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MOTTO

                

              

Artinya : Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al
Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari
(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat
Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang
lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.* [QS. Al –
Ankabuut : 45 (29)]

* Azh Zhafir, Al – Qur’an Mushaf Terjemah. (Sukoharjo: Madina). QS. Al – Ankabuut : 45
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ABSTRAK

Nur Holis, 2022 : Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri
Di Pondok Pesantren Nurul Khalil Bondowoso.

Kata kunci :Budaya, Pesantren, Karakter

Pesantren sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Baik
dalam segi hubungan bermasyarakat, pemecahan problematika kehidupan,
maupun sikap dan akhlak dalam bermasyarakat dan masih banyak lagi
nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran maupun budaya-budaya
yang ada di pesantren. Selain itu, pondok pesantren merupakan gambaran
kecil suatu kehidupan bermasyarakat. Pondok pesantren telah lama
mendidik santri agar memiliki karakter yang diandalkan, seperti dalam
bidang keilmuan, bidang akhlak, maupun bidang sosial.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1)
Bagaimana budaya pesantren sebagai wadah pembiasaan dalam
membangun karakter santri di Pondok Pesantren Nurul Khalil? 2) Apa saja
nilai karakter yang dikembangkan oleh pondok pesantren Nurul Khalil?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran budaya
pesantren sebagai wadah pembiasaan dalam membangun karakter santri di
pondok pesantren Nurul Khalil.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah
pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dan kejadian yang terkumpul
sebagaimana adanya, yang sesuai dan relevan dengan obyek penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Khalil Bondowoso
yang beralamatkan di Jl. Curahdami Dusun Selatan Sawah Desa
Curahdami RT 01 RW 01 Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Budaya Pondok
Pesantren Nurul Khalil Bondowoso menerapkan 7 metode dalam
membentuk karakter santri, yaitu: Uswah Hasanah (Keteladanan), Latihan
dan Pembiasaan, Ibrah, Mau’idah, Kedisiplinan, Targhib Wa Tahzib, dan
Kemandirian. 2) Nilai karakter yang dikembangkan oleh pondok pesantren
Nurul Khalil dalam membentuk karakter santri, yakni : Nilai Keagamaan,
Nilai Kemandirian, Nilai Kesederhanaan, Nilai Kebersamaan, Nilai Sosial
dan Akhlak, Nilai Keikhlasan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesantren adalah sistem pendidikan Indonesia yang telah

menunjukkan perannya dengan memberikan kontribusi tidak kecil bagi

pembangunan manusia seutuhnya. Selain pesantren sebagai lembaga

pendidikan yang mengutamakan “tafaqquh-fi-al-din”, tradisi pesantren

telah bisa memadukan moralitas ke dalam sistem pendidikan dalam skala

yang luar biasa kuatnya.1

Pada kenyataannya, aspek modernitas cepat terpadu dalam tradisi

pesantren ditunjukkan dengan berkembangnya lembaga pendidikan

formal; di dalam institusi pesantren dibuktikan hampir 70% lembaga

pesantren telah menyediakan sekolah-sekolah/madrasah formal dan

perguruan tinggi modern.2

Dengan demikian adanya pesantren tidak hanya mencetak manusia

yang berakhlak, cakap, beriman dan bertaqwa. Akan tetapi pesantren juga

melahirkan generasi bangsa yang siap terjun di masyarakat dengan

berbagai kemajuan dan kondisi zaman saat ini.

Pesantren juga telah berhasil dalam membangun karakter peserta

didik yang tidak kalah mutunya dengan lembaga-lembaga pendidikan lain,

terbukti output pesantren memiliki tingkat kecerdasan yang integral antara

1 Syamachsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Memadu Modernitas Untuk kemajuan bangsa,
(Yogyakarta, Nawesea Press, 2009). 25.

2 Syamachsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Memadu Modernitas Untuk kemajuan bangsa,
(Yogyakarta, Nawesea Press, 2009). 23.
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kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan

spiritual (SQ).3

Selain itu, produk pendidikan pesantren terbukti memiliki karakter

dasar yang di cita-citakan bangsa dan negara, berupa iman dan takwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab sesuai yang diamanatkan oleh UU No. 20 Th 2003,

Pasal 3 UU Sisdiknas sebagai berikut:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 4

Dengan adanya UU bermaksud untuk menumbuhkan karakter

siswa. Yang mana karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku

yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup

keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Karakter dapat dianggap

sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya,

3 Tebba Sudirman, Kecerdasan Sufistik, (Jakarta, Kencana, 2004). 15
4 Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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adat istiadat, dan estetika.5 Karakter juga terperinci menjadi delapan belas

yaitu: (1) Religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6)

kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat

kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13)

bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16)

peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab.6

Dari rincian diatas bahwa pendidikan karakter sangatlah penting

diajarkan kepada siswa. Hal ini dicontohkan oleh keluarga Luqman yang

mengajarkan kepada anaknya untuk tidak mempersekutukan Allah SWT.

Perbuatan untuk tidak mempersekutukan Allah termasuk ke dalam nilai

karakter yang hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita

keluarga Luqman terdapat di dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 13 yang

berbunyi:

          
     

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu
ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu
mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan
(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS. Luqman :
13)7

5 Muchlas Samani & Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung :PT Remaja
Rosdakarya, 2017). 41.

6 Muchlas Samani & Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung :PT Remaja
Rosdakarya, 2017). 25.

7 Al-Quran dan Terjemahnya. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013).
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Akhlak memegang peranan yang penting dalam kehidupan

manusia, tanpa akhlak manusia dalam kehidupannya dapat menuju kearah

martabat yang rendah, baik di hadapan Allah SWT atau manusia karena

tidak mengenal perbedaan perbuatan baik dan perbuatan buruk.

Selaras dengan tujuan pendidikan islam yaitu untuk mewujudkan

manusia seutuhnya, sedangkan tujuan pendidikan agama islam adalah

membimbing akhlak agar mereka menjadi muslim sejati, beriman teguh,

beramal sholeh dan berakhlak mulia serta berguna bagi masyarakat agama

dan negara.

Salah satu dari tujuan tersebut adalah masalah akhlak, dimana

akhlak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-

hari, karena kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati

tempat yang penting sekali, baik sebagai individu maupun sebagai anggota

masyarakat, akhlak adalah pokok-pokok kehidupan yang esensial, yang

diharuskan agama.

Dalam Agama Islam akhlak menepati kedudukan yang istimewa,

hal ini berdasarkan kaidah bahwa Rasulullah SAW menepatkan

penyempurnaan akhlak sebagai misi pokok risalah Islam. Seperti dalam

hadits Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

Pesantren sebagai pencetak generasi bangsa yang tentunya siap

untuk diterjunkan di masyarakat dengan segala kemajuan zaman saat ini,

maka pesantren sangatlah berperan dalam pembangunan karakter generasi

penerus bangsa yang sesuai dengan cita-cita bangsa dan agama, khususnya
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dalam segi keakhlakannya. Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai

dari pendidikan dipesantren yakni agar mampu berinteraksi dan mampu

menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada ketika sudah terjun di

masyarakat.

Pondok Pesantren berperan penting sebagai lembaga pendidikan

keagamaan yang keberadaannya dituntut untuk dapat meningkatkan

partisipasinya dalam mewarnai pola kehidupan dilingkup pesantren. Jika

pendidikan dipandang sebagai proses, maka proses tersebut akan berakhir

pada pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak

dicapai dengan adanya Pondok Pesantren secara umum adalah adanya

perubahan tingkah laku atau perubahan akhlakkul karimahdan tujuan

secara khususnya adalah tazkiyatun Nafs (menyucikan hati), pendekatan

diri kepada Allah melalui mujahadah. pada hakikatnya adalah suatu

perwujudan dari nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam pribadi seseorang.8

Oleh karna itu, penulis ingin menggali lebih dalam lagi pendidikan

apa saja yang diberikan di dalam pesantren dengan budaya-budaya

khasnya pondok pesantren dalam mencetak karakter santri khususnya

dalam bidang keakhlakannya yang akan dituangkan dalam skripsi yang

berjudul “Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri di

Pondok Pesantren Nurul Khalil Bondowoso” dengan harapan kajian ini

dapat membangun kesadaran dan motivasi diri kahususnya bagi penulis

8 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), 233.
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dan orang lain agar senantiasa menjaga nilai-nilai akhlak seperti yang

diajarkan oleh Nabi dan dapat mencapai cita-cita bangsa dan agama.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana budaya pesantren sebagai wadah pembiasaan dalam

membangun karakter santri di Pondok Pesantren Nurul Khalil?

2. Apa saja nilai karakter yang dikembangkan oleh pondok pesantren

Nurul Khalil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaranapa yang akan dituju.

Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang

dirumuskan sebelumnya.9 Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran budaya pesantren sebagai wadah pembiasaan

dalam membangun karakter santri di pondok pesantren Nurul Khalil

2. Mendeskripsikan nilai karakter yang dikembangkan oleh pondok

pesantren Nurul Khalil

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa poin yang dirasa perlu kami paparkan dari penelitian

ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Aksioma dari penelitian ini diharap mampu menyumbangkan

literasi atau masukan pemikiran dalam bidang pendidikan agama

9 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45.
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islam khususnya tentang budaya pesantren dalam membangun

karakter santri.

b. Aksioma dari penelitian ini diharap mampu memberikan

gambaran yang factual dan nyata tentang budaya pesantren dalam

membangun karakter santri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat praktis untuk sendiri dalam penelitian ini

diharapkan dapat meningkatkan nalar, membentuk pola piker

kritis dan sistematis serta menerapkan dan mengembangkan di

lingkungan ilmu yang diperoleh. Serta untuk memberikan literasi

bahan dan ide bagi para penggiat pendidikan agama islam.

b. Bagi Kampus

Manfaat praktis bagi kampus UIN Kiai Haji Achmad

Siddiq Jember dalam hal ini setidaknya dapat membantu

memberikan kontribusi bagi intelektual atau keilmuan khususnya

dalam bidang hkum keluarga Islam. Dengan adanya tesis yang

ditulis oleh peneliti dapat membantu mahsasiswa – mahasiswi

lainnya utuk menambah referensi dan ilmu pengetahuan.

c. Bagi Tenaga Pendidik

Manfaat praktis untuk tenaga pendidik sendiri dalam hal ini

khususnya mengenai budaya pesantren dalam membangun

karakter santri, agar lebih khususnya meninjau tindakan preventif
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dan represif untuk mengurangi terjadinya penyimpangan. Dengan

demikian diharapkan tenaga pendidik untuk lebih bijaksana dalam

membuat segala bentuk kebijakan serta pendidikan terhadap

siswa.

E. Definisi Istilah

Untuk lebih memperjelas dan mempermudah pemahaman dan

menghindari kesalahpahaman, maka peneliti akan menjelaskan definisi

istilah yang menjadi titik perhatian peneliti dalam penelitian ini.

1. Budaya

Apabila kita berbicara tentang kebudayaan maka kita akan

langsung berhadapan dengan makna dan arti tentang budaya itu

sendiri, seiring dengan berjalannya waktu banyak para ilmuwan yang

sudah menfokuskan kajiannya untuk mempelajari fenomena

kebudayaan yang ada di masyarakat. Secara umum Budaya adalah

suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok

orang. Kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu

terbentuk dari beberapa unsur yang rumit. Diantaranya yaitu adat

istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik.

2. Pesantren

Suatu hal yang tidak terlepas dalam wacana sosial intelektual di

Indonesia adalah Pondok Pesantren. Ia adalah model sistem sosial

sekaligus sebagai sistem intelektual yang pertama dan tertua di

Indonesia. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dimana para
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santri biasa tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran

kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum bertujuan untuk menguasai

ilmu agama Islam secara detail serta mengamalkan sebagai pedoman

hidup keseharian dengan menekankan penting moral dalam kehidupan

bermasyarakat.

Di antara sisi yang menarik para pakar dalam mengkaji lembaga ini

adalah karena “modelnya”. Sifat ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang

terintegrasi dalam pesantren menjadi daya tariknya. Belum lagi

kesederhanaan, sistem dan manhaj yang terkesan apa adanya,

hubungan Kyai dan santri serta keadaan fisik yang serba sederhana.

