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ABSTRAK 

 

Mukaromah, Arina Qoimatul, 2016.“Upaya Membentuk karakter Santri 

Melalui Kegiatan Mabit Mingguan (Studi kasus di TPQ Al-Mubarokah 

Dsn.Mlaten Ds.Geger Kec. GegerKab. Madiun)”.Skripsi.Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo.PembimbingKharisulWathoni, M.Pd.I. 

Kata kunci: Karakter,Mabit. 
Orang-orang yang berkarakterbaiksecara individual 

maupunsosialialahmereka yang memilikiakhlak yang 

baik.Mengingatbegituurgennyakarakter, 

makauntukmembentukkaraktersantrimelaluikegiatanmabitdenganproses kegiatan-

kegiatanpendidikan yang diadakan di lembagaTPQ Al-Mubarokah. 

Denganmelaluikegiatanmabitlahsantriwan-

santriwatimampumengubahkarakternyamenjadilebihbaik.Upayadalammembentuk

karaktersantri yang diutamakanmasalahakhlak, akhlakkepadadirisendiri, kepada 

orang lain maupunkepada Allah Swt. Untuk mencapai tujuan tersebut santri 

pastilah memerlukan tahapan-tahapan atau strategi-strategi yang selayaknya 

dilakukan. Melalui strategi ini para santri dengan mudah memahami dan 

menyerap apa yang diungkapkan oleh para dewan asati<dz dalam membentuk 

karakter yang baik. 

Berdasarkandarimasalahtersebut, 

makarumusanmasalahdaripenelitianinisebagaiberikut:  (1)  

Bagaimanapelaksanaankegiatanmabitmingguan di TPQ Al-

MubarokahMlatenGegerMadiun? (2)Bagaimananilaikarakter yang 

diinternalisasikandalamkegiatanmabitmingguan di TPQ Al-

MubarokahMlatenGegermadiun?  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Dengan 

teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dandokumentasi. Analisis data 

menggunakanteknikreduksi data, penyajian data, 

danpengambilankesimpulanatauvarifikasi, denganmengikutikonsep yang 

diberikan Miles danHuberman. 

Hasilpenelitianiniadalah:(1) 

Pelaksanaankegiatanmabitdilaksanakansetiapseminggusekali, Adapunkegiatan-

kegiatan yang bersifatmateriantara lain sebagaiberikut: a) Tartil al-Qur’an, b) 
Tila<watil Qur’an, c) kegiatanAlbarzanziwa<dibaiah, d) Muha>doroh.Serta 

upayamembentukkaraktersantrimelaluikegiatanmabitmingguan di TPQ Al-

Mubarokah, bahwa yang diutamakanadalahmasalahakhlak.Diantaraakhlak yang 

diwajibkanadalahsebagaiberikut: a) Akhlakkepadadirisendiri, b) akhlakkepada 

orang lain, c) maupunakhlakkepada Allah Swt. 

Dalammembentukakhlaktersebutjugamemilikiempatstrategi yang dilakukan, 

antara lain: a) melaluiketeladanan, b) melaluikedisiplinan, c) melaluipembiasaan, 

d) danmelaluipenciptaansuasana yang kondusif.(2)Nilaikarakter yang 

diinternalisasikanmelaluikegiatanmabitmingguan di TPQ Al-Mubarokah,  terdapat 

lima nilaikarakterantara lain:  a) pedulisosial, b) mandiri, c) jujur, d) 

tanggungjawab, e) dandisiplin. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter atau tabiat manusia merupakan kemampuan psikologis 

yang terbawa sejak lahir, bukan dari pengaruh luar.Karakter merupakan 

komponen-komponen dalam fitrah atau kemampuan dasar manusia.
1
 

Dalam pengertian lain karakter mengacu pada serangkaian sikap, 

perilaku, motivasi, dan keterampilan.
2
Karakter secara lebih jelas, meliputi 

sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas 

intelektual, seperti berpikir kritis dan alasan moral, perilaku seperti jujur 

dan tanggung jawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral. Karakter 

adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu.Individu yang 

berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang 

baik.
3
 

Sebagaimana yang dikutip oleh M. Furqon Hidayatullah dari Buku 

yang berjudul Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di 

Sekolahdinyatakan bahwa karakter adalah kualitas mental atau 

moral.Dalam kamus psikologi dinyatakan bahwa karakter adalah 

kepribadian.Hermawan Kertajaya mengemukakan bahwa karakter adalah 

                                                           
1
Futihati Romlah, Psikologi Belajar Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 

2006), 19-20. 
2
 Umi Kalsum, Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Paikem (Surabaya: GENA 

PRATAMA PUSTAKA, 2001), 1. 
3
 Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 55. 

1 
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ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu.
4
Akar dari semua 

tindakan yang jahat dan buruk, tindakan kejahatan, terletak pada hilangnya 

karakter.Karakter yang kuat adalah sandangan fundamental yang 

memberikan kemampuan kepada populasi manusia untuk hidup bersama 

dalam kedamaian serta membentuk dunia yang dipenuhi dengan kebaikan 

dan kebajikan, yang bebas dari kekerasan dan tindakan-tindakan tidak 

bermoral.
5
Karakter manusiawi itu dalam bentuknya yang baik dan buruk 

dapat menimbulkan akibat-akibat berantai dari suatu  generasi ke generasi 

berikutnya. Pendidikan karakter yang baik diwaktu sekarang, bukan saja 

akan memperbaiki kehidupan dan masyarakat kita sekarang saja, tetapi 

juga akan mnjadi landasan yang baik dan teguah untuk generasi-generasi 

kita yang akan datang.
6
Karakter juga merupakan sesuatu yang sangat 

penting dan vital bagi tercapainya tujuan hidup.Karakter merupakan 

dorongan pilihan untuk menentukan yang terbaik dalam hidup.
7
 

Dalam wacana psikologi kata akhlak memiliki ekuivalen dengan 

kata karakter. Ilmu akhlak sama artinya dengan karakter Islam. Allport 

yang disitir oleh Sumardi Suryabrata menyatakan bahwa karakter (akhlak) 

sama dengan kepribadian, tetapi dipandang dari sudut yang berlainan. 

Istilah karakter dipandang dari sudut”penilaian” baik-buruk, senang-benci, 

menerima-menolak suatu tingkah laku berdsarkan norma-norma yang 

                                                           
4
Jamal Makmur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah 

(Jogyakarta: DIVA Press, 2011), 27-28. 
5
Mukhlas Samami dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: 

PT.REMAJA ROSDAKARYA, 2013), 41. 
6
 Muhammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan (Jakarta: Rajawali 

Press, 2014), viii. 
7
Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, 22. 
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dianut. Sedangkan istilah kepribadian dipandang darisudut 

“penggambaran” manusia apa adanya tanpa disertai penilaian.
8
 

Dari beberapa pengertian tentang karakter diatas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya karakter adalah suatu sifat dasar, perangai, 

tingkah laku, watak, kepribadian manusia yang dapat dijadikan ciri untuk 

mengidentifikasikan seorang individu atau pribadi, sehingga dapat menjadi 

pembeda antara seseorang dengan orang lain. Orang yang berkarakter 

adalah orang yang selalu berusaha melakukan hal yang terbaik. 

Dalam membentuk karakter ada bebebarapa kegiatan yang 

menjadikan santri dapat mengubah karakter yang baik  salah satunya 

dengan melalui kegiatan menginap atau dapat disebut dengan istilah mabit 

mereka dapat memunculkan karakter-karakter yang baik dan dapat 

diterima oleh masyarakat setempat, dan sebagai hasilnya diterima oleh 

anggota kelompok sosial mereka.
9
Para santri umumnya hanya mengikuti 

perintah atau contoh yang diberikan para usta<dz/usta<dzah dalam praktik 

keseharian dan mengembangkan karakter-karakter anak dengan potensi 

yang dimiliki seorang santri. 

