengan 

norma-norma dan tata susila.Farid ma’ruf mendefinisikan 

akhlak sebagai kehendak jiwa manusia yang menimbulkan 

                                                           
41

Al-Qur’an dan Terjemahan, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Departemen Agama 

Republik Indonesia (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), Al-Ankabut : 45 
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perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan 

pertimbangan pemikiran terlebih dahulu.
42

 

2) Karakter Jujur 

Karakter jujur adalah sikap keterbukaan dan transparan 

dari apa yang dipikirkan, dirasakan, dikatakan, dan dilakukan. 

Disamping itu karakter jujur diartikan juga sebagai kesesuaian 

antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dirasakan, dengan 

apa yang dikatakan, dan dengan apa yang dilakukan.
43

Jujur 

adalah perilaku seseorang yang menjadikan dirinya sebagai orang 

yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
44

 

Jujur merupakan sikap dan perilaku yang tidak suka 

berbohong dan berbuat curang, berkata apa adanya dan berani 

mengakui kesalahan. Faktor yang mendorong kejujuran adalah 

akal, agama dan harga diri.Orang yang berakal pasti mengerti 

bahwa kejujuran itu bermanfaat dan berbohong itu 

membahayakan.Agamapun menceritakan kejujuran dan melarang 

kebohongan. Orang memiliki harga diri tidak akan merendahkan 

diri dengan berbohong, ia akan menghiasi dirinya dengan 

keindahan budi pekerti, karena tidak ada keindahan sama sekali 

dalam sebuah kebohongan.
45

Uraian diatas sesuai dengan ayat al-

quran yang berbunyi: 
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Zubaedi, Desain Pendidikan karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Media Group, 2011), hlm 65 
43

Rianawati, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

islam (PAI) di Sekolah dan Madrasah, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2014), 31 
44

Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter Landasan, Pilar dan Implementasi (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), 87 
45

Lanny Oktavia, Ibi Syatibi, Pendidikan Karakter Berbasis Tradisional Pesantren 

(Jakarta: Rumah Kitab, 2014), 235 
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu 

kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”
46

 

 

Jujur dapat diartikan dengan menyampaikan segala 

sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada.Penyampaian tersebut 

tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui tulisan, isyarat, 

dan perbuatan. Kejujuran harus meliputi seluruh aktivitas setiap 

muslim, dimulai dari niat sampai pelaksanannya, baik berupa 

perkataan, tulisan, kesaksian ataupun perbuatan-perbuatan 

lainnya.
47

 

3) Karakter Tanggung Jawab 

Secara etimologis, tanggung jawab berarti “wajib 

menanggung segala sesuatunya”. Dengan begitu bertanggung 

jawab berarti berkewajiban menanggung atau memikul segala 

sesutaunya, atau memberikan jawaban dan menanggung 

akibatnya. Secara terminologis, tanggung jawab adalah kesadaran 

manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik yang 

disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, tanggung jawab 

berarti berbuat sesuatu sebagai bentuk kesadaran akan 

kewajibannya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling 

sempurna, semestinya selalu siap mempertanggung jawabkan apa 
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Al-Qur’an dan Terjemahan, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, Departemen Agama 

Republik Indonesia (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), Al-Ahzab : 70 
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Imam Suraji, Etika Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadits (Jakarta: Pustaka Al-Husna 

Baru, 2006), 250 
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yang sudah dikatakan atau dilakukannya.
48

Hal ini sesuai dengan 

hadits nabi yang diriwayatkan dari ibn umar bahwa Rosulullah 

SAW bersabda : 

ال كلكم راع عن ابن عمر عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه قبل 

 وكلكم مسئول عن رعيته
Artinya: “setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai 

pertanggung jawaban atas kepemimpinannya” (HR. 

Muslim) 

 

Salah satu nilai yang menonjol di pesantren adalah 

tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri, lingkungan, orang tua, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Para kyai/nyai dan 

ustad/ustadzah bertanggung jawab memberikan pendidikan 

keagamaan kepada para santri, baik melalui kitab maupun teladan 

nyata. Sementara para santri bertanggung jawab untuk belajar dan 

mengaji secara sungguh-sungguh serta mengamalkan ilmu yang 

diperolehnya dalam kehidupan. 

Jenis-jenis tanggung jawab, tanggung jawab sendiri dapat 

dibedakan sesuia keadaan manusia atau hubungan yang 

dibuatnya, dan berikut beberapa jenis tanggung jawab: 

a) Tanggung jawab kepada diri sendiri 

Tanggung jawab kepada diri sendiri menuntut 

kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajiban atas dirinya 

sendiri dan memecahkan masalah yang dihadapinya secara 

mandiri. 
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Lanny Oktavia, Ibi Syatibi, Pendidikan Karakter Berbasis Tradisional Pesantren 

(Jakarta: Rumah Kitab, 2014), 183 
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b) Tanggung jawab kepada keluarga 

Keluarga merupakan tingkatan sosial pertama dari 

seorang manusia, yang terdiri dari ayah, ibu dan sodara 

kandung. Setiap anggoota keluarga bertanggung jawab kepada 

keluarganya. Misal orang tua bertanggung jawab membiayai 

pendidikan anak-anaknya. Sebaliknya, anak-anak dituntut 

sebaik-baiknya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kedua 

orang tuanya. 

c) Tanggung jawab kepada masyarakat 

Manusia hakikatnya tak bisa hiup tanpa bantuan 

manusia lainnya, artinya manusia adalah makhluk sosial. 

Karena itulah manusia hendaknya berinteraksi serta 

berkontribusi pada masyarakat disekitarnya.
49
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(Jakarta: Rumah Kitab, 2014), 186-187 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh 

kebenaran mengenai suatu masalah menggunakan metode ilmiah.50 Sedangkan 

pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu berdasarkan cara ilmiah, data 

ilmiah, tujuan dan kegunaan.51 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi), 

data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat  induktif dan 

hasil penelitian kualitatif untuk memahami makna, memahami keunikan, 

mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis.52 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

deskriptif. Yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati 

permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan objek tertentu. 

Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan, menggambarkan dan 

memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau berfikir tertentu.53 Data 

yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, dan bukan angka. 
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 Moh. Kasiran, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2013), 4. 
51

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

2016), 2. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2. 
53

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka, 2013), 100. 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

penelitian. Termasuk mencari data objektif yang nantinya akan digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai 

pertimbangan dan sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di 

Pondok Pesantren Madinatul Ulum yang terletak di desa Jenggawah, karena 

kultur merupakan suatu yang penting dalam menjalankan aktifitas pesantren 

sebagai roda dalam mewujudkan tujuan ideal yang di cita-citakan sesuai 

dengan kebutuhan yang kemudian diperlakukan di dalam Pondok Pesantren 

tersebut. Dan di dalamnya mengandung beberapa nilai-nilai karakter seperti 

semua santrinya diwajibkan menggunakan bahasa madura halus, dan bagi 

santri yang belum menguasai bahasa madura halus dengan baik, maka mereka 

akan bertanya kepada santri lainnya yang sudah fasih dalam berbahasa madura 

halus, tentunya ini adalah salah satu untuk memperkuat tali ukhuwah yang 

dijalin oleh sesama santri. 

C. Subyek Penelitian 

Penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive, yaitu penentuan yang dipilih dengan pertimbangan dan 

tujuan tertentu. Alas an digunakannya teknik ini adalah karena peneliti 

membutuhkan data yang berupa informasi yang hanya bisa didapat dari 

informan yang memiliki pengetahuan lebih tentang data yang hendak peneliti 
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dapatkan sehingga menghasilkan data yang sesuai dengan harapan serta 

relavan dengan judul yang telah dibuat. 

Dalam hal ini, subyek peneliti atau informan yang akan terlibat antara 

lain: 

1. Ketua Pengurus Pesantren Yakni Ustad Husani Rifa’i 

2. Santri Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

3. Alumni atau lulusan Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah yakni 

Irvan Maulana 

4. Masyarakat lingkungan Pondok PesantrenMadinatul Ulum Jenggawah 

yakni bapak H. Kholik 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan, misalnya observasi partisipan, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Masing-masing harus dideskripsikan tentang data apa saja yang 

diperoleh melalui teknik-teknik tersebut.54 Data penelitian kualitatif biasanya 

berbentuk teks, foto, cerita, gambar, dan bukan berupa angka hitung-hitungan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan 

berbagai cara. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya, jika dilihat 

dari segi cara atau tekniknya, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), 

dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.55 
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 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Jember: Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, 2019), 49. 
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Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Nasution menyatakan observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan yang hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.56 

Observasi juga dapat diartikan sebagai proses yang kompleks, yang 

tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik 

observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si 

peneliti.57 

Adapun observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi 

non partisipan, yang mana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya 

sebagai pengamat independen.58 

Namun, sebelum semua itu dilakukan peneliti terlebih dahulu 

melakukan observasi dengan mengamati lokasi penelitian yang dalam hal 

ini dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Jenggawah. Dalam penelitian ini peneliti mengamati tentang: 

a. Proses Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Religius Santri 

di  Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah yakni peneliti 

mengamati bahwa selama berada di pesantren, santri dibiasakan untuk 

berbicara menggunakan bahasa yang santun salah satunya 

menggunakan bahsa madura halus meskipun kepada santri baru, 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2016), 145. 
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 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka 

Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 122. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
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disamping itu juga adanya kewajiban burdah, peneliti juga 

menyaksikan bagaimana pelaksanaan pembacaan burdah, selama 

kegiatan berlangsung, santri harus dengan khusyu’ dalam 

membacanya.  

b. Proses Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Jujur Santri di  

Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah yakni peneliti 

mengamati bahwa ketika santri selesai melaksanakan kewajiban sholat 

jum’at, santri segera membentuk kelompok yang tiap kelompoknya 

berjumlahkan 3 orang, dan segera menuju ke makam, dan membaca 

tahlil dan yasin ketika berada di makam, dan ketika ada santri yang 

tidak mengikuti kegiatan itu, maka akan disanksi berupa pembacaan 

al-qur’an di depan santri yang lainnya 

c. Proses Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Tanggung Jawab 

Santri di  Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah yakni peneliti 

menyaksikan bahwa setiap selesai sholat maghrib, santri yang 

memiliki bagian memimpin pembacaan burdah segera memulainya, 

juga bagi santri yang sudah kelas V dijadikan anggota pengurus 

pesantren. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan Tanya jawab lisan antara dua orang atau 

lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 
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yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang 

memberikan jawaban atar pertanyaan itu.59 

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara 

fleksibel semi terstruktur yang merupakan wawancara yang 

pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan 

jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka yang dibantu dengan beberapa pertanyaan dan alat-alat sederhana 

seperti buku catatan, tape recorder, dan camera.60 

Data yang diperoleh dengan Teknik wawancara adalah : 

a. Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Religius Santri di 

Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah yakni meskipun 

pesantren ini sudah bisa dikatakan pesantren modern, tetapi pesantren 

ini masih bernuansa salaf akan tetapi memang seluruh santri 

diwajibkan berbicara yang santun salah satunya menggunakan bahasa 

madura halus, dan menyapa dengan sikap yang hormat, meskipun itu 

kepada santri baru  

b. Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Jujur Santri di Pondok 

Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah yakni setiap selesai sholat 

jumat, seluruh santri diwajibkan pergi ke makam untuk membaca tahlil 

dan yasin, dan membentuk kelompok yang tiap kelompoknya 

berjumlah tiga orang, dan ketika ada santri tidak melaksanakan 
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 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, 136-137. 
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 Hayat Ruhyat, Resume Buku Metode Penelitian Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 
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kegiatan tersebut maka akan dihukum berupa membaca Al-Qur’an di 

depan para santri yang lainnya. 

c. Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Tanggung Jawab Santri 

di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah yakni ketika santri 

selesai menunaikan sholat maghrib secara berjamaah, maka santri yang 

mendapat bagian memimpin pembacaan burdah maka akan segera 

memulai pembacaan burdah setelah seluruh santri berkumupul dengan 

membentuk lingkaran besar. 

3. Dokumentasi 

Istilah documenter atau dokumentasi berasal dari kata dokumen, 

yang berarti barang-barang tertulis. Alat pengumpulan datanya disebut 

form dokumentasi atau form pencatatan dokumen, sedangkan sumber 

datanya berupa catatan atau dokumen. Dokumentasi bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif yang berupa foto-foto, catatan khusus, dan 

sebagainya.61 

Keuntungan pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi 

ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Data-data 

yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data 

sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi 

dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung 
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didapat dari pihak pertama. Data yang diperoleh dalam Teknik 

dokumentasi ini adalah : 

a. Foto kegiatan pembacaan burdah 

b. Foto santri yang memimpin pembacaan burdah 

c. Foto kegiatan pergi ke makam  

d. Catatan-catatan berupa hasil wawancara 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menyusun dan 

mengolahdata-data yang diperolah dalam penelitian agar menghasilkan 

kesimpulan yang dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana 

yang terdiri dari 3 langkah, yaitu: 1) kondensasi data (data condensation); 2) 

penyajian data (data display); 3) menarik kesimpulan/verifikasi (conclusion 

drawing/verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan 

(selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifiying), 

peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming).
62

 

1. Pengumpulan Data (Data Collection)  

Pengumpulan data merupakan tahap pertama dalam analisis 

data.Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan data. Data itu telah 

dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari 

dokumen, pita rekaman), dan biasanya diproses kira-kira sebelum siap 

digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis). 
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2. Kondensasi Data (Data Condensation)  

Kondensasi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi dan mengubah catatan lapangan, 

transkip wawancara, dokumen dan temuan empirik lainnya. Dengan 

menggunakan kondensasi data akan menjadi lebih mantap/kuat. Dalam 

penelitian ini penelitimelakukan beberapa tahapan yaitu:  

a. Proses Pemilihan (Selecting)  

Dalam proses ini peneliti memilih data yang dibutuhkan oleh 

peneliti yaitu data dari sekolah dan data dari hasil wawancara.  

b. Pengerucutan (Focusing) dan Penyederhanaan (Simplifiying)  

Dalam tahap ini peneliti melakukan reduksi data hasil 

wawancara. 

c. Peringkasan (Abstracting) dan Transformasi Data (Transforming)  

Dalam tahap ini peneliti melakukan pemaparan analisis data untuk 

mengetahui kekonsistenan berdasarkan fakta data dan data hasil 

wawancara. 

3. Penyajian Data (Data Display)  

Dalam hal ini Miles, Huberman, dan Saldana menyatakan bahwa 

“The most frequent of display for qualitative date in the past has been 

extended text”.Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif yakni dengan teks yang diperluas (narasi). 
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Adapun penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data di lapangan yang kemudian didukung dengan data hasil wawancara 

yang telah dikondensasi. 

4. Penarikan Kesimpulan Verifikasi(Conclusion Drawing/Verification)  

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan pada tahap awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. Kesimpulan pada penelitian ini didasarkan pada data yang telah 

diperoleh di lapangan yaitu data dari Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Jenggawah  dan data hasil wawancara yang telah dikondensasi oleh 

peneliti. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan bagian yang memuat usaha-usaha peneliti 

untuk memperoleh keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan yang abash, 

maka perlu diteliti lagi kredibilitasnya menggunakan beberapa teknik, salah 

satunya teknik triangulasi.63 Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai 
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sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Sedangkan triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data yang sama melalui teknik yang berbeda.64 

1. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan 

peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian 

pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai 

pada penulisan laporan.65 

2. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini peneliti mulai mengumpulkan data hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dengan hasil penelitian tersebut, 

peneliti mengelola data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan 

penarikan kesimpulan yang akan disusun ke dalam laporan penelitian 

sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah 

G. Tahap-Tahap Penelitian  

Dalam tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksaan yang akan 

dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan 

desain, penelitian sebenarnya, dan sampai penulisan laporan.
66

 Adapun 

tahaptahap penelitianadalah sebagai berikut:  

                                                           
64

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 
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1. Tahap Pra Penelitian Lapangan  

Tahap pra penelitian lapangan adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh para peneliti sebelum ia terjun langsung ke lapangan. Adapun 

kegiatannya yaitu:  

a. Menyusun rencana penelitian  

Rancangan penelitian ini berisi tentang latar belakang masalah 

dan alasan melaksanakan penelitian, memilih lokasi penelitian, 

menentukan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, 

rancangan prosedur analisis data dan rancangan pengecekan 

keabsahan data.  

b. Memilih lokasi penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menentukan lokasi yang dipakai dalam proses penelitian dan disini 

peneliti menentukan lokasi di Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Jenggawah. 

c. Menyusun Perizinan 

Sehubungan dengan penelitian yang dilaksanakan di luar 

kampus dan merupakan lembaga pemerintah, maka penelitian ini 

memerlukan izin dan prosedur sebagai berikut, yaitu permintaan surat 

pengantar dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad 

Siddiq(UIN KHAS) Jember sebagai permohonan izin penelitian yang 

diajukan kepada Ketua Pengurus Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Jenggawah. 
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d. Memilih informan  

Pada tahap ini peneliti menentukan informan yang dianggap 

mampu memberikan informasi yang akurat. 

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian  

Setelah melakukan beberapa persiapan dari perencanaan 

sampai dengan memilih informan, setelah itu peneliti menyiapkan 

peralatan yang akan digunakan penelitian, seperti referensi, alat tulis, 

dan alat rekam.  

2. Tahap Pelaksanaan. Pada tahap ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:  

a. Memasuki lapangan penelitian  

Pada tahap ini peneliti memasuki lapangan dan melakukan 

proses penelitian untuk mendapatkan data-data dengan melakukan 

proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

b. Menyempurnakan data yang belum lengkap  

Pada tahap ini peneliti tidak hanya datang satu kali akantetapi 

beberapa kali untuk menyempurnakan data-data yang dibutuhkan 

peneliti. 