3. Karakter

karakter adalah ciri khas seseorang dalam berperilaku yang

membedakan dirinya dengan orang lain. Pengertian karakter, watak,

kepribadian (personality), dan individu (individuality) memang sering

tertukar dalam penggunaanya. Hal ini karena istilah tersebut memang

memiliki kesamaan yakni sesuatu yang asli dalam diri individu

seseorang yang cenderung menetap secara permanen.

karakter merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan,

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

budaya dan adat istiadat.
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4. Santri

Santri selama ini digunakan untuk menyebut kaum atau orang-

orang yang sedang atau pernah memperdalam ajaran agama Islam di

pondok pesantren. Kata “pesantren” oleh sebagian kalangan diyakini

sebagai asal-usul tercetusnya istilah “santri.". Kendati begitu, ada

cukup banyak pendapat yang memaparkan kemungkinan sejarah atau

asal usul kata “santri”.

Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti

pendidikan agama Islam di pesantren. Santri biasanya menetap di

tempat tersebut hingga pendidikannya selesai.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian sistematika pembahasan berisi tentang deskriptif alur

pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

Bab satu pendahuluan: yang berisi tentang latar belakang masalah,

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan

sistematika pembahasan.

Bab dua kajian kepustakaan: yang berisi tentang penelitian terdahulu

dan kajian teori.

Bab tiga metode penelitian: yang berisi tentang pendekatan dan jenis

penelitian, lokasi pelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data,

analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
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Bab empat penyajian data dan analisis data: yang berisi gambaran

obyek penelitian, penyajian data analisis dan diakhiri dengan pembahasan

temuan.

Bab lima penutup: yang berisi tentang kesimpulan dari hasil

penelitian serta diakhiri dengan saran.
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BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama

seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada

penelitian penulis. Dan penulis melakukan langkah kajian terhadap

beberapa hasil penelitian berupa skripsi dan jurnal melalui internet.

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait

dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Strategi Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa di SMA Al-Hidayah

Medan Tahun Ajaran 2016-2017

Penelitian Alam Saleh Pulungan, mahasiswa Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara. Skripsi ini memiliki tebal sabanyak 100

halaman.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas

tentang membentuk karakter siswa dan penelitian ini menggunakan

jenis penelitian kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah Peneliti Alam saleh

pulungan membahas strategi guru sedangkan penelitian ini membahas
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tengtang budaya pesantren dan objek peneliti  Alam saleh pulungan di

sekolah mengengah atas sedangkan objek penelitian ini  di pondok

pesantren.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa strategi dalam

pembentukan karakter siswa melibatkan semua pihak lingkungan

sekolah. Dalam lingkungan sekolah dapat melalui kegiatan ekstra

kurikuler berupa pembiasaan sholat berjamaah, kegiatan tahfidz

qur’an, ceramah (kultum), seni dan juga membaca surah-surah

pendek.10

2. Penerapan Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri di

Perguruan Dinniyah Putri Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten

Pesawaran

Penelitian Rani Yusniar, mahasiswa Universitas Islam Negeri

Raden Intan Lampung. Skripsi ini memiliki jumlah halaman sebanyak

83 halaman.

Persamaan penelitian ini yaitu meneliti tentang budaya

pesantren dalam membangun karakter santri. Metode pada penelitian

ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah berisi tentang budaya

pesantren dalam membangun karakter santri, sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Rani Yusniar ini berisi tentang penerapan budaya

pesantren.

10 Alam Saleh Pulungan, Strategi Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa di SMA Al-Hidayah
Medan Tahun Ajaran 2016-2017, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara), 2017.
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Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peran budaya

pesantren dalam membangun karakter santri yaitu adanya rasa ikhlas

yang mendalam yang dimiliki oleh ustadz dan ustadzah dalam

memberikan materi pembelajaran, penempatan tenaga kerja sesuai

dengan kemampuan yang dimiliki, serta adanya kerja sama yang baik

dalam setiap kegiatan yang dilakukan untuk membentuk karakter

santri11

3. Upaya penanaman nilai-nilai pendidikan karkater pada siswa melalui

kegiatan keagamaan di MI Ma’arif Bego Sleman

Penelitian Rahmatul Laelah, mahasiswa Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini memiliki jumlah

halaman sebanyak 132 halaman.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang

pendidikan karakter siswa dan penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini adalah berisi tentang budaya

pesantren, sedangkan penelitian oleh Rahmatul Laelah ini berisi

tentang kegiatan keagamaan.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa upaya

penanaman nilai karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler

keagamaan, kegiatan pembiasaan rutin keagamaan, kegiatan

pembiasaan terprogram. Faktor pendukung dalam hal ini yaitu lokasi

11 Rani Yusniar, Penerapan Budaya Pesantren Dalam Membangun Karakter Santri di Perguruan
Dinniyah Putri Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, (Skripsi Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung), 2017
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MI Ma’arif, kerjasama antar semua piak, ketauladanan guru dan kepala

sekolah dan keluarga. Hasil penanamann nilai-nilai pendidikan

karakter melalui kegiatan keagamaan antara lain yaitu siswa mulai

tertanam nilai-nilai religius, jujur, disiplin, kerja keras, dan mandiri.12

4. Pengaruh Institusi Pesantren Terhadap Pembentukan Karakter Santri di

Pondok Pesantren Al-Falah Kediri

Penelitian Wahda Dewi Mawaddah Mahasisiwi Fakultas

Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Ilmu Al-

Qur‟an (IIQ) Jakarta

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang

pendidikan karakter siswa dan penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini adalah berisi tentang budaya

pesantren, sedangkan penelitian oleh Wahda Dewi Mawaddah ini

berisi  tentang pengaruh institusi pesantren.

Dalam skripsi tersebut Wahda Dewi Mawaddah mengambil

kesimpulan bahwa terdapat korelasi positif yang lemah antara

pengaruh institusi pesantren terhadap pembentukan karakter santri di

pondok pesantren Al-Falah Kediri. Hal ini didasarkan pada asumsi

interpretasi nilai yang dihasilkan dari penghitungan manual dan

pengujian korelasi dengan menggunakan program SPSS 19.

12 Rahmatul Laelah, Upaya Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Karakter Pada Siswa Melalui
Kegiatan Keagamaan di MI Ma’arif Bego Sleman, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta), 2016
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5. Peranan Pembelajaran Agama Islam Dalam Pembentukan Karakter

Siswa Kelas VIII A SMP Darul Ma‟arif, Cipete, Jakarta Selatan.

Penelitian Eva Naili Mazidah Mahasisiwi Fakultas Tarbiyah,

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ)

Jakarta.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang

pendidikan karakter siswa dan penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif.

Perbedaan penelitian ini adalah berisi tentang budaya

pesantren, sedangkan penelitian oleh Eva Naili Mazidah ini berisi

tentang Pembelajaran agama Islam

Penulis mengambil kesimpulan bahwa pembentukan karakter

melalui pembelajaran agama Islam dilakukan dengan cara penanaman

nilai-nilai karakter di sekolah tersebut sudah terpenuhi walaupun

belum sempurna prosesnya.

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No
Nama, Tahun,

dan Judul
Persamaan Perbedaan

Orisinilitas
penelitian

1. Skripsi karya
Alam Saleh
Pulungan (2017)
dengan judul
“Strategi Guru
Dalam
Membentuk
Karakter Siswa
di SMA Al-
Hidayah Medan
Tahun Ajaran

sama-sama
membahas
tentang
pembentukan
karakter

1. Peneliti Alam
Saleh Pulungan
membahas
strategi guru
sedangkan
penelitian ini
membahas
tentang budaya
pesantren

2. Objek
penelitian

strategi dalam
pembentukan
karakter siswa
melibatkan
semua pihak
lingkungan
sekolah. Dalam
lingkungan
sekolah dapat
melalui kegiatan
ekstra kurikuler
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2016-2017” Alam Saleh
Pulungan di
sekolah
menengah atas
sedangkan
objek penelitian
ini  di pondok
pesantren

berupa
pembiasaan
sholat
berjamaah,
kegiatan tahfidz
qur’an, ceramah
(kultum), seni
dan juga
membaca surah-
surah pendek

2. Skripsi karya
Rani Yusniar
(2017) dengan
judul “Penerapan
Budaya
Pesantren dalam
Membangun
Karakter Santri
di Perguruan
Dinniyah Putri
Kecamatan
Gedong Tataan
Kabupaten
Pesawaran”

Sama-sama
membahas
tentang
membangun
karkater santri

1. Peneliti Rani
Yusniar
membahas
tentang
penerapan
budaya
pesantren,
sedangkan
penelitian ini
berisi tentang
budaya
pesantren
sebagai wadah
pembiasaan
santri.

2. Objek
penelitian Rani
Yusniar di
perguruan
dinniyah putri
sedangkan
penelitian ini di
pondok
pesantren

Peran budaya
pesantren dalam
membangun
karakter santri
yaitu adanya
rasa ikhlas yang
mendalam yang
dimiliki oleh
ustadz dan
ustadzah dalam
memberikan
materi
pembelajaran,
penempatan
tenaga kerja
sesuai dengan
kemampuan
yang dimiliki,
serta adanya
kerja sama yang
baik dalam
setiap kegiatan
yang dilakukan
untuk
membentuk
karakter santri

3. Skripsi karya
Rahmatul Laelah
(2016) yang
berjudul “Upaya
Penanaman
Nilai-nilai
Pendidikan
Karakter Pada
Siswa Melalui
Kegiatan

Sama-sama
membahas
tentang
pendidikan
karakter

1. Penelitian oleh
Rahmatul
Laelah ini berisi
tentang
kegiatan
keagamaan,
sedangkan
penelitian ini
berisi tentang
budaya

Upaya
penanaman nilai
karakter siswa
melalui kegiatan
ekstrakurikuler
keagamaan,
kegiatan
pembiasaan rutin
keagamaan,
kegiatan
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Kegamaan di MI
Ma’arif Bego
Sleman”

pesantren
2. Objek

penelitian
Rahmatul
Laelah adalah
siswa,
sedangkan
penelitian ini
adalah seorang
santri

pembiasaan
terprogram.
Faktor
pendukung
dalam hal ini
yaitu lokasi MI
Ma’arif,
kerjasama antar
semua pihak,
ketauladanan
guru dan kepala
sekolah dan
keluarga. Hasil
penanamann
nilai-nilai
pendidikan
karakter melalui
kegiatan
keagamaan
antara lain yaitu
siswa mulai
tertanam nilai-
nilai religius,
jujur, disiplin,
kerja keras, dan
mandiri

4 Skripsi karya
Wahda Dewi
Mawaddah
(2014) yang
berjudul
“Pengaruh
Institusi
Pesantren
Terhadap
Pembentukan
Karakter Santri
di Pondok
Pesantren Al-
Falah Kediri”

sama-sama
membahas
tentang
pendidikan
karakter siswa

Perbedaan
penelitian ini
adalah berisi
tentang budaya
pesantren,
sedangkan
penelitian oleh
Wahda Dewi
Mawaddah ini
berisi  tentang
pengaruh
institusi
pesantren.

Pengukuran
korelasi positif
antara pengaruh
institusi
pesantren
terhadap
pembentukan
karakter santri di
pondok
pesantren Al-
Falah Kediri

5 Skripsi Karya
Eva Naili
Mazidah (2015)
yang berjudul
“Peranan

sama-sama
membahas
tentang
pendidikan
karakter siswa

Perbedaan
penelitian ini
adalah berisi
tentang budaya
pesantren,

pembentukan
karakter melalui
pembelajaran
agama Islam
dilakukan
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Pembelajaran
Agama Islam
Dalam
Pembentukan
Karakter Siswa
Kelas VIII A
SMP Darul
Ma‟arif, Cipete,
Jakarta Selatan.”

sedangkan
penelitian oleh
Eva Naili
Mazidah ini
berisi  tentang
Pembelajaran
agama Islam

dengan cara
penanaman
nilai-nilai
karakter di
sekolah tersebut
sudah terpenuhi
walaupun belum
sempurna
prosesnya.

Dari paparan data diatas dapat diambil benang merah, penelitian

yang diteliti oleh penulis memiliki persamaan dalam hal pembentukan

karakter ataupun pendidikan karakter dengan penelitian terdahulu di atas.

Letak perbedaan penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian

terdahulu diatas yakni terletak pada subyek serta obyek, dan terlebih lokasi

penelitian pada masing – masing penelitian di atas.

B. Kajian teori

Kajian teori dikemukakan atau diberikan penjelasan mengenai

varibel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang

lengkap serta mendalam, sehingga ruang lingkup, kedudukan dan prediksi

terhadap hubungan antar variabel.13

1. Budaya Pesantren

a. Pengertian Budaya Pesantren

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta yaitu

“buddhayah”, yang merupakan bentuk jamak dari “buddhi” (budi

atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan

akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut “culture”,

13 Rif’at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’ani, (Jakarta: Amzah, 2011). 131.
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yang berasal dari kata latin “colere”, yaitu mengolah atau

mengerjakan. Dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau

bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur”

dalam bahasa indonesia.14

Pendapat lain mengatakan bahwa kata budaya adalah sebagai

suatu perkembangan dari kata majmuk budidaya, yang berarti daya

dan budi. Karena itu dibedakan antara budaya dan kebudayaan.