Pada penjajagan awal peneliti menemukan beberapa hal diTPQ Al-

Mubarokah terkait dengan karakter anak yang kurang baik dalam bertutur 

kata kepada orang yang lebih tua, kurang memiliki rasa hormat terhadap 

usta<dz/usta<dzah maupun orang tua, kurang adanya kedisiplinan dan 

                                                           
8
Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2006), 25-26. 
9
Elizabeth B. Hurclock, Perkembangan Anak Terj. Med. Meitasarai Tjanddrasa 

(Jakarta:Erlangga, 1999), 83. 



5 
 

  

keberanian yang tumbuh dalam diri anak, untuk mengsikapi hal semacam 

ini perlu adanya  kegiatan menginap atau disebut dengan mabit dan perlu 

sekali bimbingan para usta<dz-usta<dzahnya, guna untuk membangun 

karakter santri yang jauh lebih baik dan berguna untuk diri sendiri dan 

lingkungan masyarakat sekitar.
10

 

Demikianlah betapa pentingnya kegiatan mabit mingguan ini 

dalam membentuk karakter santri diTPQ Al-Mubarokah dalam 

menciptakan santri yang berkarakter baik untuk diri sendiri dan orang lain. 

Dari latar belakang diatas maka, peneliti mengadakan penelitian untuk 

mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan para usta<dz-usta<dzah dalam 

mencapai keberhasilan santri. 

Dengan ini peneliti mengambil judul “UPAYA MEMBENTUK 

KARAKTER SANTRI MELALUI KEGIATAN MABIT MINGGUAN (Di 

TPQ Al-Mubarokah Dsn. Mlaten Ds.Geger Kec. Geger Kab.Madiun)”. 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya masalah, cangkupan pembahasan, terbatasnya 

waktu dan dana, maka penelitian ini di fokuskan pada upaya membentuk 

karakter melalui kegiatan mabit mingguan di TPQ Al-mubarokah Mlaten, 

Geger, Madiun. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan mabitmingguan  di TPQ Al-

Mubarokah Mlaten Geger Madiun? 

                                                           
10

Lihat transkrip observasi nomor: 12/O/02-02 /2016dalam lampiran skripsi ini. 
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2. Nilai karakter apa yang diinternalisasikan dalam kegiatan mabit 

mingguan di TPQ Al-Mubarokah Mlaten Geger Madiun? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan kegiatan mabitmingguan  di TPQ 

Al-Mubarokah Mlaten Geger madiun. 

2. Untuk mendiskripsikan nilai karakter yang diinternalisasikan dalam 

kegiatan mabit mingguan di TPQ Al-Mubarokah Mlaten Geger Madiun. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis: 

a. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi santri dalam 

membentuk karakter diri. 

b. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat mengenai 

perkembangan karakter seorang santri. 

c. Penelitian ini sebagai bahan referensi untuk mengkaji permasalahan 

yang sama dengan lingkup yang lebih luas. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi lembaga sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan 

masalah yang dihadapi terutama dalam mengembangkan karakter 

melalui kegiatan mabit mingguan.  
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b. Bagi usta<dz-usta<dzah sebagai bahan acuan dalam membimbing, 

mendidik, dan mengarahkan para santri untuk mengubah pola 

karakter dengan baik.  

c. Bagi peneliti sebagai bekal untuk meningkatkan pengetahuan serta 

menambah wawasan dan memperdalam keilmuan dalam berkarakter.  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

pendekatan  kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.11Pendekatan kualitatif ini 

mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya yaitu: penelitian 

menggunakan setting alami (natural setting), manusia sebagai alat 

(instrument), penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, 

analisis data secara induktif (analisis data kualitatif bersamaan dengan 

proses pengumpulan data), penelitian bersifat diskriptif (data yang 

diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku), mementingkan segi 

proses daripada hasil, penelitian bersifat menyeluruh, makna 

merupakan perhatian utama dalam penelitian.12 

2. Kehadiran Peneliti 

  Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, namun peran peneliti yang menentukan 

                                                           
11

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

3. 
12

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 38.  
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keseluruhan skenarionya.Sebagai pengamat peneliti berperan serta 

dalam kehidupan sehari-hari subjeknya pada setiap situasi yang 

diinginkannya untuk dapat dipahaminya.13Untuk itu dalam penelitian 

ini, peneliti bertindak sebagain instrument, partisipan penuh, sekaligus 

pengumpul data. Sedangkan instrument lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil tempat penelitian di TPQ Al-

Mubarokah Mlaten Geger Madiun 

4. Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan 

yang selebihnya adalah data tambahan.14Maksud dari kata-kata dan 

tindakan di sini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati 

dan diwawancarai, sedangkan sumber dan data tertulis, foto, serta hal-

hal lain yang diperlukan merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dan observasi. 

  Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Person(orang) yaitu sumber melalui wawancara, atau tindakan 

melalui pengamatan di TPQ Al-Mubarokah. Dalam penelitian ini 

sumber datanya adalah Pengasuh TPQ, Ketua TPQ, Ustadz- 

Ustadzah, dan Santriwati TPQ. 

b. Place (tempat) yaitu sumber data yang menyajikan lampiran berupa 

keadaan diam dan bergerak. 

                                                           
13

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 164. 
14

Ibid., 112.  
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c. Sumber data tambahan meliputi sumber data tertulis yaitu dokumen 

dan foto berkaitan dengan pelaksaan kegiatan mabit mingguan di 

TPQ Al-Mubarokah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

    Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.Sebab bagi 

peneliti kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik, 

apabila dilakukan dengan interaksi dengan subjek melalui wawancara 

mendalam, dan observasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan: 

a. Teknik Wawancara 

  Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide, melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.15Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara 

mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara 

mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga 

dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul 

semaksimal mungkin. 

  Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan diwawancarai adalah: 

1) Pengasuh TPQ, yaitu untuk memperoleh informasi tentang 

sejarah berdirinya TPQ Al-Mubarokah. 

                                                           
15

  Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 316. 
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2) Usta<dz-usta<dzah TPQ, untuk memperoleh informasi tentang 

pembentukan karakter santri melalui kegiatan mabit mingguan 

di TPQ Al-Mubarokah dan pelaksanaan kegiatan mabit 

mingguan di TPQ Al-Mubarokah. 

3) Santriwati TPQ, untuk memperoleh informasi dari hasil 

mengikuti kegiatan mabit mingguan di TPQ Al-Mubarokah. 

b. Teknik Observasi 

  Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek 

penelitian.16 Dalam penelitian kualitatif ini observasi tak struktur, 

karana fokus penelitian akan terus berkembang selama kegiatan 

penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab cacatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif.Dapat dikatan dalam penelitian 

kualitatif “jantungnya dalah catatan lapangan”.17Di dalam penelitian 

ini, penulis mengobservasi tentang pembentukan karakter santri 

melalui kegiatan mabit mingguan di TPQ Al-Mubarokah Mlaten 

Geger Madiun. 

c. Teknik Dokumentasi  

   Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data  dari 

sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.  

“Rekaman” sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan 

                                                           
16

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 158. 
17

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 154. 
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oleh atau untuk individual atau organisasasi dengan tujuan 

membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi 

accounting.Sedangkan “dokumen" digunakan untuk mengacu atau 

bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk 

tujuan tertentu, seperti: surat-surat buku harian, catatan khusus dan 

sebagainya.
18

 

    Dalam penelitian ini digunakan dokumen berupa catatan 

khusus dan rekaman, kemudian hasil dokumen dicatat dalam bentuk 

transkip dokumentasi. 

6. Analisis Data 

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlaku secara terus menerus 

secara tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Adapun langkah-langkah 

analisisnya adalah: 

a. Reduksi Data (DataReduction) 

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema 

polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

                                                           
18

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), 231. 
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mencarinya bila dibutuhkan.19Dalam penelitian ini, penulis 

mereduksi data dengan menganalisisa pembentukan karakter santri 

melalui kegiatan mabit Mingguan di TPQ Al-Mubarokah Mlaten 

Geger Madiun. 

b. Penyajian Data (DataDisplay) 

  Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisir, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. 