3. Tahap pasca pelaksanaan  

a. Menganalisis data yang diperoleh  

Setelah data terkumpul disini peneliti menganalisis data yang 

sudah diperoleh sehingga selanjutnya bisa disusun menjadi sebuah 

laporan tertulis. 
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b. Menyajikan data dalam bentuk laporan  

Setelah melakukan analisis data peneliti menyusun data yang 

sudah didapatkan dalam bentuk laporan sehingga selanjutnya bisa 

dilakukan konsultasi bimbingan kepada dosen pembimbing. 

c. Merevisi laporan yang telah disempurnakan  

Setelah pembuatan laporan apabila ada kesalahan atau kurang 

tepatnya laporan setelah dilakukannya konsultasi, peneliti selanjutnya 

melakukan revisi sehingga menjadi sesuai dengan laporan yang sudah 

ditentukan 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Madinatul Ulum Cangkring 

Jenggawah Jember 

1. Sejarah Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Pondok Pesantren Madinatul Ulum ini merupakan lembaga 

pendidikan Pondok Pesantren yang berada di Jember selatan yakni di Desa 

Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember propinsi jawa timur, 

tepatnya ± 15 KM dari kota Jember, dan ± 4 KM dari Pondok Pesantren Al 

Wafa (tempurejo). Keadaan lokasi daerah tanahnya subur, diselatannya 

terdapat pedesaan dan persawahan, disebelah timurnya terdapat 

persawahan, disebelah utara dan baratnya pedesaan. Dan juga terdapat 

jalan raya yang menghubungkan ke PP. Al Wafa Tempurejo.
67

 

KH. AHMAD SAID adalah sebagai tokoh pendiri Pondok 

Pesantren Madinatul Ulum ini, beliau adalah putra nomer dua dari KH. 

ABDUL AZIZ pendiri pondok pesantren Al Wafa (Tempurejo) Jember 

Jawa Timur. Santri pertama hanyalah 20 santri, dan kamarnya hanya 8 

lokal. Pada tahun 60 an beliu ditarik ke Tempurejo untuk memimpin 

Pondok Pesantren Al Wafa setelah kakaknya yang benama KH. ALI 

HASAN wafat. Santrinya ada yang pindah ke Tempurejo adapula yang 

berhenti. Beberapa tahun kemudian beliau kembali ke Pondok Pesantren 

Madinatul Ulum Cangkring dan setelah itu banyak santri berdatangan 

untuk mengaji. 
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Pada tahun 1964 beliau menikah dengan Nyai Hj. Khoiriyah putri 

dari KH. Irsyad Kasian dan beliau dikarunia tiga putra, putra pertama KH. 

Luthfi Ahmad, yang kedua KH. M. Ali Sobri, dan yang ketiga Nyai Hj. 

Munawwaroh. Ketiga putra beliau semua memiliki Yayasan Pondok 

Pesantren sendiri-sendiri. 

Sebelum berdirinya dhalem, masjid, dan pesantren, tanah yang 

sekarang ditempati Pondok Pesantren Madinatul Ulum adalah warisan 

KH. Abdul Aziz, tanah tersebut awalnya adalah bukit kecil yang sangat 

angker kemudian dibersihkan dan dibangunin dhalem, pondok dan 

kemudian dibangunin sebuah masjid, masjid yang sangat sederhana dan 

pertama kali ada masjid di Desa Cangkring. Masjid tersebut masih belum 

mempunyai nama, berapa tahun kemudian setelah KH. Ahmad Said 

menetap di dhalem Cangkring dan merenovasi masjid tersebut barulah 

masjid itu diberinama “NURUL MUSAFIRIN’’ dengan makna cahaya 

bagi orang yang melakukan perjalanan. 

Pembangunan ini diarsiteki langsung oleh KH. Ahmad Said dan 

tukang berasal dari santri-santrinya, sumber dana semua berasal dari beliau 

dan tidak menerima bantuan dari orang lain. Sehingga dalam waktu yang 

lumayan lama, pembambangunan itupun selesai dan sampai sekarang ini 

masjid tersebut masih kokoh. 

Dalam perjalanan KH. Ahmad said memimpin Pondok Pesantren 

Madinatul Ulum, dimata masyarakat beliau merupakan seorang yang arif 

dan bijaksana, dikagumi dan dihormati. Sehingga nam beliau begitu lejat 



 
 

 
 

60 

dengan kehidupan masyarakat terutama masyarakat sekitar Pondok 

Pesantren 

Beliau wafat pada tanggal 19 shafar 1412 H. Untuk mengenang 

berbagai jasa dan perjuangan beliau serta seluruh keluarga Pondok 

Pesantren Al Wafa Tempuejo, Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

mengadakan Haul Tahunan Bersama masyarakat dan alumni yang 

diadakan di Pondok Pesanten Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah 

Jember. 

Sejarah kultur pesantren muncul Setelah wafatnya KRH. Ahmad 

Said, Pondok Pesantren diwariskan kepada putra pertama beliau yakni 

KRH. Luthfi Ahmad, pada tahun 2001 Pondok Pesantren ini resmi dibadan 

hukumkan oleh KH. Luthfi Ahmad  dengan Akte Notaris No. 08 Tanggal 

05 Februari 2001 Soesanto Adi Poernomo, SH. Jember, Semenjak itu juga 

ada kultur pesantren melalui kegiatan yang diulang-ulang setiap harinya 

yang sudah terprogram melalui ketetapan yang berlaku di Pondok 

Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah yang tujuan salah satunya adalah 

melalui kegiatan tersebut dapat membentuk karakter santri yang nantinya 

dapat bermanfaat ketika santri sudah pulang ke tengah-tengah 

masyarakat.
68

 

2. Pendidikan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum  

Pendidikan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

Jember terdiri dari pendidikan fomal, non formal, dan extrakurikuler 
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dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendidikan formal terdiri dari TK/PAUD, SDI (Sekolah Dasar Islam), 

SMPT (Sekolah tahap pertama terpadu), SMK (Sekolah menengah 

kejuruan), MA (Madrasah Aliyah), dan MADIN (Madrasah diniyah). 

b. Pendidikan non formal terdiri dari LPQ (Lembaga pengembagan Al 

Qur’an), B3K (Bimbingan belajar baca kitab), MLA (Markazul 

Lughah Al arobiyah). MDT (Markaz Dirosah Tahfidiyah), TPQ 

(Taman Pendidikan Al-Qur’an), Pengajian Jum’at Pon, Pengajian 

Sorogan dan Pengajian Kitab Kuning. 

c. Pendidikan extra kurikuler terdiri dari Hadrah/ Al-Banjari, Khitobah, 

Musyawaroh, Buletin, Tahlil, Tapak suci, Sepak bola, Volly ball, 

Badminton, Pramuka, Manasik Haji, Kaligrafi, Bahtsul Masail dan 

lain lain.
69

 

3.  Struktur Pengurus/ Asatidz Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Mengenai Struktur pengurus Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Cangkring Jenggawah Jember sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Struktur Pengurus PP. Madinatul Ulum
70

 

 

No Jabatan Nama 

1.  Pendiri  KRH. Ahmad Said 

2.  Pengasuh  KH. Lutfi Ahmad 

3.  Pembimbing  Lora Abdul Hamid 

4.  Penasehat Lora Imdad Fahmi Azizi 

5.  Ketua Pengurus  Husainir Rifa’i 

6.  Ketua I Ahmad Faizi 
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7.  Ketua II Moh Saifur Rizal 

8.  Sekretaris Ifan Fawaidus Saidi 

9.  Bendahara Misbah Ali  

Abdi Rohman Hakim 

10.  Pendidikan Mahmud effendi 

M Wasilah 

M. Faiz Budiman 

11.  Keamanan Bahrul Ulum 

Isabet Aly 

Ramadhani 

12.  Sarana dan Prasarana Baihaqi 

Arfan Rosyadi 

M. Faris 

13.  Ubudiyah Ahmad Abduh Assayidi  

Ahmad Anas 

Moh. Zainul Hasan 

14.  Sensus Data Moh Ansori Ilyasin 

M Umar Fadil 

Aminur Rizal 

15.  Kebersihan Sofil Himan 

Baihaqi 

Badri 

16.  Seni dan Olah Raga M. Arif Ishomuddin 

 

4. Visi, Misi Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

VISI Pesantren Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember 

adalah  “Cerdas intelektual, Emosional, dan Spiritual”.
71

 

Sedangkan MISI dari Pesantren Madinatul Ulum Cangkring 

Jenggawah Jember adalah  : 

a. Melaksanakan KBM dengan strandar kompetensi yang profesional 

untuk meningkatkan dan mengaktifkan intelektual anak didik 

b. Memberi bimbingan dan pelatihan khusus keterampilan serta olahraga 

yang baik agar emosional anak berada pada porsi yang tepat 

c. Memberi pendidikan dan pengamalan agama islam dengan lebih baik 

dan benar sebagai sumber inspirasi.
72
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5.  Kegiatan Pendidikan Pondok Pesantren Madinatul Ulum 

Kegiatan Pendidikan Pondok Pesantren Madinatul Ulum terdiri 

dari kegiatan harian dan mingguan. Kegiatan ini dapat dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Kegiatan Harian  

Tabel 4.2 

Kegiatan Harian PP. Madinatul Ulum
73

 

 