Budaya adalah daya dari budi yang berupa karsa dan rasa, dan

kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut.15

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan  yang

berbasis Islam yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh

masyarakat sekitar, dengan sisitem asrama dimana santri2 menerima

pendidikan agama melalui sistem pengajian atau, madrasah yang

sepenuhnya berada dibawah kedaulatan seorang kiyai dengan ciri

yang khas dan bersifat karismatik serta imdependen dalam segala

hal.16 Budaya pesantren merupakan suatu kebiasaan yang  di

ajarkan oleh pondok   pesantren   kepada santrinya. Budaya

tersebut diajarkan   dan diturunkan dari generasi ke generasi, dan

tidak akan mudah budaya dalam suatu pesantren itu akan hilang,

dan ditunjang dari visi dan missi suatu pondok pesantren.

14 Tasmuji dkk, Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar, (Surabaya: UIN
Sunan Ampel Press, 2013). 152.

15 Tasmuji dkk, Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar, (Surabaya: UIN
Sunan Ampel Press, 2013). 28.

16 M. Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1997 ), 240.
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Dalam banyak hal, pesantren secara sosiologis dapat

dikategorikan sebagai subkultur dalam masyarakat karena ciri-

cirinya yang unik, seperti adanya cara hidup yang dianut, pandangan

hidup dan tata nilai yang diikuti secara hierarki kekuasaan tersendiri

yang ditaati sepenuhnya.17

Menurut Nurul Widyawati pesantren merupakan sebuah

“kawah candradimuka” untuk mencetak kader-kader bangsa yang

berbudi luhur dan bermoral,  serta senantiasa taat pada perintah

Allah SWT, sehingga para santri diharapkan akan senantiasa

mempertimbangkan baik buruknya suatu perbuatan yang akan

dilakukan. Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama

pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama

dan belajar di bawah bimbingan seorang (atau lebih) guru yang lebih

di kenal dengan sebutan “Kyai”. Terdapat sebuah pondok, masjid,

santri, pembelajaran kitab-kitab Islam klasik dan keberadaan kyai

merupakan lima elemen dasar dari tradisi pesantren.18

Menurut Abdurrahman Wahid, pesantren sebagai sebuah

sistem mempunyai empat unsur penting yang saling terkait. Unsur

pesantren yang pertama adalah kiai sebagai pengasuh, yang kedua

adalah santri sebagai murid, yang ketiga adalah pondok sebagai

sistem asrama, dan yang keempat adalah kitab yang berisi bermcam-

17 Abdurrahman Wahid, Pergulatan Agama, Negara dan Kebudayaan, dalam Lanny Octavia dkk,
Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren (Jakarta Pusat: Rumah Kitab, 2014). 4.

18 Nurul Widyawati Islami R, Dakwah Pesantern Dalam Hegemoni Pasar Modern, (Jember: IAIN
Jember Press, 2015). 2.
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macam mata pelajaran dan pengetahuan yang diajarkan kiai kepada

para santri dan masyarakat.19

Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya pesantren merupakan

sebuah kegiatan atau kebiasaan yang ada dipesantren. Kebiasaan ini

bertujuan untuk membentuk kepribadian santri dalam hal budi dan

akal.

b. Ciri – Ciri dan Fungsi Pesantren

Adapun yang menjadi ciri khas dan sekaligus menunjukkan

unsur-unsur pokoknya, sehingga membedakan dengan lembaga

pendidikan lainnya, yaitu:

1) Pondok

Pondok Pesantren merupakan gabungan dari dua kata,

yaitu kata "pondok" dan kata "pesantren". Kata pondok sendiri

diambil dari bahasa arab yaitu funduq ( : yang artinya (فُْوْنُدْوقٌ 

Hotel atau Asrama, dalam bahasa jawa, pondok berarti

madrasah atau asrama yang digunakan untuk mengaji dan

belajar agama Islam.20

Pondok merupakan tempat tinggal kiyai bersama para

santri. Pada awal perkembangannya, pondok tersebut bukanlah

semata-mata dimaksud sebgai tempat tinggal atau asrama para

santri, untuk mengikuti dengan baik  pelajaran  yang  diberikan

oleh  kiai,  tetapi  juga  sebagai  tempat training bagi para santri

19 Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Pesantren, Tradisi dan Kebudayaan, (Jakarta: LKIS,
2019). 1.

20 M. Riduan, Manajemen Pendidikan Islam,(Depok: Guepedia) 146.
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yang bersangkutan agar mampu hidup mandiri dalam

masyarakat. Tetapi dalam perkembangan berikutnya terutama

pada masa sekarang, tampaknya lebih menonjol fungsinya

sebagai tempat pemondokan atau asrama, dan setiap santrii

dikenakan semacam sewa atau iuran untuk pemeliharaan

pesantren. Asrama atau pondok para santri merupakan  ciri

khas  tradisi  pesantren  yang  membedakannya  dengan sistem

pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang

dikebanyakan wilayah Islam di negara-negara lain. Masjid

Kata masjid berasal dari kata saja-yasjudu-sujuudan,

yang berarti sujud menundukkan kepala sampai ke tanah. Dari

kata sajada  kemudian terbentuk kata masjid yang artinya

tempat sujud. Ada pula yang menghubungkan kata sajada itu

dengan tunduk atau patuh sehingga masjid pada hakikatnya

adalah tempat untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan

dengan kepatuhan kepada Allah SWT. Dalam artian masjid

tidak hanya tempat bersujud, tetapi juga tempat kaum muslim

melaksanakan berbagai aktivitas lainnya, seperti pendidikan,

dakwah, dan budaya islam.21

2) Santri

Menurut Nurcholish Madjid, pesantren atau asal kata

“santri” digambarkan menjadi dua pengertian yaitu, Pertama

bahwa “santri” itu berasal  dari perkataan “Sastri”, sebuah kata

21 Kartum Setiawan, Masjid-Masjid Bersejarah Di Jakarta,(Jakarta: Erlangga, 2010). 10.
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dari saskerta, yang artinya melek huruf. karena kira-kira pada

permulaan tumbuhnya kekuasaan politik islam di Demak,

Kaum santri adalah kelas “Literary” bagi orang Jawa. Ini

disebabkan pengetahuan mereka tentang agama melalui kitab-

kitab bertulisan dan berbahasa Arab. Dari sini bisa kita

asumsikan bahwa menjadi santri berarti juga menjadi mengerti

agama (melalui kitab-kitab tersebut).

Kedua, santri berasal dari bahasa Jawa, persisnya dari

kata “cantrik”, yang artinya seseorang yang selalu mengikuti

seorang guru kemana guru ini pergi menetap. Tentunya dengan

tujuan dapat belajar darinya mengenai suatu keahlian. Pola

hubungan “guru-cantrik” itu kemudian diteruskan  dalam masa

islam. Pada proses selanjutnya “guru-Cantrik” menjadi “guru-

santri”. Karena guru di pakai secara luas, yang mengandung

secara luas, untuk guru yang terkemuka kemudian digunakan

kata Kyai, yang mengandung arti tua atau sacral, keramat, dan

sakti. Pada perkembangan selanjutnya, dikenal istilah Kyai-

santri.22

2. Karakter

a. Karakter

karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam

22 Nurcholish Madjid, Bilik-bilik Pesantren; Sebuah potret perjalanan, (Jakarta: Paramadina,
1997). 19 - 20.
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lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun menurut

Screnko mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang

membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleks

mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa.23

Jadi dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

karakter adalah cerminan sifat yang dimiliki  oleh setiap orang

dalam kepribadiannya. Kepribadian seseorang dapat dinilai dari

pola tingkah lakunya. Dan dari tingkah lakunya tersebut lah yang

menjadi ciri khas seseorang. Karna memang setiap individu

memiliki kepribadian yang berbeda-beda.

b. Nilai karakter yang dikembangkan

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial,

peraturan/hukum, etika akademis, dan prinsip-prinsip HAM, telah

teridentifkikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi lima

nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan

lingkungan, serta kebangsaan. Berikut adalah daftar nilai-nilai

utama dan deskripsi ringkasnya.

1) Nilai karakter dalam hubungannya dengan tuhan

Religius: Fikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau

ajaran agamanya.

23 Muchlas Samani & Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2012). 41.
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2) Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri-sendiri

a) Jujur: Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam

perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan

pihak lain.

b) Disiplin: Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan

patuh berbagai ketentuan dan peraturan.

c) Cinta ilmu: Cara berfikir, cara bersikap, dan berbuat yang

menunjukkan kesetiaan kepedulian, dan penghargaan yang

tinggi terhadap pengetahuaan.

3) Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama

a) Santun: Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata

bahasa maupun taat perilakunya ke semua orang.

b) Demokratis: Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

c. Faktor – Faktor Pembentukan Karakter

Karakter ialah Aki-psikis yang mengekspresikan diri dalam

bentuk tingkah laku dan keseluruhan dari Aku manusia. Sebagian

disebabkan bakat pembawaan dan sifat-sifat hereditas sejak lahir:

sebagian lagi dipengaruhi oleh meleniu atau lingkungan. Karakter ini

menampilkan Aku-nya manusia yang menyolok, yang karakteristik,

yang unik dengan ciri-ciri individual.
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Dalam Masnur Muslich dijelaskan bahwa karakter

merupakan kualitas moral dan mental seseorang yang

pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan (fitrah, nature) dan

lingkungan (sosialisasi pendidikan, nurture). Potensi karakter yang

baik dimiliki manusia sebelum dilahirkan, tetapi potansi-potensi

tersebut harus dibina melalui sosialisi dan pendidikan sejak usia

dini.24

Karakter tidak terbentuk begitu saja, tetapi terbentuk melalui

beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: faktor biologis dan

faktor lingkungan.

1) Faktor Biologis

Faktor biologis yaitu faktor yang berasal dari dalam diri

orang itusendiri. Faktor ini berasal dari keturunan atau bawaan

yang dibawa sejak lahir dan pengaruh keturunan dari salah satu

sifat yang dimiliki salah satu dai keduanya.

2) Faktor Lingkungan

Di samping faktor-faktor hereditas (faktor endogin) yang

relatif konstan sifatnya, milieu yang terdiri antara lain atas

lingkungan hidup, pendidikan, kondisi dan situasi hidup dan

kondisi masyarakat (semuanya merupakan faktor eksogin)

semuanya berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter.25

24 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional.
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 96.

25 Kartini Kartono, Teori Kepribadian.(Bandung: Alumni, 1980). 16.
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Termasuk di dalamnya adat istiadat peraturan yang

berlaku dan bahasa yang digerakkan. Sejak anak dilahirkan

sudah mulai bergaul dengan orang di sekitarnya. Pertama-tama

dengan keluarga. Keluarga mempunyai posisi terdepan dalam

memberikan pengaruh terhadap pembentukan karakter anak.

Keluarga adalah lingkungan pertama yang membina dan

mengembangkan pribadi anak. Pembinaan karakter dapat

dilakukan dengan melalui pembiasaan dan contoh yang nyata.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya

karakter seseorang tumbuh dan berkembang atas dua kekuatan,

yaitu kekuatan dari dalam yang berupa faktor biologis dan

kekuatan dari luar yaitu faktor lingkungan.

3. Akhlak

a. Pengertian Akhlak

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk

mendefinisikan  akhlak, yaitu pendekatan linguistik (kebahasaan),

dan dan pendekatan  terminologik (peristilahan). Menurut bahasa

(etimologi) “kata akhlak berasal dari kata khalaqh yang kata

asalnya khuluqun yang berarti: perangai, tabiat, adat. Atau

khuluqun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan”.26

Pendapat lain mendefinisikan akhlaqa atau khuluq adalah

keadaan gerak jiwa tersebut memiliki dua hal. Alamiah dan

26 Abu Ahmadi, Nor Salimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,
2004), 198.
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bertolak watak, seperti adanya orang yang mudah marah hanya

masalah yang sangat sepele, atau tertawa berlebihan hanya karena

suatu hal yang biasa saja, atau sedih berlebihan hanya karena

mendengar berita yang tidak terlalu memperihatinkan.27

Jadi secara etimologi akhlak berarti perangkai, adat, tabiat

atau sistem perilaku, kebiasaan yang lazim dalam peribadi

seseorang tanpa ada paksaan yang terjadi karena dirinya sendiri.