Dalam hal ini, Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

mendisplaykan, maka akan mempermudah memahami apa yang 

terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

dipahami tersebut.20Penelitian ini menyajikan data dengan teks 

naratif, wawancara, observasi dan dokumentasi. 

c. Penarikan Kesimpulan (ConclusionDrawing) 

  Analisiss data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan asih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

                                                           
19

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 339. 
20

Ibid., 341. 
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dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel. 

   Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan.21 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

   Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan 

(realiabilitas).
22

Dalam penelitian kualitatif kriteria utama terhadap data 

hasil penelitian adalah valid, reliable, obyektif.Data yang valid adalah 

data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.
23

Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitasdata) dapat dilakukan dengan 

pengecekan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamat yang 

dimaksud adalah dengan cara menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari. 

                                                           
21

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 343. 
22

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171.  
23

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 363. 
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8. Tahap-Tahap Penelitian 

   Tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan yang meliputi: penyesunan rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika peneliti. 

b. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data yang meliputi: analisis setelah dan sesudah 

pengumpulan data. 

d. Tahapan penulisan laporan penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam proposal ini terbagi menjadi beberapa bab, adapun 

untuk memudahkan dalam memahami proposal ini, maka peneliti 

menyesuaikan sistematika pemahaman sebagai berikut:  

Bab pertama, Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 
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Bab kedua, landasan teori dan telaah pustaka berisi tentang pengertian 

karakter, nilai-nilai karakter dan pembentukan karakter santri melalui 

kegiatan mabit mingguan serta telaah pustaka. 

Bab ketiga, temuan penelitian berisi tentang penyajian data yang 

meliputi paparan data umum yang berkaitan dengan gambaran umum TPQ 

Al-Mubarokah berisi tentang sejarah singkat berdirinya, letak geografis, visi-

misi dan tujuan serta sarana dan prasarana, dan  data khusus yang meliputi 

paparan kegiatan mabit mingguan di TPQ Al-Mubarokah Mlaten Geger 

Madiun.  

Bab keempat, laporan hasil penelitian yang merupakan analisa data 

tentang  upayamembentuk karakter santri melalui kegiatan Mabit Mingguan 

di TPQ Al-Mubarokah bab ini berfungsi menafsirkan dan menjelaskan data 

hasil temuan di lapangan. 

Bab kelima, penutup berisitentang kesimpulan dan saran.Setelah lima 

bab, kemudian diikuti dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar 

riwayat hidup. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Karakter 

1. Pengertian Karakter 

Karakter berasal dari bahasa Inggris character, yang juga berasal 

dari bahasa Yunani character. Awalnya, kata kata karakter ini digunakan 

untuk menandai hal yang mengesankan dari koin ( keeping uang). Secara 

umum istilah character digunakan untuk mengartikan hal yang berbeda 

antara satu hal dan yang lainnya, dan akhirnya juga digunakan untuk 

menyebut kesamaan kualitas pada tiap orang yang membedakan dengan 

kualitas lainnya.24dengan itu karakter akan menyatakan nilai yang 

sebenarnya. Secara Harfiah karakter artinya kualitas mental atau moral, 

kekuatan moral, nama atau reputasi.25 Konsep karakter dapat 

mengimplikasikan berbagai atribut termasuk adanya atau kurangnya 

kebajikan seperti intregitas, keberanian, ketabahan, kejujuran, dan 

kesetiaan, atau perilaku baik. Karakter moral membedakan satu orang 

dengan yang lain meskipun pada tingkat budaya, himpunan perilaku moral 

menganut kelompok sosial dapat dikatakan bahwa budaya sebagai 

berbedaan dari orang lain. 

                                                           
24

Fatchul Muin, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik (Jakarta: AR- RUZZ 

MEDIA, 2011), 162. 
25

M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa 

(Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), 12. 

15 
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Psikologi Lawrence mendefinisikan karakter sebagai sebuah 

disposisi untuk ekspresi perilaku pola fungsi konsisten diberbagai situasi.
26

 

Karakter adalah sekumpulan tata nilai yang menuju pada sistem, 

yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan.
27

 

Aristoteles  melihat karakter sebagai kemampuan melakukan tindakan 

yang baik dan bermoral.28 Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah 

berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta 

digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya.29 

Sebagaimana dikutip oleh Alwisol dari buku Character 

Buildingbahwa karakter diartikan sebagai gambaran tingkah laku yang 

menonjolkan nilai benar-salah, baik-buruk, baik secara emplisit maupun 

implisit. Tingkah laku ini merupakan perwujudan dari kesadaran 

menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya mengembangkan amanah dan 

tanggung jawab.
30

 

Karakter amat penting karena lebih tinggi nilai kepribadian dari 

pada intelektualitas. Karakter membuat seseorang mampu bertahan, 

memiliki stamina untuk berjuang dan sanggup mengatasi 

ketidakberuntungannya secara bermakna. Karakter yang lemah menurut 

Koentjaraningrat dan Mochtar Lubis yang dikutip dalam buku Dimensi-

dimensi Pendidikan Karakteryaitu “Meremehkan mutu, suka menerabas, 

                                                           
26

Abdul Ma’in, Inovasi Jurnal Diklat Keagamaan (Surabaya: Balai Diklat Keagamaan, 

2011), 366-367. 
27

Fatchul Muin, Pendidikan karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik, 160. 
28

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011), 6. 
29

Hidayatullah, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban Bangsa, 13.  
30

Erie Sudewo, Character Building(Jakarta: Repubilka Penerbit, 2011), 13. 
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tidak percaya diri, tidak disiplin, mengabaikan tanggung jawab, hiprokit, 

lemah kreativitas, etos kerja buruk, suka feodalis, dan tak punya malu.
31

 

Setiap orang tua mengharapkan anaknya tumbuh dan berkembang secara 

sehat, cerdas, tangguh, ulet, dan berwatak atau berkarakter baik.  

Berbicara tentang karakter merupakan hal yang sangat penting dan 

mendasar. Karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia 

dengan binatang. Orang-orang yang berkarakter kuat dan baik secara 

individual maupun sosial ialah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan 

budi pekerti yang baik. Mengingat begitu urgennya karakter, maka 

institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan melalui 

proses kegiatan-kegiatan pendidikan yang diadakan di lembaga ataupun 

sekolah.32 

Dari berbagai pengertian tentang karakter dapat disimpulkan 

bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak 

atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang 

membedakan dengan individu lain. 

Jadi karakter adalah watak, tabiat, perilaku seseorang yang 

memiliki keunikan dan kekhasan yang dapat membedakan antara satu 

dengan yang lainnya. Ketika individu memiliki karakter yang kuat itulah 

yang membuktikan bahwa manusia bukanlah hanya segumpal daging yang 

tak berguna akan tetapi sekelompok daging dan tulang yang mampu 

                                                           
31

Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter:Wawasan, Strategi, dan Langkah 

Praktis(t.tp: Erlangga, 2011), 19. 
32

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, 1. 
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mengubah dunia. Karakter inilah yang memungkinkan orang untuk 

bertahan hidup, memikul dan mengatasi masalah-masalahnya. 

2. Nilai-Nilai Karakter 

Karakter manusia merupakan hasil tarik menarik antara nilai baik 

dalam bentuk energy positif dan nilai buruk dalam bentuk energi negatif. 

Energi positif itu berupa nilai-nilai etis religious yang bersumber dari 

keyakinan kepada Tuhan, sedangkan energi negatif itu berupa nilai-nilai 

yang bersumber dari ta<ghut(setan).
33

Dalam kerangka berkarakter, 

penggeraknya adalah nilai-nilai individu yang merangkuh domain sosial. 