No Waktu Kegiatan Nama Kegiatan 

1.  03:30 - 04:00 Persiapan shubuh 

2.  04:00 - 04:45 Jama’ah shubuh 

3.  04:45 - Bel tafsir  “Sorogan” & “Perbesan” 

4.  06:00 - 07:00 Pengajian tafsir 

5.  07:00 - 08:00 Persiapan sekolah formal 

6.  08:00 - 12:00 Sekolah formal 

7.  12:00 - 12:30 Persiapan dzuhur 

8.  12:30 – Selesai Jama’ah dzuhur 

9.  Ba’da jama’ah dhuhur - 14:30 Istirahat 

10.  14:30 - 15:00 Persiapan sekolah diniyah 

11.  15:00 - 16:00 Sekolah diniyah 

12.  16:00 – Selesai Jama’ah ashar 

13.  Ba’da jama’ah ashar - 17:00 Sekolah diniyah 

14.  17:00 – Magrib Makan  

15.  Ba’da jama’ah magrib - 19:00 Pembacaan Burdah 

16.  19:00 – Selesai Jama’ah isya’ 

17.  Ba’da jama’ah isya’ - 20:30 Pengajian “Al jāmi’usshogir” 

18.  20:30 - 21:00 Setoran diniyah 

19.  21:00 - 22:00 Hasilan (Kelas shifir , 1, 2 ) 

20.  21:00 - 23:00 Hasilan (Kelas 3, 4, 5 ) 
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b. Kegiatan Mingguan  

Tabel 4.3 

Kegiatan Mingguan PP. Madinatul Ulum
74

 

 

Hari  Waktu  Nama Kegiatan 

Malam selasa Ba’da maghrib Mengaji al-qur’an 

Malam selasa Ba’da isya’ Takriran, burdah, fasholatan 

Malam selasa 21:00 – 22:00 Musyawaroh Kitab Fathul 

Qorib (Kelas II dan III) 

Malam selasa 21:00 – 23:00 Musyawaraoh Kitab Fathul 

Muin (Kelas IV dan V) 

Hari Selasa Ba’da shubuh Takriran 

Malam jum’at Ba’da maghrib Mengaji al-qur’an 

Malam jum’at  Ba’da isya’ Takriran, burdah, fasholatan 

& Mengaji di astah dan 

Istighosah 

Hari jum’at  Ba’da sholat Jum’at Mengaji di makam/astah  

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Penelitian tentunya harus disertai dengan penyajian data sebagai 

penguat sebuah penelitian, sebab dengan data inilah yang dianalisis sehingga 

data tersebut akan dihasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini. Maka 

peneliti akan menyajikan data melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Adapun data yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di 

lapangan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Kultur Pesantren dalam Membentuk Karakter Religius Santri. 

Karakter religius adalah suatu sikap atau perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama islam dan diterapkan didalam 

kehidupan sehari-hari, berdasarkan hal itu, nilai-nilai yang bersumber dari 

dari ajaran agama dan diharapkan santri benar-benar mampu memahami 
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sekaligus mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya, 

dan didalam agama tidak hanya berbuat baik kepada Tuhan tetapi juga 

kepada sesama manusia, dengan dilaksanakannya penanaman karakter 

religius diharapkan seorang santri dapat memiliki karakter religius yang 

kuat yang nantinya ketika pulang ke masyarakat dapat berbaur dengan 

memiliki karakter religius yang kokoh.  

Berdasarkan hal itu upaya yang dilakukan oleh para pengurus 

pesantren dalam menanamkan karakter religius salah satunya dengan 

memberi contoh terlebih dahulu kepada para santri. Hal ini menurut Ustad 

rijal selaku pengurus pesantren mengenai kultur pesantren dalam 

membentuk karakter religius,  bahwa: 

Kultur pesantren memang identik dengan akhlak karakter, kultur 

sendiri merupakan budaya jadi santri dibiasakan untuk 

mempraktekkan akhlak yang baik yang dibahas dalam kitab  

Ta’lim Muta’allim yang membahas tentang adab-adab santri yang 

mencari ilmu-ilmu, jadi diharapkan bagi santri untuk belajar dan 

mempraktekkan dari ilmu yang di dapatkan. Sebagai pengurus 

pesantren kita harus memberikan contoh yang baik kepada para 

santri misalnya: berperilaku sopan kepada orang yang lebih tua, 

menghargai orang yang lebih muda dan bagaimana berperilaku 

yang baik dan juga setiap malam habis sholat maghrib 

dilaksanakan pembacaan burdah, dan santri-santri tidak boleh 

main-main dalam membacanya.
75

 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara khususnya dalam kultur 

pesantren dalam membentuk karakter religius dapat disimpulkan bahwa 

karakter religius ditanamkan kepada santri sesuai dengan kitab Ta’lim 

Muta’allim yang dan di praktekkan oleh para santri. Pengurus pesantren 

diharapkan untuk menjadi contoh yang baik untuk para santri dengan 
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memberikan contoh adab-adab kepada sesama teman, maupun orang yang 

lebih tua dan muda, juga melalui kegiatan membaca burdah yang 

dilaksanakan selesai habis maghrib, dan upaya inilah yang dilakukan 

Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah dalam menanamkan 

karakter religius. 

Peneliti mengamati bahwa selama berada di dalam pesantren 

santri dibiasakan untuk berbicara dengan menggunakan bahasa madura 

yang halus dan menyapa orang dengan sikap yang hormat, disamping itu 

juga adanya kewajiban pembacaan burdah, peneliti juga menyaksikan 

bagaimana pelaksanaan pembacaan burdah, merupakan salah satu cara 

dalam menanamkan karakter religius santri, selama  pembacaan burdah 

berlangsung, seluruh santri harus mengikuti pembacaan dengan serius 

atau khusyu’, dan terbukti selama kegiatan tersebut berlangsung, seluruh 

santri mengikutinya dengan penuh rasa semangat yang menggebu dan 

dengan serius atau khusyu’ selama kegiatan berlangsung.
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Gambar 4.1 

Kegiatan Membaca Burdah 
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Dari dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca 

burdah dilakukan secara berkelompok dan dilaksanakan secara kompak 

dan juga serius atau khusyuk dalam membacanya 

Selain itu  ustadHusainiRifa’i selaku ketua pengurus pesantren 

meyatakan bahwa: 

Salah satu contoh adab yang baik kepada ahlul bait yaitu ketika 

ahlul bait keluar baik menggunakan mobil maupun motor, santri 

diharapkan untuk membentuk barisan dan menunduk. Atau ketika 

pengasuh atau ahlul bait lainnya ke masjid untuk sholat 

berjama’ah, santri atau pengurus biasanya merapikan sandal 

pengasuh dan ahlul bait lainnya. Hal ini dicontohkan oleh 

pengurus agar diikuti oleh para santri. Senua pengurus juga ikut 

memberikan pelajaran tentang adab kepada santri sehingga santri 

bisa mempraktekan dalam sehari-hari dan menjadi sebuah 

kebiasaan. Dalam hall ini semua santri wajib mengikuti aturan, 

dan mereka yang tidak taat pada peraturan akan mendapatkan 

sebuah hukuman.
77

 

 

Hal ini dipertegas juga oleh Fiki ramadhani yang merupakan santri 

di Pesantren Madinatul Ulum yang menyatakan bahwa: 

Memang di pesantren ini yang diutamakan adalah akhlak. 

Bagaimana bertingkah laku yang baik, misalnya pesentren ini 

sangat khas dengan bahasa Madura yang halus, dimana para santri 

menggunakan bahasa Madura halus kepada pengasuh dan ahlul 

bait, tidak hanya itu santri juga membiasakan bahasa Madura 

halus kepada teman maupun pengurus, kalo kegiatan burdah 

dilaksanakan habis maghrib cak, dan dilakukan di dua tempat, 

pertama di masjid, dan kedua di kamar masing-masing, dan ketika 

membacanya, semua santri diharapkan khusyuk.
78

 

 

Hal ini senada dengan pernyataan saudara Irvan Maulana yang 

merupakan salah satu alumni Pesantren Madinatul Ulum bahwa : 
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Kegiatan di pondok itu dilaksanakan sudah sesuai dengan apa 

yang diharapkan oleh pengurus pesantren terutama pengasuh 

khususnya, melalui beberapa kegiatan, salah satunya dengan 

melaksanakan kegiatan membaca burdah setiap habis maghrib, 

selain itu di pondok juga ditanamkan bagaimana bicara baik dan 

santun kepada sesama santri, baik yang lebih tua maupun yang 

lebih muda dari mereka, apalagi kepada pengasuh, semua santri 

harus diam dan menunduk ketika mobil atau sepeda keluarga 

ndalem lewat di kompleks pesantren.
79

 

 

Pernyataan diatas dipertegas oleh ketua pengurus pesantren bahwa : 

Memang kami para pengurus pesantren selain memberi contoh 

terlebih dahulu karena para adik-adik santri tentunya belum tahu 

betul betapa pentingnya berperilaku yang sopan, juga melalui 

kegiatan pembacaan burdah yang dilakukan setiap selesai sholat 

maghrib, kenapa harus kegiatan semacam ini, karena bukan 

sekedar membaca burdah, tetapi selama kegiatan tersebut 

berlangsung, seluruh adik-adik santri harus dengan serius dan 

khusyu’ didalam membacanya, karena secara tidak langsung 

mereka sudah berlatih menanamkan karakter religius secara 

mandiri, meskipun disertai dengan teguran ketika melanggar 

peraturan pembacaan burdah.
80

 