Sedangkan menurut istilah (termonologi) “akhlak ialah

suatu kondisi atau sifat yang meresap dalam jiwa dan menjadi

kepribadian”.28 Pendapat lain meyatakan bahwa “akhlak ialah ilmu

yang mengajarkan manusia berbuat baik dan mencegah perbuatan

jahat dalam pergaulannya dengan Tuhan, manusia, dan makhluk

sekelilingnya.”29

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan

bahwa pengertian akhlak adalah tabiat atau kebiasaan manusia

yang timbul sukarela tanpa ada paksaan dari luar yang dibentuk

melalui kebiasaan yang memiliki sumber dari kebenaran wahyu,

akhlak juga ialah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam

jiwa dengan sorotannya seseorang dapat menilai baik atau

buruknya perbuatan untuk kemudian memilih untuk melakukannya

atau tidak.

27 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 1.
28 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al’quran, (Jakarta: Amzah, 2007), 4.
29 Asmara AS, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1.
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b. Macam Macam Akhlak

1) Akhlak Terpuji

Semua manusia mempunyai potensi untuk berakhlak al-

karimah, karena pada dasarnya manusia dilahirkan dalam

keadaan yang suci (fitrah). Akhlak terpuji merupakan

terjemahan dari ungakapan yang berasal dari bahasa Arab

akhla`q mahmudah.

Mahmudah merupakan bentuk maf`ul dari kata hamidah

yang berarti “dipuji”. akhlak terpuji disebut pula dengan

akhla`q al-munjiyiat (akhlak yang menyelamatkan pelakunya

dari perbuatan buruk) atau makarim al-akhla`q (akhalak

mulia).30 Pendapat lain menyatakan bahwa Akhlak al-karimah

adalah segala tingkah laku yang baik atau terpuji (mahmudah)

juga bisa dinamakan fadhilah (kelebihan).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa

Akhlakul karimah atau Akhlaq mahmudahadalah akhlak terpuji

yang lahir dari jiwa yang baik dan benar, jika dilakukan akan

berakibat baik bagi pelaku, baik di dunia dan di akhirat.

2) Akhlak Tercela

Kata madzmumah berasal darai bahasa Arab yang

artinya tercela. Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang

tercela, yang dapat merusak keimanan seseorang dan

30 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 87.
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menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Bentuk-bentuk

akhlak madzmumah bisa berkaitan dengan Allah SWT,

Rasullah SAW, dirinya, keluarganya, masyarakat dan alam

sekitarnya.31 Pendapat lain mengukapkan Akhlak

madzmumahialah perangai atau tingkah laku yang tercermin

dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap yang tidak baik pada diri

manusia, cenderung melekat dalam bentuk yang tidak

menyenangkan orang lain.

Semua perbuatan buruk dapat dilihat dari akhlaknya

(tingkah laku), perbuatan tersebut merupakan mukar Allah dan

tidak ada untungnya. Akhlak tercela dapat merugikan diri dan

orang lain, dapat menimbulkan permusuhan, pertikaian dan

menuju jalan kesesatan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa

akhlak madzmumahatau aklak tercela berkaitan dengan Allah

SWT, Rasullah SAW, dirinya, keluarganya, masyarakat dan

alam sekitarnya secara tingkah laku, tutur kata yang tidak baik

darinya.

31 Rosihon Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 121.
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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.32 Di dalam melakukan penelitian

mengenai perlindungan kerja bagi pegawai ini menggunakan beberapa teknik atau

metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk

melaksanakan penelitian dan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid

dan dapat dipercaya dengan tujuan untuk menemukan, membuktikan dan

mengembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat memahami,

memecahkan, dan mengatasi masalah.33

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian

misalnya sistem kerja, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

alamiah.34

32 Sugiyono, Penelitian Kombinasi, Mixed Metode (Bandung: Alfabeta, 2018), 3.
33 Endang Sulistyasari, Audience Research, Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca,

Pendengar Dan Pemirsa, (Yogyakarta: Andi Offset. 1993). 47.
34 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2018). 6.
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Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena dan kejadian yang terkumpul

sebagaimana adanya, yang sesuai dan relevan dengan obyek penelitian.

Maksud kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang

tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena

atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti dengan fenomena

yang akan diuji.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lapangan

penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Khalil

Bondowoso yang beralamatkan di Jl. Curahdami Dusun Selatan Sawah

Desa Curahdami RT 01 RW 01 Kecamatan Curahdami Kabupaten

Bondowoso. Alasan peneliti memilih tempat tersebut ialah dikarenakan

pondok tersebut memiliki ciri khas tersendiri dalam membangun karakter

santrinya.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam

sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

purposive dalam menentukan subjek penelitian.

Purposive adalah pengambilan sampel sumber data dengan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin
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dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi

obyek/situasi sosial yang diteliti.35

Dalam penelitian ini subjek penelitian atau informan yang terlibat

adalah:

1 Pengasuh pondok pesantren Nurul Khalil

2 Dewan asatidz Pondok Pesantren Nurul Khalil

3 Pengurus pondok pesantren Nurul Khalil

4 Santri aktif pondok pesantren Nurul Khalil

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai dalam

mendapatkan data pada penelitian ini. Metode pengumpulan data yang

digunakan ialah sebagai berikut:

1 Obeservasi

Dalam  hal ini peneliti menggunakan observasi yaitu di dalam hal

ini peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang di amati. Dengan

cara pengamatan langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-

hal, perilaku, pertumbuhan dan sebagainya, waktu kejadian tersebut

berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Metode observasi yang

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan.

2 Wawancara

Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara

35Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2016), 300.
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langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar

pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara

merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara juga digunakan

oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang.

Peneliti menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik

pengumpulan data serta menggunakan pedoman wawancara

terstuktur dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan dalam

melaksanakan wawancara, peneliti membawa pedoman yang akan

ditanyakan pada obyek penelitian agar peneliti mendapatkan informasi

yang cukup detail mengenai budaya pondok pesantren Nurul Khalil

dalam membangun karkater santri.

3 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti bahan

tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau

aktivitas tertentu. Teknik dokumentasi yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa

catatan/tulisan, gambar, kegiatan, agenda yang terjadi di sekolah.

Data-data yang diperoleh dari teknik ini adalah sebagai berikut:

a Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Nurul Khalil

b Struktur kepengurusan Pondok Pesantren Nurul Khalil

c Dokumentasi kegiatan Pondok Pesantren Nurul Khalil dalam

membangun karakter santri
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E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan

refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan

analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

Analisis data adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis

kerja seperti yang disarankan oleh data.36

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data

yang dianggap kredibel.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

analisis data model Miles dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah

jenuh.37

Aktivitas dalam menganalisis data model Miles dan Huberman yaitu

dengan data collection, data condensation, data display dan conclution

36 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 280.
37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 337.
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drawing/verification. Berikut penjelasan analisis data model Miles dan

Huberman:

1 Data Collection (pengumpulan data)

Pengumpulan data merupakan kegiatan mengumpulkan dokumen

sebagai bahan dalam menghasilkan informasi sesuai dengan data yang

diinginkan. Dalam kegiatan ini tentu saja termasuk pencatatatan

administrasi dari dokumen sehingga bisa diketahui jumlah dokumen

yang tersedia dan memudahkan pencarian kembali dokumen tersebut

jika diperlukan, sehingga data collection merupakan kumpulan atau

keseluruhan data.

2 Data Condensation (Kondensasi data)

Pada buku Miles & Huberman ditulis “Data condensation refers

to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or

transforming the data that appear in the full corpus (body) of written-

up field note,interview, transcripts, documents, and other empirical

materials.38 Kondensasi data adalah proses menyeleksi,

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah

catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan)

empirik lainnya. Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah

data yang sebelumnya menguap menjadi lebih padat (air). Letak

perbedaan antara reduksi dengan kondensasi terletak pada cara

penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilah kemudian

38Matthew B Miles. dkk, Qualitative Data Analysis (Amerika: SAGE, 2014), 31.



38

memilih, sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang

dijaring tanpa harus memilah (mengurangi) data.

Kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi,

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan

mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun

transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. Selecting

Menurut Miles dan Huberman, peneliti harus bertindak

selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih

penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna,

dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat

dikumpulkan dan dianalisis.

b. Focusing

Miles dan Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data

merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap ini, peneliti

memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah

penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data.

Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan

masalah.

c. Simplifying and abstracting

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan

diabstraksikan. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman

yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga
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sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah

terkumpul dievaluasi, khususnya yang telah terkumpul dievaluasi,

khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

d. Transforming

Data ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui

seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat,

menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan

sebagainya.

3 Data Display (penyajian data)

Setelah langkah pertama telah dilakukan, maka langkah

selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data ini dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.39

Dengan menyajikan data, maka memudahkan peneliti untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam tahap ini hasil

wawancara, observasi, dan kajian dokumen  dikelompokkan sesuai

dengan kajian masing-masing.

4 Verification (verifikasi atau penarikan kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara,

dan 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-

39Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 338.
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bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel.40

Kesimpulan yang kredibel adalah kesimpulan yang menjawab

atas permasalahan yang menjadi titik fokus penelitian. Dari

kesimpulan ini, maka ditemukan hasil penemuan penelitian yang

sebelumnya belum pernah dikaji oleh siapapun.

F. Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.

Pelaksaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

Yaitu, derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.41

Dengan melakukan uji keabsahan data, maka peneliti dapat mengetahui

tingkat kepercayaan hasil data temuan dan jalan pembuktian terhadap

realitas yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan

triangulasi metode. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data

dari sumber yang berbeda-beda dengan metode yang sama. Sedangkan

triangulasi metode berarti, peneliti menggunakan metode pengumpulan

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.42

Jadi setelah data dianalisis, maka kemudian peneliti menguji

keabsahan data tersebut menggunakan triangulasi sumber. Dalam

triangulasi sumber peneliti untuk menguji keabsahan data tersebut dengan

40Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 345.
41Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  Edisi Revisi, 324.
42Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008). 327.
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menggunakan wawancara kepada sumber atau informan yang dapat

dipercaya seperti pengasuh atau kiai, dewan asatidz, pengurus pondok

pesantren, dan santri.

Sedangkan untuk triangulasi metode peneliti mengecek data dengan

sumber yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Hasil data yang

diperoleh dengan wawancara tersebut, kemudian di cek dengan observasi

dan dokumentasi, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan

sesuai dengan fakta.

Triangulasi sumber dan triangulasi metode di pilih karena jenis

penelitian yang digunakan  dalam skripsi ini ialah penelitian kualitatif.

Peneliti menggunakan triangulasi metode karena dalam  memperoleh data

peneliti menggunakan beberapa metode yang berbeda yaitu wawancara,

observasi dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan triangulasi sumber

karena ada beberapa narasumber yang dipilih untuk memperoleh

keabsahan data.

G. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahapan

pra lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian, dan tahapan penyelesaian.

Berikut penjelasannya:

1 Tahapan Pra Lapangan

a. Menentukan penelitian.

b. Menyusun proposal penelitian.

c. Mengurus surat ijin (jika diberlakukan)
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d. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2 Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan yaitu:

a. Memahami latar penelitian dan Persiapan diri

b. Memasuki lapangan

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data

3 Tahapan Analisis Data

Dalam tahap ini akan dibahas beberapa prinsip pokok, yaitu:

a. Konsep dasar analisi data

b. Menemukan tema dan merumuskan hipotesis

c. Menganalisis berdasarkan hipotesis.
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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1 Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Kholil

Pondok Pesantren Nurul Kholil Poncogati Curahdami Bondowoso

berdiri pada tahun 1996 yang didirikan oleh KH. M Ubaidillah Nur Cholil.

Pesantren ini merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berada

di Desa Poncogati Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso.

Sejarah singkat dan latar belakang berdirinya Pondok Pesantren

Nurul Kholil Poncogati Curahdami Bondowoso tidak terlepas dari

keberadaan dan peran serta masyarakat dalam merespon tuntutan

kebutuhan masyarakat guna menjaga tegaknya nilai-nilai agama Islam

melalui tranmisi ilmu-ilmu keagamaan tanpa harus mengesampingkan

ilmu-ilmu umum.