Nilai-nilai inilah yang membentuk individu yang dewasa dan bertanggung 

jawab bagi kelangsungan hidup bersama. Nilai-nilai inilah yang dapat 

diyakini idealnya terwujud nyata dalam keputusan dan tindakan.  

Para ahli psikologi berpendapat bahwa beberapa nilai-nilai karakter 

diantaranya yaitu: cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa(YME), tanggung 

jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerja sama, 

percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan 

kepemimpinan, baik  dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta 

persatuan. 

Pendapat lain berpendapat bahwa karakter dasar manusia terdiri 

dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, ketulusan, peduli, jujur, 

tanggung jawab, kewarganegaraan, berani, tekun, disiplin dan adil.34 

                                                           
33

Ma’in, Inovasi Jurnal Diklat Keagamaan, 368. 
34

Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah, 4. 
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Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, 

sesama, dan hubungannya dengan lingkungan terdiri dari 18 karakter 

diantaranya: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

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

menghargai prestasi, bersahabat(komunikatif), cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli social, dan tanggung jawab.35 Nilai-

nilai inilah yang ditanamkan dan diaplikasikan sesuai dengan kemampuan 

santri. Adapun deskripsinya adalah sebagai berikut:
36

 

a. Religius  

Setiap orang pasti memiliki kepercayaan terhadap sesuatu yang 

transeden. Kepercayaan ini ada yang mengambil bentuk agama dan ada 

juga yang mengambil bentuk non agama. Orang yang mengaku anti 

Tuhan sekalipun sesungguhnya juga memiliki suatu kepercayaan 

terhadap hal-hal yang transeden.  

Agama mencangkup totalitas tingkah laku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari yang dilandasi iman kepada Allah, sehingga 

seluruh tingkah lakunya berlandasan keimanan dan akan membentuk 

akhlak karimah yang terbiasa dalam pribadi dan perilakunya sehari-

hari. 

                                                           
35

Ibid.,36-40. 
36

Abdul Ma’in, Inovasi Jurnal Diklat Keagamaan (Surabaya: Balai Diklat Keagamaan, 

2012), 166-162. 
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Manusia berkarakter adalah manusia yang religius. Aspek religius 

perlu ditanamkan secara maksimal. Penanaman nilai religius ini 

menjadi tanggung jawab orang tua dan sekolah atau lembaga.
37

 

b. Jujur 

Jujur tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus tercermin dalam 

perilaku sehari-hari. Nilai jujur penting untuk ditumbuhkembangkan 

sebagai karakter karena sekarang ini kejujuran semakin terkikis. 

Mengajarkan sifat jujur tidak cukup hanya dengan penjelasan lisan 

semata. Dibutuhkan pemahaman, metode yang tepat juga teladan. 

Kejujuran merupakan kebijakan yang terbaik yang akan selalu 

menerangi kehidupan. Meskipun untuk menjalankannya tidak mudah. 

Dengan kejujuran yang teguh, akan bisa menjadi manusia yang 

berkarakater ideal.
38

 

c. Toleransi 

Berarti sikap membiarkan ketidaksepakatan dan tidak menolak 

pendapat, sikap, ataupun gaya hidup yang berbeda dengan pendapat, 

sikap, dan gaya hidup sendiri. Sikap toleran dalam implementasinya 

tidak hanya dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek 

spiritual dan moral yang berbeda, tetapi juga harus dilakukan terhadap 

aspek yang luas, termasuk aspek ideologi dan politik yang berbeda. 

                                                           
37

 Naim, Character Building Optimalisasi peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu 

dan Pembentukan Karakter Bangsa, 123.  
38

Ibid., 132. 
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Manfaaat nyata penerapan toleransi adalah tumbuhnya sebuah 

masyarakat mandiri yang kukuh. Sebab toleransi merupakan salah satu 

asas masyarakat madani(civil society).
39

 

d. Disiplin 

Merupakan pengaruh yang dirancang untuk membantu anak 

mampu menghadapi lingkungan. Disiplin adalah sikap menaati 

peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih.
40

Disiplin 

juga dapat mendorong oleh adanya kesadaran yang ada pada 

katahatinya.
41

 Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan 

proses penjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat 

dalam diri seorang anak. Perlunya disiplin adalah untuk mencegah 

kehancuran dan tujuan dari disiplin adalah mengajarkan kepatuhan. 

Disiplin melibatkan tindakan dan ucapan. Disiplin akan terbentuk 

apabila disiplin itu diberikan oleh seseorang yang memberikan rasa 

aman dan tumbuh dari pribadi yang berwibawa serta dicintai, bukan 

dari orang yang ditakuti dan berkuasa.
42

 

e. Kerja keras 

Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa kerja keras. Kerja 

keras melambangkan kegigihan dan keseriusan mewujudkan cita-cita. 

Sebab hidup yang dijalani dengan kerja keras akan memberikan nikmat 

                                                           
39

Ibid., 138. 
40

Ibid., 142. 
41

Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1993), 144. 
42

Naim, Character Building Optimalisasi peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu 

dan Pembentukan Karakter Bangsa, 147. 
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yang semakin besar manakala mencapai kesuksesan. Cita-cita tidak bisa 

dicapai dengan menyadarkan diri pada nasib. Sebab yang akan 

mengubah kehidupan kita adalah kita sendiri. 

Makna kerja keras itu bekerja lebih banyak daripada orang lain, 

lebih produktif, dan menghasilkan lebih banyak daripada orang lain.
43

 

f. Kreatif 

Orang kreatifadalah orang yang tidak bisa diam, dalam arti selalu 

berusaha mencari hal baru dari hal-hal yang telah ada. Sifat kreatif 

sangat penting untuk kemajuan. Orang kreatif memiliki kemampuan 

imajinasi yang tinggi. 

Sebagaimana dikutip dari buku Chacacter Buildingoleh Alan J. 

Rowe, orang kreatif bersedia untuk menghadapi kesengasaraan dan 

dengan berani melangkah lebih maju daripada apa yang diharapkan.
44

 

g. Mandiri 

Mandiri pada dasarnya merupakan hasil dari proses pembelajaran 

yang berlangsung lama.  Sikap mandiri sangat dipengaruhi oleh 

perubahan-perubahan fisik, sikap mandiri akan melepaskan diri dari 

orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses 

mencari ego yaitu secara individualis.
45

 Manusia modern adalah 

manusia yang mandiri dan tergantung dengan orang lain. Sikap mandiri 

akan lebih baik lagi jika dikembangkan dengan landasan 

                                                           
43

Ibid., 148. 
44

Ibid., 152. 
45

Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 

184. 
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kepeduliantinggi terhadap orang lain. Pribadi mandiri ini sesuai dengan 

perkataan Sayyidina Ali, “inilah aku, bukan inilah orang tuaku:
46

 

h. Demokratis 

Prinsip yang dapat dikembangkan untuk menumbuhkembangkan 

spirit demokrasi adalah menghormati pendapat orang lain, berbaik 

sangka terhadap pendapat orang lain, dan sikap fair terhadap pendapat 

orang lain. Nilai demokratis ini penting untuk ditumbuhkembangkan 

kepada anak didik(santri) agar memahami bahwa tidak boleh ada 

paksaan pendapat.
47

 

i. Rasa ingin tahu 

Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal. Akal menjadi 

nilai lebih manusia dibandingkan makhluk lainnya. Akal ini mendorong 

rasa ingin tahu terhadap segala hal. 

Ditinjau dari perspektif psikologis, otak manusia juga harus 

senantiasa dilatih secara terus menerus sehingga memiliki ketajaman. 

Rasa ingin tahu harus ditumbuhkembangkan, dirawat, dan diberi 

jawaban secara benar.
48

 

j. Semangat kebangsaan 

Semangat kebangsaan penting menjadi nilai pembentuk karakter 

karena meneguhkan arti dan makna penting sebagai warga negara. 