 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa pesantren 

sangat mengutamakan akhlak dengan tutur kata yang baik menggunakan 

bahasa madura halus, santri juga diajarkan bagaimana bersikap ketika di 

depan pengasuh, pengurus dan teman. Selain itu kegiatan di pondok 

pesantren terstruktur dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan salah satu kegiatan yang menjadi sorotan alumni yaitu 

membaca burdah setelah selesai sholat maghrib. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti bahwa 

semua santri dapat mematuhi peraturan yang ada serta dapat memahami 

tujuan para pengurus pesantren di dalam menanamkan karakter 
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religiusmelalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan di dalam pesantren, 

dan saeluruh santri mampu mengamalkan apa itu sebuah karakter religius 

baik yang berkaitan dengan sesama manusia, apalagi yang berkaitan 

dengan hubungan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini terbukti 

betapa semangatnya mereka dalam melaksanakan kegiatan y6ang ada di 

dalam pondok pesantren salah satunya kegiatan pembacaan burdah,  

seluruh santri bersegera mengambil kitab ad-diba’i dengan masih 

berpakaian sopan dan segera membentuk lingkaran besar dan dilakukan 

dengan berdiri selama kegiatan berlangsung, kemudian kegiatan 

berlangsung dan seluruh santri mengikutinya dengan serius tanpa adanya 

gurauan maupun candaan.
81

 

2. Kultur Pesantren dalam Membentuk Karakter Jujur Santri. 

Karakterjujur adalah salah satu dari 18 macam karakter, dan harus 

ditanamkan didalam diri santri karena dengan berperilaku jujur, maka 

fikian akan tenang, karena sudah berperilaku benar, dan sifat jujur 

merupakan salah satu sifat dri para ulul azmi. Adapun  upaya yang 

dilakukan para pengurus pesantren didalam menanamkan karakter jujur 

santri salah satunya melalui kegiatan pergi ke makam atau astah setiap 

selesai sholat jum’at, hal ini diuangkapkan oleh Ustad Rifa’i selaku ketua 

pengurus Pesantren Madinatul ulum Jenggawah tentang membentuk 

karakter jujur menjelaskan bahwa: 
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Karakter jujur harus ditanamakan terlebih dahulu pada diri sendiri, 

juga dengan cara memberikan penjelasan kepada para santri apa 

itu jujur dan betapa pentingnya bmemiliki sifat jujur, di pondok 

pesantren ini dalam pembentukan karakter jujur yakni melalui 

kegiatan pergi ke makam atau astah dan santri yang mau ke astah 

(makam ahlul bait) diberi jadwal untuk mematuhi peraturan 

kesehatan, santri yang ke astah pun tidak boleh terlalu banyak 

maksimal 3 orang disamping untuk mematuhi protocol kesehatan. 

Dalam hal kecil seperti ini diharapkan setiap santri bisa bersikap 

jujur dengan mematuhi aturan dari pesantren dan pemerintah.
82

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu santri yakni : 

Setiap selesai sholat jum’at, santri secara bergantian pergi ke astah 

atau makam ahlul bait yang telah wafat, selain mendatangkan 

barokah yang akan diperoleh melalui kegiatan seperti ini, kita para 

santri juga dilatih jujur, karena peraturan kegiatan ini dilakukan 

secara bergantian dan tidak boleh lebih 3 orang, dan juga kami 

takut apabila kami melanggar peraturan yang ada, selain kami 

diberi sanksi kami takut ilmu kami tidak akan barokah apabila 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pesantren.
83

 

 

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa hal kecil dalam 

mempraktekkan karakter jujur yang dimulai dari diri sendiri. Yang 

kemudian memberikan penjelasan kepada para santri apa itu jujur dan 

betapa pentingnya berperilaku jujur dan upaya yang dilakukan pesantren 

yaitu memberikan peraturan untuk santri yang ingin ke astah diminta 

untuk mematuhi atauran pemerintah dan aturan pesantren. Hal ini 

diperkuat dengan hasil dokumentasi santri yang datang ke astah dengan 

mematuhi aturan pesantren. 

Pergi ke makam dilakukan secara semangat dan antusias oleh para 

santri, hal ini terbukti ketika peneliti melakukan observasi di pondok 

pesantren madinatul ulum bahwa ketika sholat jum’at selesai, santri 

                                                           
82

Husaini Rifa’I, diwawancara oleh penulis, Jember 12 Mei 2021 
83

 Fiki Ramadani, diwawancara oleh penulis, Jember 14 Mei 2021 



 
 

 
 

71 

berbondong-bondong pergi ke makam atau astah secara bergantian 

maksimal 3 orang, dan kegiatan ini tentunya dilakukan sebelum adanya 

pandemi, namun kegiatan ini justru tetap tidak melanggar protokol 

kesehatan ketika pandemi melanda.
84

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Kegiatan Pergi Makam (Astahh) 

 

Dari hasil dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa santri 

yang datang ke astah hanya tiga orang, sesuai dengan peraturan pesantren 

untuk tidak ke astah secara berbondong-bondong guna mematuhi aturan 

pesantren dan pemerintah ketika ada pandemi. 

Selain itu ustad Rijal selaku pengurus juga menambahkan tentang 

membentuk karakter jujur yang mengatakan bahwa: 

Membentuk karakter jujur yang dilakukan pesantren yaitu dengan 

menanamkan kepada santri dengan pembelajaran-pembelajaran 

yang dilaksanakan di pondok pesantren, kemudian santri 

diharapkan untuk mempraktekkan karakter jujur dalam 

melaksanakan kegitan-kegitan pesantren, contohnya ketika 

kegiatan membaca burdah yang dilaksanakan setelah magrib, 

santri diminta untuk mengikuti kegiatan jika tidak mengikut 

kegiatan maka biasanya santri akan diberikan hukuman karena 

tidak mengikuti kegiatan, selain itu untuk memberikan efek jera 

kepada santri yang tidak jujur. Nah dari hal kecil ini diharapkan 

santri menanamkan karakter jujur dengan baik.
85
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Begitu juga salah satu alumni ini menyampaikan bahwa : 

Cara pesantren ini dalam menanamkan karakter jujur pada diri 

santri melalui kegiatan pergi ke makam atau kita mengenalnya 

dengan sebutan astah, karena kita meyakini bahwasannya dengan 

kegiatan seperti ini akan mendatangkan barokah yang akan 

mengalir pada kita selaku para santri, dan kegiatannya dilakukan 

secara bergantian 2 sampai 3 orang, hal ini dapat menumbuhkan 

karakter jujur santri, dan apabila santri melanggar peraturan yang 

telah ditentukan maka akan diberikan sanksi sesuai pekanggaran 

yang telah dibuat.
86

 

 

Pernyataan senada disampaikan oleh salah satu masyarakat bahwa : 

Memang setiap selesai sholat jum’at, santri di pesantren ini pergi 

ke makam secara bergantian, dan sebelum adanya pandemi, 

memang sudah bergantian pergi ke makam, karena mungkin 

mereka sudah memahami betapa pentingnya meminta barokah 

kepada ahlul bait pesantren yang telah wafat atau meninggal, 

memang bukan tujuannya meminta ke kuburan, tapi ini mengenai 

washilah atau perantara, dan siapa tau doa kita cepat sampai 

berkat melakukan kegiatan semacam ini.
87

 

 

Santri bergegas pergi ke kamar sebentar dengan masih berpakaian 

sopan untuk mengambil kitab majmu’ yang di dalamnya berisi kumpulan 

doa-doa serta surat yasin lalu kemudian para santri pergi keluar pesantren 

untuk pergi ke makam, dan kebetulan letak makam yang tidak jauh dari 

area pesantren, maka santri berjalan kaki menuju ke makam, dan juga 

santri dengan semangat melaksanakan kegiatan tersebut.
88

 

Data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pergi ke 

makam atau astah  dilakukan setelah selesai sholat jum’at serta melalui 

kegiatan semacam  ini akan tertanam karakter jujur  para santri, karena 

para santri telah meyakini dengan kegiatan pergi ke makam atau astah 
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dapat mendatangkan barokah yang nantinya akan dirasakan sendiri oleh 

para santri ketika sudah terjun ke tengah-tengah masyarakat. 

Berdasarkan data diatas serta diperkuat dengan observasi  dapat 

disimpulkan bahwa karakter jujur harus dimulai dari diri sendiri. 

Pesantren memberikan pemahaman berupa pembelajaran tentang karakter 

jujurntuk kemudian dipraktektekkan oleh santri. salah satu contoh 

penanaman karakter jujur yaitu ketika kegiatan pergi ke makam atau 

astah, dan ketika ada santri yang tidak jujur dan mengaku sudah pergi ke 

makam, maka akan diberi hukuman atau sanksi yang telah ditentukan 

oleh para pengurus pesantren, hal ini tentunya para santri harus 

melaksanakannya dengan rasa ikhlas atau  lapang dada, karena dengan 

melakukan sesuatu dengan rasa ikhlas, makaakan terasa sendiri ketika 

sudah berada di tengah-tengah masyarakat. 