Disamping itu pula berdirinya Pondok Pesantren Nurul Kholil

Poncogati Curahdami Bondowoso merupakan salah suatu bentuk respon

terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat, serta memberikan pendidikan

keislaman yang inten guna memberikan benteng kepada masyarakat agar

senantiasa tetap kokoh dalam Aqidah Ahlussunnah Wal Jama’ah

Annahdliyyah.
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2 Keadaan Santri Pondok Pesantren Nurul Kholil

Keadaan santri Pondok Pesantren Nurul Kholil Poncogati pada

dasarnya sudah cukup baik. Namun pada sebagian santri ada juga yang

berkarakter kurang baik, diantaranya ketika kegiatan pondok pesantren

berlangsung masih ada yang terlambat, tidak mengikuti kegiatan pondok,

kurangnya kedisiplinan. Untuk meminimalisir pondok pesantren dengan

pengurus pondok memberikan arahan, pendekatan dan bimbingan kepada

santri agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Varian karakter santri ini

merupakan bawaan dari rumah yang merupakan bentuk kepribadian asli

santri tersebut. Upaya untuk membuat keadaan santri agar mempunya

akhlak yang baik, maka pondok pesantren membuat berikut:

a. Mendisiplinkan santri dengan mewajibkan datang 5 menit sebelum

kegiatan dimulai

b. Santri wajib mengikuti seluruh kegiatan yang ada di pondok pesantren

c. Santri diwajibkan berperilaku sopan dalam ucapan dan perbuatan

d. Mengamalkan ilmu yang telah diajarkan, minimalnya dengan

mencerminkan akhlaq dalam kehidupan sehari-harinya

Dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pondok

pesantren Nurul Khalil yang diharapkan akan menjadi lebih baik dan

menjadikan kepribadian santri yang berakhlaqul karimah, disiplin dan

bertanggung jawab.
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Adapun jumlah santriwan dan santriwati yang ada di pondok

pesantren Nurul Khalil adalah sebagai berikut:

Tabel : 4.1
Keadaan Santri

Pondok Pesantren Nurul Kholil Poncogati Curahdami Bondowoso
No Kamar Putra Putri Jumlah

1 1 8 20 28

2 2 12 18 30

3 3 15 23 38

4 4 7 18 25

5 5 11 23 34

6 6 13 22 35

7 7 6 21 27

8 8 21 21

9 9 24 24

10 10 23 23

Jumlah 73 213 286

Observasi Sumber Data : Kantor Pondok Pesantren Nurul Kholil Poncogati

Curahdami Bondowoso

3 Lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal Pondok Pesantren Nurul

Khalil

Tak jauh beda dengan pondok pesantren pada umumnya, untuk

menanamkan keakhlakan santri yang merupakan ciri khas pondok

pesantren Nurul Khalil terdapat lembaga pendidikan nonformal yaitu

Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah Nurul Khalil merupakan pendidikan

utama dalam membentuk karakter santri yang mana didalamnya diajarkan
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tentang perilaku sopan santun dan tata bahasa madura halus yang

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari santri.

Seiring dengan disampaikannya materi atau ilmu di Madrasah

Diniyah, santri ditekankan untuk mengaplikasikannya lansung dalam

kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika

berpapasan dengan Kiai ataupun keluarga besar pondok yang mana dalam

hal ini santri biasa menyebutnya keluarga dhalem, menata bahasa saat

berkomunikasi dengan keluarga dhalem dan juga orang lain.

Santri harus pandai memposisikan dirinya dalam penataan bahasa

madura halus. Karena bahasa untuk diri sendiri dan orang lain berbeda.

Dalam artian, diri sendiri tidak perlu dihormati sendiri, haurs lebih

menghormati  orang lain. Agar orang lain pun demikian pada kita.

Begitulah  penanaman akhlak santri di pondok pesantren Nurul Khalil.

Untuk menunjang pengetahuan santri dalam menghadapi

keragaman tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat, pondok pesantren

Nurul Kholil mendirikan lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Nurul Khalil didirikan pada tahun 2005 dengan jumlah

siswa sebanyak 46 orang. Dalam perkembangannya tidak hanya selesai

sampai disitu, kebutuhan yang kian kompleks dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membutuhkan skil yang

mumpuni. Baik dari segi intelektual, emosional maupun spiritual.

Pondok pesantren Nurul Kholil menjawab kebutuhan tersebut

dengan mendirikan lembaga pendidikan formal yang berupa Madrasah
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Aliyah (MA) Nurul Khalil yakni pada tahun 2009 dengan jumlah siswa

angkatan pertama sebangak 49 orang.

Hingga saat ini, lembaga pendidikan formal yang ada di

lingkungan pondok pesantren Nurul Kholil semakin pesat

perkembangannya. Baik dari segi sarana maupun prasarana.

4 Struktur Organisasi Pondok Pesantren Nurul Kholil Poncogati Curahdami

Bondowoso

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana yang telah disajikan pada BAB I bahwa dalam

penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni metode

observasi, hasil interview, dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh

Pengasuh

KH. M. Ubaidillah Nur Ch

Bendahara
Ust. Muzayyin Aziz

Sekretaris
Ust. Munawar, .S.Pd.I

Biro

Kesehatan
Ust. Ahmad Fauzan

Koperasi
Ust. Jamaluddin

Ubudiyah
Ust. Basuni

Kesenian
Ust. Yuli Kurniawan,

S.Pd.I
Pendidikan

Ust. Mustofa
Keamanan

Ust. Sihabuddin
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data yang berkaitan dengan objek penelitian. Maka dalam penyajian data akan

dipaparkan secara terperinci tentang objek yang diteliti, dan hal tersebut

mengacu pada fokus penelitian yang ditetapkan.

Pola pendidikan di pondok pesantren memang berbeda dengan pola

pengajar di pendidikan normal (sekolah umum). Pendidikan di pondok

pesantren tidak hanya mengajarkan keilmuan yang sifatnya ilmiah, akan

tetapi lebih dari pada itu, seorang santri (siswa dipondok pesantren) juga

dibekali keilmuan yang bersifat amaliah, terlebih juga ketika dia mengabdi

kepada kiyai (Guru di pesantren) maka seorang santri juga akan mendapatkan

ilmu berupa pengalaman hidup dengan melihat dan mengikuti pola kehidupan

kiyai, yang hal ini dapat menjadikan seorang santri siap menghadapi

kehidupan dengan segala rintangannya. Penerapan budaya dalam membentuk

karakter santri adalah suatu tugas penting bagi pesantren dalam mendidik dan

membina generasi muda menjadi generasi penerus yang memiliki karakter,

kepribadian yang terpuji. Karena penanaman moral di pesantren terbukti

mampu mempertahankan anak bangsa dari erosi akhlak.

Budaya pesantren memiliki peran penting dalam karakter santri,

karena banyak sekali diajarkan tentang karakter religius, jujur, disiplin,

santun dan demokratis. Selain itu peran serta pengasuh pesantren, asatidz dan

asatidzah, pengurus pondok, antar santri dan lingkungan pondok pesantren

juga ikut mendukung terbentuknya karakter santri yang baik. Adapun data-

data yang diperoleh dari tiga metode diatas dapat dipaparkan sebagai berikut:
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1. Bagaimana Budaya Pesantren Sebagai Wadah Pembiasaan Dalam

Membangun Karakter Santri Di Pondok Pesantren Nurul Khalil?

Pesantren sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Baik

dalam segi hubungan bermasyarakat, pemecahan problematika kehidupan,

maupun sikap dan akhlak dalam bermasyarakat dan masih banyak lagi

nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran maupun budaya-budaya

yang ada di pesantren. Selain itu, pondok pesantren merupakan gambaran

kecil suatu kehidupan bermasyarakat. Pondok pesantren telah lama

mendidik santri agar memiliki karakter yang diandalkan, seperti dalam

bidang keilmuan, bidang akhlak, maupun bidang sosial.

Hal ini senadang dengan apa yang telah disampaikan oleh KH.

Muhammad Ubaidillah Nur Khalil selaku pengasuh Pondok Pesantren

Nurul Kholil

“Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa. Maka untuk mencapai
sebagaimana tersebut pondok pesantren perlu mendidik santri supaya
memiliki karakter yang bisa diandalkan. Baik keilmuan, akhlak,
maupun sosial”43

Setiap pondok pesantren memiliki budaya, kebiasaan, dan metode

dalam pembentukan karakter santri. Termasuk Pondok Pesantren Nurul

Kholil sendiri. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Muzayyin

“budaya atau kebiasaan maupun metode untuk membentuk karakter
seorang santri itu saya rasa perlu, dan setiap pesantren pasti memiliki
budaya atau cara sendiri dalam membentuk karakter santrinya”44

43 Wawancara dengan KH. Muhammad Ubaidillah Nur Khalil pada tanggal 15 Maret 2022
44 Wawancara dengan Ustadz Muzayyin pada tanggal 15 Maret 2022
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Bagi Pondok Pesantren Nurul Khalil setidaknya ada 7 metode yang

diterapkan dalam membentuk karakter santri, yaitu:

a. Uswah Hasanah (Keteladanan)

Secara psikologis, manusia sangat memerlukan keteladanan

untuk mengembangkan sifat-sifat dan potensinya. Pendidikan lewat

keteladanan adalah pendidikan dengan cara memberikan contoh nyata

bagi para santri. Dalam pesantren pemberian contoh keteladanan

sangat ditekankan.

KH. Muhammad Ubaidillah Nur Khalil memberikan

penjelasan terkait keteladanan yang ada di Pondok Pesantren Nurul

Kholil

“santri itu harus ada yang dituakan, dalam artian harus ada yang
mampu menjadi panutah atau contoh yang baik bagi mereka. Ustad
tugasnya bukan hanya sekedar mengajar, pengurus bukan hanya
bertugas untuk mengurus, tapi juga perlu menjadi garda terdepan
untuk memberikan contoh terhadap para santri. Kita biasa
menyebut ibda’ binafsik terlebih dahulu”45

Pimpinan dan ustadzah harus senantiasa memberikan

uswah yang baik bagi para santri dalam ibadah-ibadah ritual,

kehidupan sehari-hari maupun yang lain, karena nilai mereka

ditentukan dari aktualisasinya terhadap apa yang disampaikan.

Semakin konsekuen seorang pemimpin atau ustadzah menjaga

tingkah lakunya, semakin didengar ajarannya.

45 Wawancara dengan KH. Muhammad Ubaidillah Nur Khalil pada tanggal 15 Maret 2022
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b. Latihan dan Pembiasaan

Mendidik   karakter   dengan latihan dan   pembiasaan

adalah mendidik dengan cara memberikan latihan-latihan terhadap

norma-norma kemudian membiasakan santri untuk melakukannya.

Abdul Halim salah satu santri memberikan penjelasan terkait

latihan dan pembiasaan yang ada di Pondok Pesantren Nurul Kholil

“kita dibiasakan banyak hal disini seperti dalam hal shalat
berjamaah, dalam hal tawaddu’ terhadap kyai, ustadz, pengurus dan
kakak kakak yang lainnya. Hal ini tidak saya temui diluar pesantren
dan tidak pernah saya lakukan sebelum masuk pesantren”46

Latihan dan pembiasaan ini pada akhirnya akan menjadi akhlak

yang terpatri dalam diri dan menjadi yang tidak terpisahkan. Al-Ghazali

mengatakan “Sesungguhnya perilaku manusia menjadi kuat dengan

seringnya dilakukan perbuatan yang sesuai dengannya, disertai ketaatan

dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik dan diridhai”.

c. Ibrah

Secara sederhana, ibrah berarti merenungkan dan memikirkan,

dalam arti umumnya bisa dimaknakan dengan mengambil pelajaran dari

setiap peristiwa.

Ahmad Fauzan salah satu pengurus wilayah memberikan

penjelasan terkait ibrah yang ada di Pondok Pesantren Nurul Kholil

“karena kita hidup bersama, setiap peristiwa yang terjadi dapat kami
renungkan dan pikirkan bersama. Setiap peristiwa dapat kami

46 Wawancara dengan  Abdul Halim pada tanggal 18 Maret 2022
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diskusikan satu sama lain untuk memperoleh hikmah dari semua
peristiwa yang telah terjadi”47

Adapun ibrah  yang bisa dilakukan melalui kisah-kisah teladan,

fenomena alam atau  peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik dimasa

lalu maupun sekarang

d. Mau’idah

Mau’idah berarti nasehat. Rasyid Ridla mengartikan mauidzah

sebagai berikut   “Mau’idzah   adalah   nasehat   peringatan   atas

kebaikan   dan kebenaran dengan jalan apa yang dapat menyentuh hati

dan membangkitkan untuk mengamalkan.