                                                           
46

Naim, Character Building Optimalisasi peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu 

dan Pembentukan Karakter Bangsa, 162. 
47

Ibid., 164. 
48

Ibid., 170. 
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Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

semangat kebangsaan adalah mempertinggi tingkat pendidikan, 

mengusahakan agar generasi muda dapat mengumpulkan infomasi 

sebanyak mungkin, dan mempertebal iman dan pemgalaman agama. 

Dengan cara semacam inilah diharapkan rasa kebangsaan dapat 

meningkatkan karakter anak. Ditengah arus globalisasi yang semakin 

besar pengaruhnya, rasa kebangsaan sangat penting untuk semakin 

diperkuat.
49

 

k. Cinta tanah air 

Kebutuhan terhadap semangat mencintai tanah air seharusnya 

semakin ditumbuh kembangkan di tengah gempuran globalisasi yang 

semakin tidak terkendali. Cinta tanah air tidak hanya merefleksikan 

kepemilikan, tetapi juga bagaimana mengangkat harkat dan martabat 

bangsa ini dalam kompetisi global.
50

 

l. Menghargai prestasi 

Prestasi merupakan hasil capaian yang diperoleh melalui 

kompetisi. Prestasi mensyaratkan kerja keras. Dalam konteks 

pengembangan karakter, penting untuk menanamkan dan menghargai 

prestasi kepada anak-anak. Prestasi menunjukkan adanya proses dalam 

meraihnya. Tidak hanya menyukai dan tidak menghargai proses. 

Menghargai prestasi merupakan bagian dari menghargai proses. 

                                                           
49

Ibid., 173. 
50
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Prestasi merupakan akumulasi dari usaha, kegigihan, kerja keras, 

dan semangat menjadi yang terbaik. Pencapaian prestasi membutuhkan 

proses yang tidak ringan.
51

 

m. Bersahabat 

Manusia adalah makhluk sosial. Dengan demikian pantasnya 

seseorang memiliki sahabat yang baik. Karena manusia tidak bisa hidup 

sendiri. Disamping itu ia harus mempunyai kemampuan dalam 

berkomunikasi sehingga ia bisa menjalin hubungan yang baik dengan 

orang lain.
52

 

Manusia juga membutuhkan kehadiran orang lain secara tulus. 

Sahabat adalah orang yang kita beri tempat khusus dalam hati kita. Kita 

percaya kepadanya. Hubungan kita kepadanya sejajar, timbal balik, dan 

bersifat saling mengembangkan, bukan yang satu menarik untung dari 

orang lain.  

Persahabatan harus selalu dijaga secara baik. Perbedaan pendapat, 

pemikiran, dan pandangan hidup merupakan suatu hal biasa, bahkan 

tidak mungkin dihindari. Dibutuhkan kearifan dan kemampuan untuk 

mengelola emosi sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi penyebab 

putusnya persahabatan.
53
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n. Cinta damai 

Budaya damai harus terus menerus ditumbuhkembangkan dalam 

berbagai aspek kehidupan. Kekerasan dalam berbagai bentuk sekarang 

ini semakin banyak ditemukan. Harus ada kemauan dari berbagai pihak 

untuk membangun secara sistematis cinta damai menjadi budaya yang 

mengakar dalam kehidupan.
54

 

o. Gemar membaca 

Manusia berkarakter adalah manusia yang selalu gigih mencari 

pengetahuan. Salah satunya dengan kegiatan membaca. Membiasakan 

diri untuk mau membaca setiap hari merupakan teknik yang paling 

ampuh dan pasti akan mendatangkan kesuksesan. 

Membaca yang telah dipupuk sejak usia dini jelas akan 

memberikan manfaat yang jauh lebih besaar terhadap kehidupan 

seseorang. Dengan membaca, kita mengembangkan kemampuan empati 

kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Membaca tidak 

hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mampu mengubah hidup.
55

 

p. Tanggung jawab 

Merupakan sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan baik itu lingkungan sosial, budaya, 

alam, negara dan Tuhan Yang Maha Esa(Agama).
56

 Menanggapi 
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sesuatu dengan cara yang pantas dan layak, juga akuntabel terhadap 

pilihan dan keputusan yang diambil. 

q. Peduli lingkungan 

Manusia merupakan makhluk sosial. Ia hidup dan menjadi bagian 

tidak terpisah dari lingkungannya. Dalam kerangka character building, 

manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. 

Perilaku yang baik terhadap bumi akan memberikan dampak yang baik 

dan mengutungkan kepada kita sebagai penghuninya, dan perilaku yang 

buruk juga akan merugikan kehidupan kita. 

Orang yang peduli kepada lingkungan idealnya juga telah 

menerapkan kepedulian tersebut dalam kehidupannya secara pribadi. 

Tubuhnya selalu bersih, lingkungannya rapi, rumahnya bersih, dan 

lingkungannya tempat tinggalnya juga bersih. 

Peduli lingkungan akan lebih membekas dan berkembang menjadi 

kesadaran jika dibangun dalam keluarga sejak dini. Selain keluarga, 

peduli lingkungan juga harus ditumbuh kembangkan dalam sistem 

pendidikan. Jika kesadaran ini terbangun secara luas, besar 

kemungkinan berbagai persoalan lingkungan akan semakin berkurang.
57

 

r. Peduli sesama 

Secara subtansial, manusia membutuhkan kehadiran orang lain. 

Pada kondisi tertentu, kebutuhan ini semakin terasa. Hilangnya 
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kehangatan akan membuat manusia merasakan keterasingan. 

Keberadaan orang lain memiliki peranan penting terhadap kehidupan 

kita. Orang lain yang memiliki ketulusan melengkapi keberadaan kita 

sebagai makhluk sosial. 

Peduli sesame harus dilakukan tanpa pamrih. Kepedulian sejati itu 

tidak bersyarat.
58

 

3. Membentuk Karakter 

Pembentukan karakter merupakan bagian penting kinerja 

pendidikan. Karakter merupakan bentuk kepribadian yang melekat pada 

diri seseorang. 

Sebagaimana dikutip oleh Daniel Goleman dalam buku yang 

berjudul Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter Di Sekolah, bahwa 

80% seseorang dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20% 

ditentukan oleh kecerdasan otak(IQ).
59

 Termasuk juga keberadaan negara 

ditentukan oleh karakter masyarakatnya. Sebuah negara akan mampu 

berdiri kukuh manakala warga masyarakatnya memiliki karakter.
60

 

Membangun karakter adalah proses mengukir atau memahat jiwa, 

sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda atau 

dapat dibedakan dengan orang lain.
61

 Ibarat sebuah huruf alphabet yang 

tak pernah sama antara yang satu dengan yang lain, demikianlah orang-
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orang yang berkarakter dapat dibedakan satu dengan yang 

lainnya(termasuk dengan yang tidak atau belum berkarakter atau 

berkarakter tercela). 

Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran 

karena pikiran yang didalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk 

dari pengalaman hidupnya.62 Membentuk karakter merupakan proses yang 

berlangsung seumur hidup. Anak- anak akan tumbuh menjadi pribadi yang 

berkarakter jika ia tumbuh pada lingkungan yang berkarakter pula.  

Dalam penanggulangan atas runtuhnya karakter adalah dengan 

menghilangkan atau memperbaiki faktor-faktor penyebabnya. Terdapat 

lima ranah pendidikan yang dapat menumbuhkan atau membentuk 

karakter yang baik meliputi: keluarga, diri sendiri, pemerintah, sekolah, 

lingkungan, dan masyarakat.63
 

Dalam pembentukan karakter, ada 3 hal yang berlangsung secara 

terintregrasi. Pertama, anak mengerti baik dan buruk, mengerti tindakan 

apa yang harus diambil, mampu memberikan prioritas hal-hal yang baik. 