3. Kultur Pesantren dalam Membentuk Karakter Tanggung 

JawabSantri. 

Karakter dan sifat tanggung jawab harus dimiliki setiap manusia 

terlebih kita sebagai seorang muslim, sifat tanggung jawab merupakan 

sikap yang selalu ditanamkan oleh para pengurus pesantren melalui dunia 

pendidikan. Dalam agama islam sikap ini terlihat ketika santri mampu 

melaksanakan tugas dan kewajibannya yang sudah ditetapkan oleh para 

pengurus pesantren. 

Tanggung jawab adalah karakter yang dimiliki seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, baik itu terhadap diri 



 
 

 
 

74 

sendiri, maupun keluarga.Setiap pondok pesantren mempunyai metode 

sendiri unutuk mengajarkan tanggung jawab kepada santri, salah satunya 

di pesantrn ini yakni setiap santri diebani amanah untuk mimpin 

pembacaan burdah, dan bergantian setiap malamnya secara berurutan, 

selain itu, dipesantren ini para santri yang sudah lama di pesantren 

diberikan amanah untuk menjadi pengurus pesantren. Pernyataan ustad 

rijal selaku pengurus di pondok pesantren tentang kultur pesantren dalam 

membentuk karakter tanggungjawab di pondok pesantren Madinatul 

Ulum Jenggawah: 

Kalo tanggung jawab, disini santri diberi amanah untuk 

memimpin pembacaan burdah secara bergantian tiap malamnya, 

dan untuk santri yang yang sudah menginjak kelas V diberikan 

amanah menjadi pengurus pesantren untuk mengontrol semua 

kegiatan yang ada dipondok, yang nantinya menjadi bekal bagi 

mereka ketika menjadi pemimpin.
89

 

 

Dari wawancara cara diatas dapat disimpulkan bahwa pondok 

pesantren mempunyai metodememberikan amanah kepada santri yang 

sudah lama di pondok untuk menjadi pengurus pesantren. Santri yang 

menginjak kelas V diberi amanah menjadi pengurus pesantren agar santri 

belajar bertanggung jawab.  

Hal senada juga disampaikan oleh ustad husaini rifa’i selaku 

pengurus di pondok pesantren Madinatul Ulum jenggawang mengatakan 

bahwa: 
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Tidak hanya menjadi pengurus disini santri juga diberi tanggung 

jawab untuk berorganisasi dan mengajar sebagai bekal dan untuk 

menambah wawasan para santri.
90

 

 

Dari hasil wawancara dengan ustad rifa’i selaku pengurus di 

pesantren Madinatul Ulum dapat disimpulkan bahwa selain menjadi 

pengurus, santri yang sudah dianggap mampu diberi tanggung jawab 

untuk berorganisasi dan mengajarsebagai bekal dan menambah wawasan 

bagi santri. 

 Hal ini senada juga disampaikan oleh salah satu santri yaitu : 

Disini tanggung jawabnya seperti halnya tiap malam pembacaan 

burdah itu dipimipn oleh santri juga cak, tapi bergantian tiap 

malamnya, dan juga kalo sudah kelas V biasanya dibebani amanah 

ntuk jadi pengurus pesantren
91

 

 

Dengan begitu sikap dan perilaku tanggung jawab akan selalu 

tertanam pada diri santri bukan hanya di lingkunan pesatren, akan tetapi 

apabila sudah berhenti atau terjun ke tengah-tengah masyarakat akan 

selalu berkomitmen untuk bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri, 

maupun lingkungan mereka tinggal. Terbukti ketika santri yang akan 

menginjak kelas V akan ditanyai oleh pengurus pesantren yang senior, 

bagaimana apakah sanggup untuk menjadi pengurus pesantren dan 

apabila menyanggupi maka pengurus senior akan menyuruh untuk 

memindahkan barang-barangnya untuk ke tempat khusus anggota 

pengurus pesantren.
92
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Kemudian dipertegas oleh salah satu alumni bahwa : 

Seluruh santri di pesantren ini diharapkan untuk mempunyai rasa 

tanggung jawab yang tinggi, dan karakter ini bisa kita lihat ketika 

santri dapat mempertanggung jawabkan atas kewajiban dari 

pengurus pesantren yang telah ditetapkan sebelumnya, dan 

alhamdulillah santri dapat memahami hal ini terlihat ketika santri 

dapat menjalankan amanah sesuai harapan pesantren khususnya 

pengasuh.
93

 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa 

peneliti menyaksikan bahwa santri yang diberi amanah untuk menjadi 

anggota pengurus pesantren ialah santri yang sudah kelas V, dan 

pengurus pesantren segera mendata bahwa siapa saja santri yang sudah 

pantas untuk dijadikan anggota pengurus pesantren, dan mengenai 

kegiatan yang berkaitan dengan penanaman karakter tanggung jawab 

yakni melalui pemberian amanah kepada setiap santri untuk memimpin 

pembacaan burdah, terlihat ketika seluruh santri sudah membentuk 

lingkaran besar, maka santri yang mendapat bagian akan memimpinnya 

dengan suara yang lebih keras dari santri yang lainnya.
94

 

Berdasarkan data yang terpapar diatas serta diperkuat dengan 

observasi dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pengurus 

pesantren dalam menanamkan karakter tanggung jawab adalah dengan 

cara memberikan amanah kepada seluruh santri untuk memimpin 

pembacaan burdah secara bergantian tiap santri yang dilaksanakan setiap 

selesai sholat maghrib hal ini berguna ketika sudah berpulang ke tengah-

tengah masyarakat, diharapkan alumni sudah mampu mengamalkan ilmu 
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selama masih ada di pesantren, supaya masuk kategori manusia yang 

bermanfaat bagi sesamanya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Memimpin bacaan burdah 

 

Dokumentasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya setiap 

santri secara bergantian seiap malamnya dibebani amanah untuk 

memimpin pembacaan burdah. 

Mengenai kultur pesantren dalam membentuk karakter tanggung 

jawab santri, Fiki Ramadhani sebagai santi di pondok pesantren madinatul 

ulum ulum jenggawah menjelaskan bahwa: 

Kultur pesantren dalam membentuk karakter tanggung jawab yaitu 

dengan beberapa peraturan pesantren seperti pesantren tidak 

memperbolehkan santri untuk melondry  pakaian, santri diharapkan 

untuk mencuci pakaian sendiri, santri juga diberikan amanah untuh 

untuk piket halaman, dan membersihkan kamar masing-masing 

sesuai jadwal yang ditentukan. Dan dari hal kecil seperti ini 

karakter tanggung jawab santri terbentuk.
95

 

 

Dari hasil wawancara dengan Fiki Ramadhani dapat disimpulkan 

bahwa karakter religius bisa dibentuk dari hal-hal kecil seperti 
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membiasakan santri untuk mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar 

dan membersihkan halaman pesantren. 

Berdasarkan data diatas serta diperkuat dengan observasi dapat 

disimpulkan bahwa didalam menanamkan karakter tanggung jawab upaya 

yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Madinatul Ulum  adalah dengan 

cara pengurus pesantren memberikan amanah kepada seiap santri untuk 

memimpin pembacaan burdah, serta untuk santri kelas V maka diberikan 

tanggung jawab untuk menjadi anggota pengurus pesantren supaya 

didalam diri santri mempunyai rasa tangung jawab apabila dibebani suatu 

amanah serta mampu menerapkannya didalam kehidupan sehari-hari 

apabila santri tersebut sudah pulang bemasyarakat. 

Tabel 4.4 

Hasil Temuan Penelitian 

 

No Fokus Masalah Hasil Temuan 

1 Bagaimana Kultur 

Pesantren Dalam 

Membentuk 

Karakter Religius 

Santri Pondok 

Pesantren 

Madinatul Ulum 

Jenggawah 

Melalui pemberian penjelasan apa itu arti dari 

berperilaku sopan baik kepada yang lebih 

muda apalagi kepada yang lebih tua 

umurnya,yakni dengan membiasakan 

berkomunikasi menggunakan bahasa madura 

halus, dan untuk santri yang belum 

menguasai betul kosa katanya maka santri 

yang sudah cakap dalam berkomunikasi 

menggunakan bahasa madura halus harus 

membimbing atau mengajarinya dan juga 

dengan kegiatan membaca burdah yang 

dilakukan setiap selesai sholat maghrib, dan 

bukan sekedar membaca, akan tetapi selama 

kegiatan berlangsung, santri dilarang keras 

bermain-main, karena ini merupakan 

tatakrama kita kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2 Bagaimana Kultur 

Pesantren Dalam 

Membentuk 

Karakter Jujur 

Melalui yang pertama memberikan 

penjelasan apa itu jujur dan betapa 

pentingnya mempunyai sifat jujur, serta 

melalui kegiatan pergi ke makam atau astah 
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Santri Pondok 

Pesantren 

Madinatul Ulum 

Jenggawah 

yang dilakukan setiap selesai sholat jum’at, 

dan dilaksanakan secara bergantian maksimal 

3 orang tidak boleh lebih, dan apabila salah 

satu santri ketahuan berbohong dengan alasan 

sudah pergi makam padahal masih belum, 

maka akan dihukum sesuai pelanggaran yang 

dilakukan, dan tentunya kegiatan semacam 

itu akan melatih kejujuran santri 

3 Bagaimana Kultur 

Pesantren Dalam 

Membentuk 

Karakter Tanggung 

Jawab Santri 

Pondok Pesantren 

Madinatul Ulum 

Jenggawah 

Dengan membebani amanah untuk santri 

kelas V yakni menjadi anggota pengurus 

pesantren, serta melalui memberikan amanah 

kepada santri untuk memimpin pembacaan 

burdah yang setiap malam dilaksanakan, dan 

secara bergantian dilakukan setiap malamnya, 

upaya tersebut yang dilakukan dalam 

menanamkan karakter tanggung jawab pada 

diri santri. 