Ustadz Muzayyin salah satu tenaga pendidik memberikan

penjelasan terkait mau’idah yang ada di Pondok Pesantren Nurul

Kholil

“Mau’idah itu sangat penting untuk santri sebagai siraman moral
ataupun siraman rohani bagi mereka. Jangan santri, sayapun juga
perlu mendengarkan mau’idah sebagai bentuk pengingat bagi saya.
Selain untuk pengetahuan mau’idah juga bisa dibuat sebagai
pengingat bagi kita”48

Mau’idah merupakan uraian tentang kebaikan serta kebenaran.

Mau’idah merupakan motivasi dalam melakukan kebaikan serta

peringatan tentang dosa.

e. Kedisplinan

Dalam ilmu pendidikan. Kedisiplinan dikenal sebagai cara

menjaga kelangsungan   kegiatan   pendidikan.   Metode   ini   dengan

47 Wawancara dengan Ahmad Fauzan pada tanggal 18 Maret 2022
48 Wawancara dengan  Ustadz Muzayyin pada tanggal 15 Maret 2022
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pemberian hukuman atau sangssi. Tujuannya untuk menumbuhkan

kesadaran siswa bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak benar,

sehingga ia tidak mengulanginya lagi.

Ahmad Fauzan salah satu pengurus wilayah memberikan

penjelasan terkait kedisiplinan yang ada di Pondok Pesantren Nurul

Kholil

“disini kami dibiasakan untuk disiplin dalam segala hal terutama
dalam hal ibadah. Salah satu contoh jika kita tidak ikut shalat
berjamaah maka kita akan dihukum, bahkan telatpun juga dihukum.
Ini mempengaruhi terhadap diri kita, berat rasanya untuk
meninggalkan shalat karena sudah menjadi kebiasaaan”49

Pembentukan lewat kedisiplinan ini memerlukan ketegasan dan

kebijaksanaan. Ketegasan mengharuskan seorang pendidik memberikan

sangsi  bagi  pelanggar,  sementara  kebijaksanaan mengharuskan  sang

pendidik  berbuat  adil  dan  arif  dalam  memberikan sangsii,  tidak

terbawa  emosi  atau  dorongan  lain.

f. Targhib Wa Tahzib

Terdiri atas dua metode sekaligus yang berkaitan satu sama lain

targhib dan tahzib. Targhib adalah janji disertai dengan bujukan agar

seseorang senang melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan.

Tahzib adalah ancaman untuk menimbulkan rasa takut berbuat tidak

benar.

49 Wawancara dengan Ahmad Fauzan pada tanggal 18 Maret 2022
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Ustadz Muzayyin selaku salah satu pendidik memberikan

penjelasan terkait targhib wa tahzib yang ada di Pondok Pesantren

Nurul Kholil

“Sesekali dalam pembelajaran disini, kita arahkn untuk senantiasa
melakukan kebajikan serta menjauhi kejahatan. Dan kami sesekali
memberikan pengertian kepada mereka dampak dari sebuah
keburukan, baik dampak di dunia maupun di akhirat. Kami harap
dalam hal tersebut mampu membuat santri enggan melakukan
keburukan”50

Targhib  dan  Tahzib  beraka  pada  tuhan  (ajaran agama) yang

tujuannya memantapkan rasa keagamaan dan pembangkit sifat

rabbaniyah, tanpa terikat waktu dan tempat.

g. Kemandirian

Kemandirian tingkah laku adalah kemampuan santri untuk

mengambil dan melaksanakan keputusan secara bebas. Proses

pengambilan dan pelaksanaan keputusan santri yang biasa berlangsung

dipesantren dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keputusan yang

bersifat penting monumental dan keputusan yang bersifat rutinitas

harian.

Abdul Halim salah satu santri memberikan penjelasan terkait

kemandirian yang ada di Pondok Pesantren Nurul Kholil

“Disini kita dituntut untuk mandiri dalam segala hal. Kita dituntut
mandiri dalam mengambil keputusan, pengelolaan keuangan,
pakaian dan sebagainya. Hal ini saya bangga, karena tak semua
anak berani untuk hidup mandiri”51

50 Wawancara dengan Ustadz Muzayyin pada tanggal 15 Maret 2022
51 Wawancara dengan Abdul Halim pada Tanggal 18 Maret 2022
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Apabila kemandirian tingkah laku dikaitkan dengan rutinitas

santrii, maka dapat disimpulkan santri memiliki tingkat kemandirian

yang tinggi.

2. Apa Saja Nilai Karakter Yang Dikembangkan Oleh Pondok

Pesantren Nurul Khalil

Karakter ialah Aki-psikis yang mengekspresikan diri dalam bentuk

tingkah laku dan keseluruhan dari Aku manusia. Sebagian disebabkan

bakat pembawaan dan sifat-sifat hereditas sejak lahir: sebagian lagi

dipengaruhi oleh meleniu atau lingkungan. Karakter ini menampilkan Aku-

nya manusia yang menyolok, yang karakteristik, yang unik dengan ciri-ciri

individual.

Ada beberapa nilai karakter yang dikembangkan oleh pondok

pesantren Nurul Khalil yang hal ini dirasa wajib terbentuk dalam setiap

karakter santri, yakni :

a. Nilai Keagamaan

Dalam proses pendidikan yang selama ini dijalankan oleh

beberapa lembaga pendidikan khususnya dalam dunia pesantren, nilai

kegamaan merupakan nilai karakter yang cukup urgent untuk dibentuk

oleh setiap lemabga pendidikan

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh KH

Muhammad Ubaidillah Nur Khalil

“ Tentunya nilai keagamaan di pondok pesantren Nurul Khalil
sendiri merupakan nilai karakter pertama yang harus dibentuk.
Diakui atau tidak, semua wali santri menitipkan puta – putrinya
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disini dengan niatan utama yakni agar putra – putrinya diajarkan
agama disini ” 52

Gambar 1. Shalat Berjamaah Pondok Pesantren Nurul Kholil

Ustad muzayyin mempertegas pernyataan beliau saat saya

temui belaiu

“ seperti apa yang telah disampaikan oleh kyai, semua santri disini
termasuk saya sendiri tentunya memiliki niatan pertama yakni
memperdalam ilmu keagmaan, walaupun kita disini tidak hanya
sekedar mepelajari ilmu agama saja. Secara simbolik keagaman
sendiri kalau di pesntren ya shalat berjamaah dan mengaji bukan
begitu mas? ”53

52 Wawancara dengan KH. Muhammad Ubaidillah Nur Khalil pada tanggal 15 Maret 2022
53 Wawancara dengan Ustadz Muzayyin pada tanggal 15 Maret 2022
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Gambar 2. Santri Pondok Pesantren Nurul Kholil Mengaji

Dari pernyataan diatas dapat diambil benang merah, nilai

keagamaan merupakan hal yang utama dalam pembentukan karakter

santri di pondok pesantren Nurul Kholil. Melihat tujuan utama dari

santri serta wali santri mempercayakan untuk menimba ilmu di

pesantren yakni memperdalam ilmu agama.

b. Nilai Kemandirian

Lembaga pendidikan pondok pesantren dituntut untuk mampu

menjadi wadah dalam proses pembelajaran dalam beberapa hal. Baik

dalam hal pendidikan ataupun dalam hal sosial.

KH. Muhammad Ubaidillah Nur Khalil memberikan penjelasan

terkait nilai kemandirian yang ada di Pondok Pesantren Nurul Kholil

“ proses pembentukan kemandirian di pesantren seendiri dimulai
sejak ia terdaftar menjadi santri disini. Dalam kemandirian, santri
bukan hanya sekedar karena ia mencuci baju sendiri ataupun
melengkapi kebutuhan hidupnya sendiri. Akan tetapi, segala
keputusan hidupnya sudah menjadi kebijakan mereka sendiri disini.
Contohnya setiap santri bebas menentukan dengan siapa ia bergaul,
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setiap santri bebas memilih jalan hidupnya disini. Kita hanya
mengarahkan dan memberi kebijakan “54

Gambar 3. Santri Pondok Pesantren Nurul Kholil Mencuci Baju

Ahmad Fauzan memberikan penjelasnnya terkait nilai kemandirian

saat saya temui ia di kamarnya

“ saya merasa sangat mandiri ketika saya berada disini, disini saya
harus menyiapkan sendiri apa yang ingin saya makan dan apa yang
ingin saya akan kenakan. Saya mencuci sendiri, kadang masak
sendiri, melipat baju sendiri, dan lain sebagainya saya lakukan
sendiri ”55

Dari paparan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam

proses pembelajaran di pesantren, lingkungan pesantren-lah yang akan

sangat memengaruhi pembentukan kemandirian seorang santri.

c. Nilai Kesederhanaan

implementasi dari kesederhanaan seorang santri dapat dilihat

dari kegiatan sehari-hari sebagai urgensi menciptakan karakter yang

tidak bermegah-megahan dan tidak berlebihan dalam menjalani

kehidupan.

54 Wawancara dengan KH. Muhammad Ubaidillah Nur Khalil pada tanggal 15 Maret 2022
55 Wawancara dengan Ahmad Fauzan 18 Maret 2022
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KH. Muhammad Ubaidillah Nur Khalil memberikan

penjelasan terkait nilai kesederhanaan yang ada di Pondok Pesantren

Nurul Kholil

“ Mungkin kamu bisa lihat sendiri bagaimana kesedrhanaan yang
dimiliki santri. Mereka memasak nasi dengan tungku sederhana
yang merak bikin dengan bata, dengan kastol yang mereka gunakan
secara bergantian. Mereka tidak memegang elektronik. Tidur hanya
beralas karpet dan sebagainya ”56

Gambar 4. Kesederhanaan Santri Pondok Pesantren Nurul Kholil

Ustadz Muzayyin memberikan pendapatnya dalam hal nilai

kesederhanaan di pesantren Nurul Kholil

“ saya rasa tidak proses kehidupan seorang anak yang lebih
sederhana daripada di pesantren. Kita hidup dengan sederhana
mengenakan pakaian sederhana dalam artian semuanya sama hanya
memakai sarung, koko atau kemeja, dan kopyah. Bahkan kita
makan dengan sederhana. “57

pesantren telah lama menanamkan pola hidup sederhana

kepada para anak didik, atau lebih dikenal dengan sebutan santri.

Kesederhanaan santri merupakan bentuk dari kerendahan hati dan

56 Wawancara dengan KH. Muhammad Ubaidillah Nur Khalil 15 Maret 2022
57 Wawancara dengan Ustadz Muzayyin 15 Maret 2022
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suatu proses yang nantinya akan mengantarkan diri menuju insan yang

berkualitas, senantiasa bersyukur atas apa yang dianugerahkan Allah,

dengan hidup apa adanya, bukan dengan ada apanya.

d. Nilai Kebersamaan

Kebersamaan menjadi nilai utama yang ada di pesantren

karena mayoritas kegiatan dilakukan secara berbarengan.

Kebersamaan merupakan nilai yang penting untuk menciptakan rasa

kepedulian terhadap orang lain.

Ustadz Muzayyin salah satu tenaga pendidik memberikan

penjelasan terkait nilai kebersamaan yang ada di Pondok Pesantren

Nurul Kholil

“ Nilai kebersamaan santri di pesantren dapat kita ketahui hanya
dengan kasat mata, banyak hal kita lakukan secara bersama. Hal itu
agar mereka paham bahwa kita tidak bisa hidup sendiri dan kita
juga harus bermanfaat untuk orang lain. Jargon kebersamaan santri
adalah senasib seperjuangan “58

Gambar 5. Mayoran dalam kebersamaan Pondok Pesantren Nurul
Kholil

58 Wawancara dengan Ustadz Muzayyin 15 Maret 2022
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Ahmad Fauzan menjelaskan bagaimana kebersamaan di pesantren

Nurul Kholil.

“ kita disini mengerti betul bagaimana pentingnya kebersamaan,
ada salah satu ustad pernah mengatakan ke saya bahwa barokah
kita makan bersama dengan makan sendiri itu perbandingannya
10x lipat. Kebersamaan ini sebenarnya salah satu sumber barokah.
Di lain sisi memang kita butuh teman kita “59

e. Nilai Sosial dan Akhlak

Pendidikan di pesantren diharapkan mampu menciptakan

lingkungan yang agamis serta sosialis. Pesantren dituntut tidak hanya

mengajarkan pendidikan keagamaan namun pesantren diharapkan

mampu menjadi miniatur masyarakat sebagai pembelajaran sosial bagi

santrinya.