Kedua, mempunyai kecintaan terhadap kebajikan, dan membenci 

perbuatan buruk. Ketiga, anak mampu melakukan kebajikan, dan terbiasa 

melakukannya.
64

 

Dalam membentuk karakter juga ada stategi yang dapat dilakukan, 

diantaranya yaitu: 
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a. Keteladanan 

Keteladanan merupakan sarana pendidikan yang paling penting. 

Hal ini karena naluriah dalam diri anak dalam potensi untuk meniru hal-

hal yang ada disekitarnya.
65

Keteladaan mempunyai kontribusi yang 

sangat besar dalam mendidik karakter. Keteladaan guru dalam berbagai 

aktivitasnya akan menjadi cermin siswanya. Oleh karena itu sosok guru 

yang bisa diteladani siswa sangat penting. Guru yang suka dan terbiasa 

membaca dan meneliti, disiplin, ramah, berakhlak misalnya akan 

menjadi teladan yang baik bagi siswa, demikian juga sebaliknya. 

Keteladanan lebih mengedepankan aspek perilaku dalam bentuk 

tindakan nyata dari pada sekadar berbicara tanpa aksi.66Dari sinilah 

tumbuhnya mental/karakter yang kuat, yang menjadi syarat bagi 

suksesnya perjuangan dalam segi kehidupan.
67

 

b. Penanaman Kedisiplinan 

Kedisiplinan menjadi cermin kehidupan suatu masyarakat atau 

bangsa.68 Kedisiplinan  juga menjadi alat yang ampuh dalam mendidik 

karakter. Banyak orang sukses karena menegakkan disiplin. Sebaliknya 

banyak upaya untuk membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang 

atau tidak disiplin. Menanamkan prinsip agar peserta didik memiliki 
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pendirian yang kokoh merupakan bagian yang sangat penting dari 

strategi menegakkan disiplin.  

Penegakan kedisiplinan merupakan salah satu strategi dalam 

membangun karakter seseorang. Jika penegakkan disiplin dapat 

dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus, maka lama-

kelamaan akan menjadi kebiasaan yang positif. 

Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam menanamkan disiplin, 

sebagai contoh seorang guru sebagai teladan harus datang lebih awal 

dan tidak terlambat. Begitu dengan disuatu lembaga ataupun 

disekolah.69 

c. Pembiasaan 

Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui mata 

pelajaran(kitab) di ruang kelas, akan tetapi suatu lembaga atau sekolah 

dapat juga menerapkannya melalui pembiasaan. Kegiatan pembiasaan 

secara spontan dapat dilakukan, misalnya menyapa, baik antar teman, 

antar ustadz/zah maupun antara guru dan santri. Pembiasaan diarahkan 

pada upaya pemberdayaan pada aktivitas tertentu sehingga menjadi 

aktivitas yang terpola atau tersistem. 

Banyak cara dalam melakukan pembiasaan misalnya membiasakan 

anak sholat, lebih-lebih dilakukan secara berjamaah itu sangat penting. 

Dalam kehidupan sehari-hari pembiasaan itu merupakan hal yang 
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sangat penting pula. Pembiasaan juga mendorong untuk mempercepat 

perilaku, dan tanpa pembiasaan hidup seseorang akan berjalan lamban.70 

d. Menciptakan suasana yang kondusif 

Menciptakan suasana yang kondusif di suatu lembaga atau sekolah 

merupakan upaya membangun kultur atau budaya yang memungkinkan 

untuk membangun karakter, terutama berkaitan dengan budaya kerja 

dan belajar disekolah. Tentunya bukan hanya akademik yang dibangun 

tetapi juga budaya-budaya yang lain, seperti membangun budaya 

berperilaku yang dilandasi dengan akhlak yang baik. 

Suatu lembaga pendidikan yang membudayakan warganya gemar 

membaca, tentu akan menumbuhkan suasana yang kondusif bagi 

siswa/siswinya untuk gemar membaca. Demikian juga lembaga 

pendidikan yang membudayakan warganya disiplin, aman, dan bersih, 

tentu juga akan memberikan suasana untuk terciptanya karakter yang 

demikian. 

e. Integrasi dan internalisasi 

Pendidikan karakter membutuhkan proses internalisasi nilai-nilai. 

Untuk itu diperlukan pembiasaan diri untuk masuk ke dalam hati agar 

tumbuh dari dalam. Nilai-nilai karakter seperti menghargai orang lain, 

disiplin, jujur, amanah, sabar, dan lain-lain dapat diintegrasikan 
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dandiinternalisasikan ke dalam seluruh kegiatan intakurikuler maupun 

kegiatan yang lain.71 

Dalam berbagai literatur, bahwa kebiasaan yang dilakukan secara 

berulang-ulang yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan 

menjadi karakter seseorang. Gen hanya merupakan salah satu faktor 

penentu saja. Namun jangan pula meremehkan faktor genetis ini. 

Meskipun Ia bukan satu-satunya penentu, ia adalah penentu pertama 

yang melekat pada diri anak. Jika tidak ada proses berikutnya yang 

memiliki pengaruh kuat, boleh  jadi faktor genetis inilah yang akan 

menjadi faktor karakter anak.72 

Kini, telah ditemukan hal-hal yang paling berdampak pada karakter 

seseorang. Dari penelitian yang dilakukan, hal-hal seperti gen, 

makanan, teman, orang tua, dan tujuan, merupakan faktor-faktor terkuat 

dalam mewarnai karakter seseorang.73 

Dalam membentuk karakter anak yang baik, selain faktor gen atau 

keturunan ada juga faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh dan 

peran yang penting. Diantaranya adalah lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat, jika dalam 

keluarga seluruh anggotanya berkarakter baik maka secara langsung 

anak akan  berkarakter baik juga, begitupun juga sebaliknya. Maka dari 

itu sebagai orang tua sebaiknya bertingakh laku yang baik dan 
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mengajari anak-anaknya yang baik-baik pula sehingga anak akan 

tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik pula. 

Selain orang tua di lingkungan pendidikan khususnya juga harus 

dibiasakan hal-hal positif, misalnya saling penyapa antara murid/santri 

dengan guru/ustadz. Di lingkungan lembaga pendidikan atau sekolah 

seorang guru/ustadz menjadi teladan bagi siswa/santrinya, segala 

tingkah lakunya pasti akan diikuti oleh siswa/santri, jadi dapat digaris 

bawahi bahwa seorang guru/santri bertingkah laku baik agar bisa 

menjadi contoh yang baik juga.  

B. Kegiatan Mabit Mingguan 

1. Pengertian  Kegiatan Mabit 

Kegiatan mabit adalah salah satu sarana tarbiyah. Secara bahasa, 

mabit berarti bermalam.
74

 Sedangkan secara istilah yaitu yang sangat 

masyhur kita dapati pada salah satu rangkaian ibadah haji di Mina yang 

diyakini oleh umat beragam muslim.Dalam pemahaman dakwah kata 

mabit  adalah salah satu sarana tarbiyah untuk membina ruhiyah, 

melembutkan hati, membersihkan jiwa, membiasakan fisik untuk 

beribadah, khususnya sholat tahajjud,dz}ikir, tada>bur, dan tafa<kur.75
Akan 

tetapi mabit yang dilaksanakan oleh para santri di TPQ Al-Mubarokah 

yaitu berkemah di asrama para santri mengaji bertujuan untuk 
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mengembangkan pengetahuan keislaman dan perubahan dalam 

berkarakter. 