 

C. Pembahasan Temuan 

1. Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Religius Santri di 

Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

Menurut Fitroh Eko Masyhuda dalam skripsinya yang mengutip 

buku dari Ulil Amri Syafri yang berjudul “Efektivitas Majelis Taklim” 

yang didalamnya membahas tentang  karakter religius bahwa memiliki 

arti sebuah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
96

 

Berdasarkan temuan yang didapatkan di lapangan upaya yang 

dilakukan oleh Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah adalah 

dengan cara yang pertama melakukan penanaman kepada segenap santri 
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melalui pengajaran yang diberikan oleh pengurus pesantren yang 

kemudian diaplikasikan di kehidupan sehari-hari santrinya. 

Melalui program membaca burdah yang dilaksanakan setiap habis 

maghrib, membuat para santri harus semangat karena ini adalah salah 

satu bentuk kegiatan yang secara tidak langsung mendidik para santri 

yang mulanya santri debelum mondok tidak tahu ilmu agama secara 

menyeluruh. Kegiatan membaca burdah ini dilakukan setiap malam 

selesai sholat maghrib, dan kegiatannya juga dibagi di dua tempat, yang 

pertama dilaksanakan di kamar masing-masing dan secara berjamaah, 

dan yang kedua dilaksanakan di masjid secara bergantian sesuai urutan 

yang telah ditentukan pengurus pesantren. Dan tidak diperkenankan bagi 

santri ketika sedang membaca burdah bermain-main atau tidak khusyuk, 

karena ini adalah salah satu bentuk sopan santun kita kepada Allah dan 

Rosulnya sebagai seorang muslim. 

Berdasarkan data diatas, adapun upaya yang dilakukan Pondok 

Pesantren Madiantul Ulum Jenggawah yakni dengan memberikan 

pengetahuan apa itu akhlak kepada Tuhan dan akhlak kepada sesama, 

yang kemudian diaplikasikan di kehidupan sehari-hari santri-santrinya. 

Dan dengan kegiatan yang sudah diprogram oleh pengrus pesantren dapat 

menanamkan karakter religius santri-santrinya. 

Dan hal ini sesuai dengan skripsi Ainur Rahman yang mengutip 

bukunya Akhmad Muhaimin Azzet yang berjudul “Internalisasi Panca 

Jiwa Pondok Pesantren” yaitu : hal yang semestinya dikembangkan dalam 
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diri anak adalah terbangunnya pikiran, perkataan, dan tindakan anak 

didik yang diupayakan senantiasa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau 

yang bersumber dari ajaran agama yang dianutnya, jadi agama yang 

dianut oleh seseorang benar-benar dipahami dan diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari.
97

 

Berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya 

beberapa kegiatan yang dilkaksanakan oleh pondok pesantren madinatul 

ulum dalam membentuk karakter religius santri yaitu dengan 

memberikan kegiatan membaca burdah yang dilakukan setiap selesai 

sholat maghrib dan juga dalam membacanya harus dalam keadaan 

khusyuk atau tidak boleh main-main, begitu juga kehidupan sehari-hari 

santri ketika berkomunikasi kepada sesama santri harus menggunakan 

bahasa madura halus,dan melaui kegitan tersebut, nilai aqidah, akhlak, 

dan ibadah ada di dalamnya. 

2. Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Jujur Santri di 

Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

Nilai karakter Jujur adalah  sikap  atau perilaku untuk bertindak 

sesungguhnya   dan apa adanya, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak 

tambah dan tidak dikurangi,dan tidak menyembunyikan kejujuran.
98

 Jadi 

karakter jujur adalah karakter yang tercemin dalam  perkataan, perbuatan, 

tulisan dan tindakan yang mencerminkan keadaan sebenarnya. 
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Berdasarkan temuan yang ditemukan di lapangan, upaya yang 

dilakukan Pondok Pesantren Madinatul Ulum adalah yang pertama 

memberikan pengajaran apa itu jujur yang kemudian para santri 

menerapkan di kehidupan sehari-hari, tentunya hal pertama yang harus 

dilakukan dalam menumbuhkan sifat jujur adalah dengan cara melakukan 

semua kegiatan dengan lapang dada, seperti kegiatan yang telah 

dilaksanakan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum ini, misalkan setiap 

santri diharapkan pergi ke makam atau astah dalam istilah maduranya, 

dan kegiatan ini dilakukan setiap selesai sholat jum’at, letak makam yang 

berada di luar kompleks pesantren, hal ini membuat para santriharus 

bergantian, dan ini adalah salah satu dampak pandemi covid-19 yang 

tidak boleh bergerombol atau berkelompok dalam beraktivitas sehari-

hari, dengan cara ini juga menjadi poin positif bagi santri karena dapat 

membiasakan berprilaku juju dalam perkataan, maupun tindakan yang 

dilakukannya. 

Hal ini selaras denganNikmah Rochmawati dalam jurnalnya yang 

mengutip pernyataan Ya’cub Hamzah dalam bukunya “Etika Islam” 

bahwa berlaku jujur harus sesuai dengan perkataan yang kemudian 

diaplikasikan oleh perbuatan, dan sebaliknya, jangan berkata yang tidak 

sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
99

 Dan berperilaku jujur tidak 

akan merugikan melainkan akan menatangkan poin positif bagi siapa saja 

yang melakukannya, salah satunya dapat dipercayai orang lain. 
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Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang 

dilakukan oleh pondok pesantren madinatul ulum adalah yang pertama 

dengan cara memberikan pemahaman kepada santri tentang apa itu jujur, 

yang kemudian diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, dan terbukti 

ketika santri pergi ke masjid kemudian ketika santri turun dari masjid, 

setiap santri memakai sandal miliknya sendiri, tidak ada santri yang 

berani memakai sandal yang bukan miliknya sendiri dan juga dengan 

cara memberikan kegiatan pergi ke makam atau astah setiap selesai 

sholat jum’at, dan kegiatan ini dilakukan dengan cara bergantian atau 

bergiliran sebanyak 2 orang santri, dan begitu seterusnya sampai semua 

santri selesai melakukan kegiatan tersebut. 

3. Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Tanggung Jawab 

Santri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan tangung jawabnya, yang seharusnya dilakukan 

sendri, masyarakat, lingkungan, negara, dan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 
100

 Sikap tanggung jawab secara umum tidak lepas dari suau hal 

yang harus dilaksanakan dan diimplementasikan dengan nilai-nilai yang 

terkait didalamnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan 

kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja 

maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berbuat sebagai 

perwujudan kesadaran akan kewajiban.
101

 

                                                           
100

 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 112 
101

 http;//www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab (diakses  

tanggal 26 januari 2022 jam 19.17 WIB) 



 
 

 
 

84 

Pertama yang harus dilakukan dalam membentuk karakter 

tanggung jawab adalah dengan cara melakukan semua kegiatan yang ada 

di pesantren dengan lapang dada dan juga dengan niatan yang positif. 

Dan upaya yang dilakukan oleh pondok pesantren madinatul ulum adalah 

dengan memberikan tanggung jawab kepada satu orang santri untuk 

memimpin pembacaan burdah, dan ini dilakukan setiap malam dan 

tentunya setiap santri akan mendapat bagian, dan juga ketika santri senior 

harus mengajari setiap santri yang masih baru tentang berkomunikasi 

menggunakan bahasa madura halus. 