KH. Muhammad Ubaidillah Nur Khalil memberikan

penjelasan terkait nilai sosial dan akhlak yang ada di Pondok

Pesantren Nurul Kholil

“ Diakui atau tidak kita sebagai tenaga pendidik di pesantren
dituntut oleh setiap elemen masyarakat mampu menciptakan santri
yang memiliki sosial yang baik, lebih – lebih akhlak yang baik.
Dalam pembelajaran formal kami memberikan pembelajaran wajib
akhlak, ta’limul muta’allim dan sebagainya. Sebagai bekal teori
mereka dalam bersosial ”60

59 Wawancara dengan Ahmad Fauzan 18 Maret 2022
60 Wawancara dengan KH. Muhammad Ubaidillah Nur Khalil 15 Maret 2022
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Gambar 6. Adab Santri Berbicara dengan Kyai

Ustadz muzayyin memberikan penjelasannya bagaimana

pembentukan nilai sosial dan akhlak di pesantren Nurul Kholil.

“ berbicara tentang sosial dan akhlak tentu yang kita bahas bukan
hanya sekedar baik dan benar, namun juga indah. Selain dalam
pembelajaran formal, pembentukan nilai sosial dan akhlak
sebenarnya lebih kepada pembacaan terhadap kebiasaan bersosial
di pesantren. Contoh mungkin dalam menghormati yang lebih tua,
etika saat kyai lewat, penggunaan bahasa halus, dan sebagainya
yang mana hal tersebut kita pelajari karena lingkungan bukan
karena pembelajaran formal”61

Dari paparan di atas, dapat kita pahami bahwa nilai sosial dan

akhlak merupakan nilai yang cukup urgent dalam pembelajaran di

pesantren. Selain karena tuntutan masyarakat supaya mencetak santri

yang agamis dan sosial, budaya atau kebiasaan di lingkungan

pesantren sangat berperan penting dalam pembentukan karakter ini.

61 Wawancara dengan Ustadz Muzayyin, 15 Maret 2022
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f. Nilai Keikhlasan

Keikhlasan adalah nilai akhir dari beberapa pembentukan

karakter di pesantren. Ikhlas sendiri berarti mengerjakan sesuatu

dengan patuh tanpa mengharapkan imbalan. Maka dari sulit sekali

untuk menggambarkan keikhlasan yang sesungguhnya.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh

KH.Muhammad Ubaidillah Nur Khalil

“ yang terakhir yaitu keikhlasan, ini merupakan nilai yang sangat
sulit untuk digambarkan apalgi pembentukannya. Dari semua nilai
yang telah kita lewati diharapkan mampu menciptakan keikhlasan
dalam diri santri. Keikhlasan di pesantren sini seringkali kami
doktri dengan bahasa Lillahi Ta’ala. Jadi, apapun yang dilakukan
santri semata mata karena Allah SWT “62

Ustadz Muzayyin juga memberikan pendapatnya mengenai

nilai keikhlasan dalam diri santri63

“ Ikhlas itu berat mas, ikhlas itu perlu diikhlas – ikhlaskan.
Mungkin seperti itu apa yang ada dalam pesantren kita. Awalnya
kita menjalankan seluruh kegiatan karena keterpaksaan, karena
peraturan dan lain sebagainya. Karena kebiasaan dan karena
semprotan moral maka menjadi sebuah keikhlasan dalam diri
santri”

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa nilai keikhlasan

adalah nilai akhir dari beberapa pendidikan karakter di pondok

pesantren Nurul Kholil.

62 Wawancara dengan KH. Muhammad Ubaidillah Nur Khalil, 15 Maret 2022
63 Wawancara dengan Ustadz Muzayyin, 15 Maret 2022
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Tabel : 4.2
Temuan Hasil Wawancara

No Fokus Temuan

1.

Budaya pesantren sebagai wadah
pembiasaan dalam membangun karakter
santri di Pondok Pesantren Nurul Khalil

1. Uswah Hasanah
-Ustadz dan pengurus
pondok menjadi tauladan
untuk santri

2. Latihan dan Pembiasaan
-shalat berjamaah
-Tawadluk terhadap kiai,
ustadz dan pengurus
pondok

3. Ibrah
-merenungkan setiap
peristwa yang terjadi dan
mendiskusikan bersama-
sama

4. Mau’idah
-siraman moral atau
siraman rohani bagi
santri

5. Kedisiplinan
-kedisiplinan dalam
segala hal terutama
dalam ibadah

6. Targhib wa Tahzib
-mengarahkan santri
untuk selalu melakukan
kebajikan

7. Kemandirian
-tuntutan untuk mandiri
dalam segala hal

2

Nilai karakter yang dikembangkan oleh
pondok pesantren Nurul Khalil

1. Nilai Keagamaan
-shalat berjamaah,
mengaji, dan kegiatan
madrasah diniyah

2. Nilai Kemandirian
-santri dibiasakan hidup
mandiri yaitu dengan
menyiapkan segala
kebutuhannya sendiri

3. Nilai Kesederhanaan
-kehidupan yang serba
sederhana, mulai dari
pakaian, memasak nasi
yang masih
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menggunakan tungku,
dan tidur tanpa alas atau
kasur

4. Nilai Kebersamaan
-melakukan kegiatan
bersama

5. Nilai Sosial dan Akhlak
-nilai pendidikan sosial
dan akhlak di tanamkan
melalui lembaga
pendidikan formal dan
pola hidup keseharian
santri, etika ketika ada
kiai lewat, penggunaan
bahasa halus

6. Nilai Keikhlasan
-pendoktrinan dan
pembiasaan moral
dengan bahasa Lillaahi
Ta’ala

C. Pembahasan Temuan

1. Budaya Pesantren Sebagai Wadah Pembiasaan Dalam Membangun

Karakter Santri Di Pondok Pesantren Nurul Khalil

Karakter merupakan seperangkat perbuatan / tindakan

seseorang dalam merespon sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan

karena adanya nilai yang diyakini. Karakter manusia pada dasarnya

terdiri dari komponen pengetahuan (kognitif), sikap (Afektif),

keterampilan (psikomotor) atau tindakan perilaku yang menunjukkan

wajah kepribadian seorang manusia. Mereka  terdiri  dari  kebiasaan-

kebiasaan  yang  berulang  secara  tetap  pada setiap waktu dan tempat

Kebiasaan-kebiasaan ini tidak terbentuk satu kalijuga bukan bawaan dari

lahir, tetapi merupakan suatu kebiasaan yang terbentuk dari waktu ke
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waktu. Ia harus dilatih berulang kali hingga tergerak otomatis. Para ahli

mengatakan, “Pertama-tama kau membentuk kebiasaan, setelah itu

kebiasaanmu yang akan menjadi engkau”

Bagi pesantren setidaknya ada 6 metode yang diterapkan dalam

membentuk karakter santri, yaitu:

a. Uswah Hasanah (Keteladanan)

Secara psikologis, manusia sangat memerlukan keteladanan

untuk mengembangkan sifat-sifat dan potensinya. Pendidikan lewat

keteladanan adalah pendidikan dengan cara memberikan contoh nyata

bagi para santri. Dalam pesantren pemberian contoh keteladanan

sangat ditekankan. Pimpinan dan ustadzah harus senantiasa

memberikan uswah yang baik bagi para santri dalam ibadah-ibadah

ritual, kehidupan sehari-hari maupun yang lain, karena nilai mereka

ditentukan dari aktualisasinya terhadap apa yang disampaikan.

Semakin konsekuen seorang pemimpin atau ustadzah menjaga tingkah

lakunya, semakin didengar ajarannya.64

b. Latihan dan Pembiasaan

Mendidik karakter dengan   latihan   dan   pembiasaan

adalah mendidik dengan cara memberikan latihan-latihan terhadap

norma-norma kemudian membiasakan santri untuk melakukannya.

Dalam pendidikan di pesantren metode ini biasanya akan diterapkan

pada ibadah-ibadah amaliyah, seperti shalat berjamaah, kesopanan

64 Zuhdy Mukhdar, KH Ali Ma’shum Perjuangan dan Pemikirannya, (Yogyakarta: Tnp, 1989) 19.
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pada pimpinan dan ustadzahnya. Pergaulan dengan sesama santri dan

sejenisnya. Sedemikian, sehingga tidak asing di pesantren dijumpai,

bagaimana santri sangat menghormati para ustadzah, ustadz, kakak-

kakak seniornya dan begitu santunnya   pada   adik-adik   juniornya,

mereka   memang   dilatih   dan dibiasakan untuk bertindak demikian.

Latihan dan pembiasaan ini pada akhirnya akan menjadi akhlak yang

terpatri dalam diri dan menjadi yang tidak terpisahkan. Al-Ghazali

mengatakan “Sesungguhnya perilaku manusia menjadi kuat dengan

seringnya dilakukan perbuatan yang sesuai dengannya, disertai

ketaatan dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan

adalah baik dan diridhai”.65

c. Ibrah (Mengambil Pelajaran)

Secara sederhana, ibrah berarti merenungkan dan memikirkan,

dalam arti umumnya bisa dimaknakan dengan mengambil pelajaran

dari setiap peristiwa.  Abd.  Rahman  Al-Nahlawi,  seorang  tokoh

pendidikan  asal Timur  Tengah  mendefinisikan  ibrah  dengan  suatu

kondisi  psikis  yang menyampaikan  manusia  untuk mengetahui

intisarii  suatu  perkara  yang disaksikan, diperhatikan, diinduksikan,

ditimbang-timbang, diukur dan diputuskan secara nalar, seehingga

kesimpulannya dapat mempengaruhi hati untuk tunduk kepadanya,

lalu mendorongnya kepada perilaku yang sesuai. Adapun ibrah  yang

bisa dilakukan melalui kisah-kisah teladan, fenomena alam atau

65 Zuhdy Mukhdar, KH Ali Ma’shum Perjuangan dan Pemikirannya, (Yogyakarta: Tnp, 1989) 19.
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peristiwa-peristiwa  yang terjadi,  baik  dimasa lalu maupun

sekarang.66

d. Mau’idah

Mau’idah berarti nasehat. Rasyid Ridla mengartikan mauidzah

sebagai berikut   “Mau’idzah   adalah   nasehat   peringatan   atas

kebaikan   dan kebenaran dengan jalan apa yang dapat menyentuh hati

dan membangkitkan untuk mengamalkan”.Metode mau’idzah, harus

mengandung tiga unsur yakni :

1) Uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan

oleh seseorang, dalam hal ini santri kebaikan dan kebenaran yang

harus dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini santri misalnya

tentang sopan santun, harus berjamaah maupun kerajinan dalam

beramal.

2) Motivasi dalam melakukan kebaikan

3) Peringatan tentang dosa atau bahaya yang bakal muncul dari

adanya larangan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.67

e. Kedisiplinan

Dalam ilmu pendidikan. Kedisiplinan dikenal sebagai cara

menjaga kelangsungan   kegiatan   pendidikan.   Metode   ini   dengan

pemberian hukuman atau sangssi. Tujuannya untuk menumbuhkan

kesadaran siswa bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak benar,

66 Zuhdy Mukhdar, KH Ali Ma’shum Perjuangan dan Pemikirannya, (Yogyakarta: Tnp, 1989) 19.
67 Zuhdy Mukhdar, KH Ali Ma’shum Perjuangan dan Pemikirannya, (Yogyakarta: Tnp, 1989) 25.
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sehingga ia tidak mengulanginya lagi.68 Pembentukan lewat

kedisiplinan ini memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan. Ketegasan

mengharuskan seorang pendidik memberikan  sangsi  bagi  pelanggar,

sementara  kebijaksanaan mengharuskan  sang pendidik  berbuat  adil

dan  arif  dalam  memberikan sanksi,  tidak  terbawa  emosi  atau

dorongan  lain.

f. Targhib wa Tahzib

Terdiri atas dua metode sekaligus yang berkaitan satu sama

lain targhib dan tahzib. Targhib adalah janji disertai dengan bujukan

agar seseorang senang melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan.

Tahzib adalah ancaman untuk menimbulkan rasa takut berbuat tidak

benar. Tekanan metode targhib terletak pada harapan untuk

melakukan kebajikan, sementara tekanan metode tahzib terletak pada

upaya menjauhi kejahatan dan dosa. Meski demikian metode ini tidak

sama pada metode hadiah dan hukuman.  Perbedaan  terletak  pada

kar pengambilan  materi  dan  tujuan yang  hendak  dicapai.  Targhib

dan  Tahzib  beraka  pada  tuhan  (ajaran agama) yang tujuannya

memantapkan rasa keagamaan dan pembangkit sifat rabbaniyah, tanpa

terikat waktu dan tempat. Adapun metode hadiah dan hukuman

berpijak pada hukum rasio (hukum akal) yang sempit (duniawi) yang

bertujuan masih terikat ruang dan waktu. Di pesantren, metode ini

68 Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam , (Surabaya:Al-Iklas, 1993), 234.