Kegiatan mabit yang berunsur tarbiyah yang dikutip oleh Manhaj 

Ikhwan yaitu memiliki urgensi yang sangat penting karena langkah yang 

paling efektif untuk proses perbaikan adalah pembinaan pribadi sesuai 

dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya untuk mengantarkannya kepada 

suatu tujuan, yaitu masyarakat muslim, lalu umat muslim, kemudian 

negara Islam yang menegakkan syariat Allah.
76

Dalam terminologi 

dakwah dan tarbiyah, mabit adalah salah satu sarana tarbiyah untuk 

membina santri dengan pendidikan Islami, membersihkan jiwa, dan 

membiasakan fisik untuk beribadah. Untuk memudahkan definisi ini, 

secara umum mabit  adalah pendidikan islam atau tarbiyah islamiyah 

dalam rangka membina jiwa seorang muslim agar menjadi pribadi yang 

tidak hanya cerdas secara intelektual (fikriyah), sehat secara jasmani 

(jasadiyah), tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual yang kuat kepada 

Allah Swt
77

. 

2. Tujuan Mabit 

Dalam mengadakan kegiatan mabit ini, lembaga juga mempunyai 

tujuan untuk mengembangkan santri, diantaranya: 
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a. Sikap hidup sederhana, bertanggung jawab serta mandiri. Sikap ini 

sangat berguna untuk menjalankan tugas dan tantangan yang lebih berat 

di masa mendatang. 

b. Santri juga selama waktu yang lama merasakan kehadiran Allah Swt 

dalam dirinya sehingga perasaan ini membentuk jiwa yang senantiasa 

berada dalam pengawasan Allah Swt. santri yang seperti ini tentunya 

akan mampu menjadikan hamba-hamba yang beriman, tunduk patuh, 

dan pada ketentuan Allah, bahkan merupakan cikal bakal yang sukses. 

c. Santri merasakan hidup bersama dengan Rasullullah Saw dengan 

melaksanakan sunah-sunahnya yang dipanduoleh para ustadz. Dengan 

demikian kegiatan iniakan mendorong santri mencintai Rasulluloh Saw. 

d. Santri mendapatkan kasih sayang dari pembimbing dan mencurahkan 

kepada kawan karibnya yang seiman, seperjuangan. Menerapkan adab-

adab pergaulan yang dicontohkan oleh Rasulluloh dan para sahabat 

yang mulia serta memberikan pengalaman positif terhadap santri . 

e. Berniat menuntut ilmu mendoakan kebaikan orang tua, dan beribadah 

penuh kepada Allah dan menciptakan solidaritas antar  sesama santri. 

f. Mengenalkan para santri dengan membangkitkan semangat beribadah 

dan mencintai Allah Swt, berbudi luhur yang baik, dan menumbuhkan 

nila-nilai religius.
78

 

Mabit ini bertujuan agar karakter santri menjadi baik dari sisi 

akhlak, ilmu, dan spiritual. Kita tak hanya memberikan mereka materi 
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berupa beasiswa (uang) dan kebutuhan hidup secara biologis, namun 

juga pembinaan mental dan spiritual agar menjadi generasi yang unggul 

dan mulia.
79

 

3. Bentuk Kegiatan Mabit 

Bentuk dari kegiatan mabit ini adalah tidak hanya materi fisik 

melainkan akhlak dan spiritual yang harus dicapai seorang santri. Adapun 

bentuk-bentuk kegiatan mabit menurut Azhar Ghofur salah satu tokoh 

Islam yang memunculkan kegiatan mabit adalah sebagai berikut: 

a. Sholat berjamaah 

b. Tadarus Al-Qur’an 

c. Ceramah Agama 

d. Ruqyah 

e. Sholat lail 

f. Olahraga jasmani
80

 

Dengan ini bisa mengubah mental untuk dapat bersemangat dan 

berjuang dalam menghadapi kehidupan. Diharapkan dengan kegiatan-

kegiatan positif ini, mereka bisa menjadi santri yang tangguh dan 

bijaksana dalam membina keluarga mereka.  

 

 

4. Pelaksanaan Kegiatan Mabit 
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Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksaan kegiatan mabit 

sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, karena mempengaruhi kesucian 

hati dan jiwa pada seseorang yang memeluk ajaran agama islam. 

Sesungguhnya yang sedemikian itu adalah peringatan bagi siapa yang 

mempunyai hati atau mempergunakan pendengaranya.  

Diantara sarana untuk mengasah sisi spiritual, terkhusus bagi 

aktivitas para pemuda adalah mengadakan halaqoh-halaqoh untuk 

membaca dan menghafal al-Qur’an, menghidupkan tilawah Qur’an, dan 

sholat lail yang senantiasa menganjurkan para umat muslim untuk 

berkomitmen terhadap kegiatan dalam beribadah. Semua aktivitas sangat 

relevan dengan adanya mabit yang menjadikan salah satu program untuk 

meningkatkan ruhiyah. 

Kegiatan mabit yang mengutamakan pada akhlakul karimah 

sebagai pondasi pendidikan karakter anak bangsa, yang mengandung 

pengertian bahwa kegiatan mabit mengolah dan merubah sedikit perilaku 

generasi muda kearah yang lebih baik tentunya dengan pembinaan akhlak 

yang berkelanjutan. Bapak Hendi adalah salah satu orang yang 

menciptakan kegiatan mabit, beliau mengatakan bahwa kegiatan mabit 

yang menjadi contoh kegiatan yang mencetak generasi muda islam 

dengan menguasai Iptek agar mampu mempertahankan jati dirinya 

sebagai anak bangsa yang berwawasan keislaman sejahtera.
81
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Dalam pengelolaan institusi yang berwenang dalam perencaan, 

pengorganisasian, dan mutaba’ah penyelenggaraan mabit yang sesuai 

dengan ruang lingkup yang menjadikan tanggung jawab pada lembaga 

yang mengadakannya. Organisasi pada intinya secara rasional adalah 

kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama yang 

dirumuskan secara eksplisit, melalui peraturan dan pembagian kerja serta 

melalui hierarki kekuasaan dan tanggung jawab. Juga mencangkup 

berbagai faktor yang menimbulkan organisasi yaitu kumpulan orang, ada 

kerjasama dengan bermusyawarah, dan tujuan yang telah disepakati yang 

berupa sistem yang palng berkaitan dalam kebulatan. Suatu lembaga juga 

mempunyai hubungan sosial yang teroganisir yang mewujudkan nilai-

nilai dan tata cara umum tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat tertentu.
82

 

C. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperjelas posisi skripsi ini dengan skripsi yang lain, 

maka peneliti mengadakan telaah pustaka dengan cara mencari teori-teori 

yang pernah ada sebelumnya. Dari hasil perpustakaan STAIN Ponorogo 

ditemukan keperpustakaan sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh Devi Yuliastuti, 2013 berjudul Integrasi Nilai 

Komunikatif Dalam Pendidikan Karakter Pada Mata pelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo. Skripsi Program Studi Pendidikan Islam 
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Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia Edisi 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), 36. 



41 
 

  

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo. 

Hasil dari skripsi tersebut adalah bahwa nilai komunikasi dalam 

pendidikan karakter dapat meningkatkan kualiatas ataupun mutu 

pendidikan. Mendorong bagi siswa untuk selalu memotivasi kepada diri 

sendiri untuk lebih giat dalam belajar dan tertanamkan karakter yang 

baik. 

2. Penelitian oleh ZM. Abid Muhammady, 2015 berjudul Menumbuhkan 

Nilai Tanggung Jawab Pada Pendidikan Karakter Melalui Seni 

Karawitandi Totokan III  Kecamtan Mlarak  Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi Program Studi Pendidikan Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Hasil dari skripsi tersebut adalah bahwa kegiatan karawitan dari 

tahun ke tahun Nampak berkembang dengan nilai –nilai karakter  yang 

ditananamkan yaitu dengan memiliki rasa tanggung jawab, religius dan 

moralitas yang baik khususnya pihak masyarakat tersebut.  

3. Penelitian oleh Bustanul Yuliani, 2012 berjudul Internalisasi Nilai 

Religius Dalam Pengembangan pendidikan Karakter Melalui 

Pembelajaran PAI di MAN 2 Ponorogo. Skripsi Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponrogo. 