Selain bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut, yang 

merupakan bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan 

lingkugan sekitar, pesantren madinatul ulum yang didalamnya juga ada 

pelajaran formal, artinya santri tidak hanya mempelajari kitab klasik, 

akan tetapi juga megkaji pelajaran formal, dan untuk menambah 

wawasan santri-santrinya, pondok pesantren ini juga mengadakan 

ekstrakurikuler seperti halnya olahraga. 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasanya upaya 

yang dilakukan oleh pondok pesantren madinatul ulum dalam 

membentuk karakter tanggung jawab adalah dengan cara memberikan 

amanah kepada setiap santri dalam memimpin pembacaan burdah, dan 

bergantian setiap malamnya. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab 

kepada diri sendiri, pesantren, keuluarga dan juga lingkungan sekitar, 

sebagai bekal mereka ketika sudah selesai dalam menempuh pendidikan 
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di pesantren, dengan kegiatan seperti ini dapat membentuk karakter 

tanggung jawab santri-santrinya, hal ini selaras dengan pernyataan lanny 

octavia, ibi syatibi yaitu: 

santri juga dididik menjadi manusia yang bertangung jawab 

melalui pengembanan amanah, dimana masing-masing mempunyai tugas 

dan tanggung jawab sendiri. Hukuman atau ta’zir dalam istilah pesantren 

juga merupakan salah satu metode mempuk kesadaran para santrinya 

supaya bertanggung jawab.
102
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisi data yang bersumber dari observasi, wawancara, 

dan dokumentasi tentang “Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter 

Santri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah”. Maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Religius Santri di Pondok 

Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah bisa dilihat dari kegiatan sehari-hari 

dimana ketika santri berpapasan sesama santrinya atau seniornya selalu 

dengan menggunakan bahasa madura yang halus juga adanya kewajiban 

santri untuk mengikuti kegiatan pembacaan burdah setiap selesai sholat 

maghrib dan bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban tugas seorang 

santri, tetapi santri harus ikhlas dalam melaksanakan kewajiban membaca 

burdah tersebut, selama kegiatan membaca burdah, santri harus dengan 

khusyuk atauserius dalam membacanya, hal ini yang dapat juga 

membentuk akhlak para santri, bahwasannya tatakrama haruslah 

diutamakan dan melalui kegiatan tersebut, karakter religius dapat tertanam 

secara perlahan pada diri santri. 

2. Kultur pesantren Dalam Membentuk Karakter Jujur Santri di Pondok 

Pesantren Madinatul Ulum Jenggawahjuga melalui kegiatan yang sudah 

ditetapkan di dalam pesantren, yakni melalui kegiatan pergi ke makam dan 

dilaksanakan setiap selesai sholat jum’at, dilakukan secara bergantian atau 
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membentuk kelompok sebanyak 3 orang, bagi santri yang tidak melakukan 

kegiatan pergi ke makam maka akan dikenakan sanksi berupa pembacaan 

al qur’an di depan para santri yang lainnya,  kegiatan ini guna melatih 

kejujuran para santri, kegiatan inilah yang dapat membentuk karakter jujur 

santri. 

3. Kultur pesantren  Dalam Membentuk Karakter Tanggung Jawab Santri di 

Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah yakni melalui pemberian 

amanah pada setiap diri santri untuk memimpin pembacaan burdah yang 

dilakukan secara bergantian setiap malamnya, secara tidak langsung, santri 

dididik untuk bertanggung jawab karenah sudah dipercaya untuk 

memimpin pembacaan burdah, dan kegiatan inilah yang dapat membentuk 

karakter tanggung jawab pada diri santri 

B. Saran 

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pondok Pesantren 

Madinatul Ulum Jenggawah, ada beberapa saran yang penulis sampaikan 

antara lain : 

1. Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

a. Para Pengurus Pesantren 

Bagi semua ustad atau pengurus pesantren agar selalu sabar 

dalam membimbing dan mendidik para adik-adik santri, dan ketika 

kegiatan pergi ke makam sebaiknya satu orang pengurus mendampingi 

guna mengetahui santri yang tidak melaksanakan kegiatan 
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tersebutdanapa yang menjadi cita-citanya dapat tercapai dan juga 

bermanfaat di dunia bahkan di akhirat. 

b. Santri  

Bagi semua santri pondok pesantren madinatul ulum 

jenggawah agar selalu menjaga sikap dan perilakunya, dan selalu 

mentaati semua peraturan yang ada di dalam pondok pesantren, supaya 

ilmu yang didapat dapat bermanfaat ketika sudah pulang 

bermasyarakat. 

2. Bagi peneliti 

Peneliti berharap, agar penelitian ini dapat berguna bagi peneliti 

lain yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan 

atas topik yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahsan yang 

telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk 

mengadakan penelitian lanjutan dengan cara mengadakan wawancara yang 

lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

3. UIN KHAS Jember 

Semoga penelitian ini dapat berguna bagi peneliti yang lain 

khususnya mahasiswa akhir universitas islam negeri kyai haji ahmad 

siddiq jember untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang kultur pesantren 

dalam membentuk karakter santri serta untuk menambah wawasan 

keislaman. 
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Lampiran 1 

MATRIK PENELITIAN 

JUDUL VARIABEL 
SUB 

VARIABEL 
INDIKATOR SUMBER DATA 

METODE 

PENELITIAN 
FOKUS PENELITIAN 

Kultur Pesantren 

Dalam Membentuk 

Karakter Santri di 

Pondok Pesantren 

Madinatul Ulum 

Jenggawah 

1. Kultur 

Pesantren 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Membentuk 

Karakter Santri 

- KulturBudaya 

Pesantren 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Karakter 

Religius 

 

 

KarakterJujur 

 

 

 

 

- Karakter 

Tanggung 

Jawab 

 

 

 

- Kemandirian dan 

tanggung jawab 

- Kejujuran dan amanah 

- Kesederhanaan 

- Hormat dan santun 

- Toleransi 

 

 

 

 

- Akidah 

- Ibadah 

- Akhlak 

 

- Jujurpadadirisendiri 

-Jujurpadakeluarga 

 

 

 

- Tanggung jawab 

terhadap diri sendiri 

- Tanggung jawab 

terhadap keluarga 

Data Primer 

Informan 

- Wawancara:  

1. Ketua Pengurus 

Pesantren 

2. Santri 

3. Alumni 

4. Masyarakat 

 

Data Sekunder 

- Observasi 

- Dokumentasi 

Pendekatan 

penelitian: 

- Kualitatif  

Jenis penelitian: 

- Deskriptif  

Teknik 

pengumpulan data: 

- Observasi 

-Wawancara 

-Dokumentasi 

Teknik Analisis 

data: 

- Pengumpulan data 

- Reduksi data 

- Penyajian data 

- Kesimpulan 

Keabsahan data: 

- Triangulasi sumber 

- Triangulasi teknik 

 

Tahap penelitian 

- Persiapan 

- Pelaksanaan 

- Penyusunan 

laporan 

1.Bagaimana Kultur 

Pesantren Dalam Membentuk 

Karakter Religius Santri di 

Pondok Pesantren Madinatul 

Ulum Jenggawah. 

 

2. Bagaimana Kultur 

Pesantren Dalam Membentuk 

Karakter Tanggung Jawab 

Santri di Pondok Pesantren 

Madinatul Ulum Jenggawah. 

 

3. Bagaimana Kultur 

Pesantren Dalam Membentuk 

Karakter Semangat 

Kebangsaan Santri di Pondok 

Pesantren Madinatul Ulum 

Jenggawah. 



 

 

Lampiran 2 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

Yang bertandatangandibawahini: 

Nama  : Muhammad ImronRosyidi 

NIM  : T20171249 

Prodi  : Pendidikan Agama Islam 

Universitas : Universitas Islam NegeriKyai Haji Ahmad SiddiqJember 

Denganinimenyatakanbahwa skripsi yang berjudul 

“KulturPesantrenDalamMembentukKarakterSantri di 

PondokPesantrenMadinatulUlumJenggawah” adalahhasilpenelitian / karyasendiri, 

kecuali yang dirujukdarisumber. 

 

Jember 25 Mei 2022 

Saya yang menyatakan 

 

 

 

 

 

MUHAMMAD IMRON ROSYIDI 

NIM.T20171249 

  



 
 

 
 

Lampiran 3 

PEDOMAN PENELITIAN 

A. Pedomanobservasi 

1. Letakgeografis 

2. Situasidankondisi 

B. Pedomanwawancara 

1. Bagaimana Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Religius di 

Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah ? 

2. Bagaimana Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Jujur Santri 

di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah ? 

3. Bagaimana Kultur Pesantren Dalam Membentuk Karakter Tanggung 

Jawab Santri di Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah ? 

C. Pedoman dokumentasi 

1. Profil Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

2. Sejarah Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

3. Visi, misi Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

4. Struktur Pondok Pesantren Madinatul Ulum Jenggawah 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 4 

Formulir Pengumpulan Data (Jurnal Penelitian) 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5 

SURAT IZIN PENELITIAN 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 6 

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 7 

DOKUMENTASI 

1. Wawancara  

 

 

 

  

 

 

 

Wawancara dengan Ketua 

Pengurus Pesantren  

Ustadz Husaini Rifa’i 

Wawancara dengan anggota 

Pengurus Pesantren  

Ustadz Rijal 

Wawancara dengan santri 

Fiki Ramadhani 



 
 

 
 

 

 

 

  

Wawancara dengan alumni 

Pondok Pesantren Madinatul 

Ulum Jenggawah  

Irvan Maulana 

Wawancara dengan salah satu 

masyarakat sekitar Pondok 

Pesantren Madinatul Ulum 

Jenggawah 

H. Kholik 



 
 

 
 

2. Dokumentasi Kegiatan 

Kegiatan pembacaan burdah 

 

 

Kegiatan pergi ke makam atau astahh 

 



 
 

 
 

 

Dokumentasi salah satu santri memimpin pembacaan burdah 
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