70

biasanya diterapkan dalam pengajian-pengajian, baik sorongan

maupun bandongan.69

g. Kemandirian

Menurut Robby I Chandra dalam bukunya yang berjudul

“Pendidikan Menuju Manusia Modern”, mandiri berarti memiliki

kebebasan batin di dalam mengenali pilihan-pilihan, mengambil

pilihan-pilihan yang ada, dan menanggung akibatnya, baik yang

menyenangkan maupun yang menyakitkan.70

Kemandirian juga berarti kemampuan untuk mengendalikan

dan mengatur pikiran, perasaan, dan tindakan sendiri secara bebas,

serta berusaha sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu serta

keragu-raguan.71 Dengan demikian, seseorang bisa mencapai tujuan

hidupnya sesuai dengan apa yang sudah ia rencanakan dengan

bijaksana, tanpa harus bergantung kepada orang lain. Karena orang

yang mandiri terbiasa menghadapi masalah serta mencari solusi dari

setiap masalah yang ia hadapi. Dengan begitu, seseorang yang mandiri

akan mampu tampil dengan percaya diri, dan bahkan bisa

memengaruhi orang lain untuk memercayainya juga.

69 Tamyiz Burhanuddin, Akhlak Pesantren: Solusi bagi Kerusakan Akhlak, (Yogyakarta: Ittiqa
Press, 2001), 61.

70 Robby I Chandra, Pendidikan Menuju Manusia Mandiri, (Bandung: Generasi Infomedia, 2006),
66.

71 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 185.
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2. Nilai Karakter Yang Dikembangkan Oleh Pondok Pesantren Nurul

Khalil

Nilai karakter merupakan suatu sifat atau sesuatu hal yang

dianggap penting dan berguna dalam kehidupan manusia. Nilai karakter

juga dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam berperilaku.

a. Nilai Keagamaan (Religius)

Karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang

dianutnya dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan

sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap

maupun dalam bertindak yang dapat membedakan dengan karakter

orang lain.72

Pendidikan agama dan pendidikan karakter adalah dua hal

yang saling berhubungan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam

pendidikan karakter di Indonesia diidentifikasikan berasal dari empat

sumber yaitu, agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan

nasional.73

Salah satu strategi atau metode yang dipergunakan dalam

pendidikan untuk membentuk karakter religius adalah dengan

pembentukan kebiasaan yang baik dan meninggalkan yang buruk

melalui bimbingan, latihan dan kerja keras. Pembentukan kebiasaan

tersebut akan menjadi sebuah karakter seseorang. Maka karakter yang

kuat biasanya dibentuk oleh penanaman nilai yang menekankan

72 Sahlan, Asmaun. Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah.( Malang: UIN-Maliki Press. 2009).
61.

73 Ulwah, A. Nashih. Pendidikan Anak dalam Islam.( Jakarta: Khatulistiwa Press. 2013). 43.
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tentang baik dan buruk. Nilai ini dibangun melalui penghayatan dan

pengalaman.74

b. Nilai Kemandirian

kemandirian adalah kemampuan psikososial yang mencakup

kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan

orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur

kebutuhannya sendiri.75

Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan

seseorang untuk berbuat bebas, melakukan sesuatu atas dorongan diri

sendiri untuk kebutuhan sendiri, mengejar prestasi, penuh ketekunan,

serta berkeinginan untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain,

mampu berpikir dan bertindak original, kreatif dan penuh inisiatif,

mampu mempengaruhi lingkungannya, mempunyai rasa percaya diri

terhadap kemampuan diri sendiri, menghargai keadaan diri sendiri,

dan memperoleh kepuasan dari usahanya.76

Kemandirian merupakan salah satu aspek kepribadian yang

sangat penting bagi individu. Kemandirian diperoleh secara bertahap

selama perkembangan berlangsung, dimana individu akan terus

belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di

74 Maimun, Dkk. Madrasah Unggulan Lembaga Pendidikan Alternatif di Era Kompetitif.( Malang:
UIN-Maliki Press. 2010). 37

75 Nurhayati, Eti. Bimbingan, Konseling dan Psikoterapi Inovatif. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2011). 31

76 Patriana, Hubungan Antara Kemandirian dengan Motivasi Bekerja Sebagai Pengajar Les Privat
pada Mahasiswa di Semarang. (Semarang: Universitas Diponegoro. 2007). 3.
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lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir

dan bertindak sendiri.

c. Nilai Kesederhanaan

Sederhana dalam kamus bahasa indonesia mempunyai arti

bersahaja,tidak berlebih-lebihan,hidupnya selalu sedang tidak banyak

pernik. dan lain sebagainya.77

Kesederhanaan adalah rasa syukur yang gandrung terpesona

oleh nilai hakiki dalam realita dan fokus menikmati nilai-nilai itu.

Kesederhanaan bahkan bisa menembus waktu, cenderung melupakan

kekecewaan masa lalu karena mensyukuri rahmat masa kini. Rasa

syukur kesederhanaan juga terhadap kebodohan diri sendiri dalam

komunikasi.

Hidup sederhana tidak berarti hidup dalam kesengsaraan,

kemiskinan, kemelaratan dan serba kekurangan. Kesederhanaan

merupakan pola pikir dan pola hidup yang proporsional, tidak

berlebihan dan mampu memprioritaskan sesuatu yang lebih

dibutuhkan.78

Kemampuan untuk ikhlas menerima yang ada, berusaha untuk

berlaku adil dan bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan dengan

tetap menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat dan berarti.

Kemampuan itulah yang memberikan manfaat dan menjadi energi

dalam kehidupan kita.itulah mungkin arti kesederhanaan hidup.

77 Kamus Besar Bahasa Indonesia
78 Belajar Arti Kesederhanaan Hidup - Kompasiana.com diaksess pada tanggal 23 maret 2022
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d. Nilai Kebersamaan

Sebagai makhluk sosial, manusia pada kodratnya tidak dapat

dipisahkan dari rasa kebersamaan. Tidak ada individu yang dapat

berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Oleh karena itu,

kebersamaan tentunya memiliki nilai-nilai terpenting yang dapat

menjembatani manusia dalam mencapai hakikat hidup yang

sebenarnya. Aso Sentana, seorang pengarang buku handal

memperjelas pandangan kita terhadap nilai-nilai kebersamaan yang

sesungguhnya.

Aso Sentana menjelaskan bahwa dengan diwujudkannnya

kebersamaan dapat mengarahkan orang-orang berpikir, bersikap,

berperilaku, bekerja, dan melangkah. Nilai-nilai kebersamaan yang

dimaksud adalah nilai yang terwujud dalam setiap insan manusia akan

butuhnya suatu hal yang tidak dimilikinya. Dalam artian bahwa

kebutuhan itu memunculkan rasa kebersamaan secara langsung

maupun tidak langsung.79

e. Nilai Sosial dan Akhlak

Agama secara universal menitik beratkan tanggung jawab,

pribadi dan sosial. Setiap individu bertanggung jawab akan dirinya

dan juga bertanggung jawab akan sekelilingnya (masyarakatnya)

karena manusialah yang hidup dalam lingkup komunitas yang

beragam. Dengan demikian memberikan kesan bahwa setiap individu

79 Aso Sentana, Key Result Area.(Jakarta: PT Gramedia, 2004). 9.
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mempunyai tanggung jawab untuk membawa akibat adanya tanggung

jawab sosial.

Akhlak sosial adalah keseluruhan tingkah laku atau perilaku

manusia yang dapat diamati dalam hubungan antara seorang dengan

seorang, antara perseorangan dengan kelompok, dan hubungan antara

kelompok dengan kelompok. Karena sejatinya manusia selain sebagai

makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup

sendiri melainkan membutuhkan bantuan orang lain.80

Akhlak adalah bagian terpenting dalam islam. Seorang ulama

mengatakan bahwa akhlak adalah agama islam itu sendiri. Mukmin

yang bersungguh-sungguh memegang prinsip-prinsip agamanya akan

mencerminkan akhlak yang mulia sebagai bukti kesungguhannya

menjalankan syariat islam.

f. Nilai Keikhlasan

Ikhlas adalah inti atau hal paling utama dari setiap amal, kerja,

atau aktivitas kita. Ikhlas menentukan kualitas amal itu sendiri,

semakin tinggi keikhlasan kita, maka semakin tinggi pula kualitasnya.

Sebaliknya, semakin rendak keikhlasannya maka semakin rendah pula

kualitasnya.81

80 Iffah Elvina, NILAI-NILAI AKHLAK SOSIAL DALAM AL-QUR’AN (Sebuah Kajian Tafsir
Tahlili Pada QS.Al-Hujurat Ayat 11-13), Skripsi. (UIN Walisongo Semarang, 2017). 53.

81 Ibnu Muhajir, Ikhlas Beramal Untuk Hidup Berkualitas, (Jakarta: PT. Gramedia, 2020), 323.
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Ikhlas tanpa riya Allah hanya menerima amal kita yang

disertai keikhlasan dan ketulusan karenanya, bukan karena ingin diliha

riya, didengan sum’ah, atau dipuji orang.82

Ikhlas merupakan keadaan hati seseorang untuk berbuat dan

melakukan sesuatu tindakan. Misalnya membantu orang lain dalam

bentuk materi dengan perasaan rela dan tulus. Mengapa bisa begitu?

Landasan perbuatan itu semata-mata karena Allah SWT semata. Hal

ini diyakini akan mendapat balasan dan pahala dari Allah SWT.

Konotasi ikhlas dengan ibadah sangat penting sekali dan tidak

bisa di pisahkan,tidak akan berarti apa-apa amal ibadah kalau tidak

dilandasi dengan niat yang ikhlas,sungguh-sungguh,sabar dan

tawakal. Memang masalah ikhlas ini sulit sekali dalam penerapannya

namun petunjuk ALLAH lah yang harus selalu kita harapkan, tentu

harus dibarengi dengan usaha yang murni kearah itu. Mesti dan harus

kita pahami bahwa masalah ikhlas ini sifatnya individualistis.

82 Ibnu Muhajir, Ikhlas Beramal Untuk Hidup Berkualitas, (Jakarta: PT. Gramedia, 2020), 19.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Budaya pesantren sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Baik dalam segi hubungan bermasyarakat, pemecahan problematika

kehidupan, maupun sikap dan akhlak dalam bermasyarakat dan masih

banyak lagi nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran maupun

budaya-budaya yang ada di pesantren. Selain itu, pondok pesantren

merupakan gambaran kecil suatu kehidupan bermasyarakat. Budaya

yang ada di Pondok Pesantren Nurul Khalil menerapkan 7 metode

dalam membentuk karakter santri, yaitu: Uswah Hasanah

(Keteladanan), Latihan dan Pembiasaan, Ibrah, Mau’idah,

Kedisiplinan, Targhib Wa Tahzib, dan Kemandirian.

2. Nilai karakter yang dikembangkan oleh pondok pesantren Nurul Khalil

yang hal ini dirasa wajib terbentuk dalam setiap karakter santri, yakni :

Nilai Keagamaan, Nilai Kemandirian, Nilai Kesederhanaan, Nilai

Kebersamaan, Nilai Sosial dan Akhlak, Nilai Keikhlasan. Nilai

karakter tersebut yang nantinya dapat diperankan pada masyarakat dan

bisa bermanfaat bagi masyarakat. Hal itulah yang menjadi nilai lebih

dari pada budaya yang ada di Pondok Pesantren Nurul Khalil dalam

membentuk karakter santri yang siap dilepas di lingkungan

masyarakat.
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B. Saran

1. Dalam budaya terutama budaya pesantren terdapat suatu tradisi yang

perlu dilakukan secara terus- menerus bahkan sampai turun-temurun

baik yang berupa tindakan, karya, yang dihasilkan oleh suatu

kelompok ataupun individu. Kebiasaan yang sering dilakukan tersebut

tentunya mempunyai nilai-nilai khas yang bersifat karismatik serta

independen dalam segala hal. Tujuan suatu pesantren adalah

menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu

kepribadian yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, berakhalak

mulia, bermanfaat bagi masyarakat, mandiri bebas dan teguh dalam

kepribadian.

2. Peran pendidikan yang dilakukan oleh pelaku stakeholder yaitu Kyai

serta guru selam dua puluh empat jam serta penerapan peran oleh Kyai

serta guru didalam pondok pesantren dirasakan efektif dan baik untuk

membentuk karakter santri. Pembentukan yang dilakukan setiap hari

dengan disertakan pendidikan, pengawasan, bimbingan, melatih,

memberikan pelajaran dengan mengajar, serta memberikan penilaian

yang menjadi penentu suatu keberhasilan dalam pembentukan

karakter.
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