Hasil dari skripsi tersebut adalah bahwa internalisasi nilai 

religius dalam mengaitkan materi PAI dengan dorongan para guru-guru 
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peserta didik dapat memunculkan perilaku yang baik, dan termotivasi 

untuk selalu bersyukur kepada Tuhan.  

Perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu ini meneliti masalah 

pengembangan pendidikan karakter melalui sekolah formal dan 

kegiatan di masyarakat. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang karakter. Jadi 

penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. 
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      BAB III 

   DESKRIPSI  DATA 

A. Gambaran Umum TPQ Al - Mubarokah 

1. Sejarah Singkat Berdirinya TPQ Al – Mubarokah 

Awal mulai  berdiri TPQ ini dibabat  dengan bergotong royong 

oleh  tokoh agama masyarakatsedesa Geger, karena dulu masih kurang 

adanya dana dan minat dalam bersekolah sore atau sebutan dengan 

sekolah agama. Akhirnya para tokoh agamamasyarakat bergegas cepat 

untuk segera menarik anak-anak yang sedang dalam proses bimbingan 

dan pendidikan khususnya dalam pendidikan agama. Belum adanya 

gedung untuk ditempati dalam proses belajar mengajar, dulu tempatnya 

berpindah-pindah, mulai dari menyewa rumah kosong, rumah kediaman 

Mbah kiai Mahfudz, sekolah SDN Geger 01, dan yang terakhir di masjid. 

Menempati tempat di masjid alhamdulilah cukup lama, sambil 

memikirkan untuk membuat gedung yang selayaknya.
83

 

Pada tahun 1980 mulai didirikanTPQ ini dengan kesepakatan dari 

tokoh agama masyarakat setempat. Seiring dengan berjalannya waktu 

banyak dukungan dari masyarakat untuk mendirikan gedung TPQ 

tersebut. Agar TPQ semakin berkembang dari tahun ketahun. Saat itu 

TPQ ini belum mempunyai nama, hanya nama TPQ saja.
84
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Pada tahun 1991 mulai didirikan oleh Bapak  Kiai Muhtarom 

selaku pengasuh TPQ Al-mubarokah dengan gedung lantai 1 dan diatas 

namai gedung al-Mubarokah, agar semua santri yang mengaji disini 

dapat barokah dari para usta<dz-usta<dzahnya. Sehingga TPQ nya menjadi 

“TPQ Al-Mubarokah”. Gedung lantai 1 sudah berdiri dan layak untuk 

dipakai, para pendiri akhirnya memecah sendiri-sendiri dan sekarang 

yang meneruskan adalah beliau yaitu  Bapak Kiai H. Muhtarom selaku 

penanggung jawab lembaga ini. Beliau jebolan dari pondok salaf 

tambakberas jombang jawa timur. 

Pada tahun 2001 ditambah gedung yaitu lantai 2, karena santrinya 

dari tahun ke tahun  alhamdulilah perkembangannya sangat pesat. Dan 

santri merasa nyaman, dan senang mengikuti kegiatan pengajian. 

Lembaga ini diteruskan dalam  sistem pengelolaan khususnya, oleh 

putra-putri beliau sampai sekarang ini.
85

 

2. Letak Geografis TPQ Al – Mubarokah 

Secara Geografis,  TPQ Al – Mubarokah terletak dijalan Melati 

no.55, Dusun Mlaten, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten 

Madiun, Provinsi Jawa Timur. Merupakan wilayah madiun bagian 

selatan. Desa Geger diapit oleh  batas empat desa dan jauh dari 

kebisingan. 

Adapun batas-batas lokasinya sebagai berikut:
86
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a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Purworejo Kecamatan 

Godongan 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan  Desa dolopo Kecamatan Dolopo 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sareng  Kecamatan Geger 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Slambur Kecamatan Slambur 

Sedangkan Kelembagaan TPQ Al-Mubarokah ini sebagai 

berikut: 

a. Nama Lembaga : TPQ Al-Mubarokah 

b. Alamat  : Dsn. Mlaten Desa Geger Kecamatan 

   Geger Kabupaten Madiun Jawa Timur 

c. No Statistik : 411. 2. 35. 19. 0062 

d. Tahun Didirikan :  4 Januari 1991 M 

e. Pendiri  : K.H.Muhtarom dan Drs. Pahruroji 

f. Waktu Belajar  : Sore dan malam 

g. Status Tanah :Hak Milik Sendiri 

h. Status Gedung : Milik Sendiri 

i. Luas Gedung : 72 m2 

j. Luas Tanah : 150 m2
87

 

Ditinjau dari letak geografis yang strategis tersebut, maka baik 

sekali apabila sebuah lembaga Pendidikan Al-Qur’an, sehingga anak-

anak dapat menambah pendidikan agamanya. Dan juga ditinjau jauh dari 

polusi udara karena letaknya dipinggiran kota. Selain itu juga dekat 
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dengan Balai Desa Geger dan letaknya ditepi Persawahan sehingga 

lingkungan yang tenang sangat mendukung para santri dalam mengikuti 

kegiatan pengajian tersebut. 

Lokasi lembaga berada ditengah-tengah masyarakat yang mana 

rata-rata ekonominya berada dilevel menengah dan kebawah. Sedangkan 

rata-rata penduduk sekitar bekerja sebagai petani, karena madiun selatan 

letak geografisnya kebanyakan persawahan.
88

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan TPQ Al-Mubarokah 

Sebagai lembaga pendidikan yang lain, Taman Pendidikan Al-

Qur’an Al-Mubarokah memiliki visi, misi dalam perkembangan. Adapun 

visi, misi dan tujuan Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Mubarokah 

tersebut sebagai berikut: 

a. Visi 

“Mewujudkan Taman Pendidikan Al-Qur’an(TPQ) Al-Mubarokah 

yang unggul dalam IMTAQ’” 

b. Misi 

1) Mewujudkan santri yang mandiri dan bernilai agama. 

2) Mewujudkan santri yang beriman dan bertaqwa. 

3) Mewujudkan santri berprestasi dalam bidang keagamaan. 

4) Mewujudkan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan dan 

inovatif. 
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c. Tujuan 

1) Membentuk karakter santri yang islami dan berbudi luhur. 

2) Membentuk santri yang berpandangan luas 

3) Membentuk santri yang berjiwa Pendidikan yang Ikhlas 

4) Membentuk santri yang yang aktif, kreatif dan inovatif. 

5) Pencapaian sarana prasarana yang memadai. 

6) Meningkatkan administrasi yang baik. 

7) Mencetak generasi yang alim dan bermanfaat bagi Nusa, Bangsa 

dan Agama.
89

 

4. Struktur Organisasi TPQ Al-Mubarokah 

Pola Stuktur Kepengurusan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) 

Al-Mubarokah Mlaten Geger Madiun. Tahun Akademik 2015-2016. 

yang terdiri dari pelindung lembaga yakni Bapak samsudin yang bertugas 

untuk melindungi lembaga supaya tidak terjadi konflik antar anggota 

kepengurusan. Bapak Kiai H.M. Muhtarom sebagai Penasehat yakni 

bertugas sama dengan Bapak Samsudin. Dari kedua struktur lembaga ini 

dibawahnya ada ketua, bendahara, sekretaris dan anggota. Yang dijabat 

oleh Bapak M. Yusron Almashuda, S.Pd.I sebagai ketua TPQ Al-

Mubarokah, Bapak Drs. Pahruroji dan Bapak Masrori. S.Pd.I sebagai 

bendahara, Bapak M. Zahrul La’aly S.Th.I dan Bapak H. Zainal Arifin, 
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dan anggotanya terdiri dari empat anggota yaitu Bapak Suhendro, 

Suparman, Jamzuri dan H. Nurhamid.
90

 

5. Kondisi Santri TPQ Al-Mubarokah
91

 

Tabel 3.1 

 

No Santri/ santriwan Jumlah 

1 Santri Putra  45 

2 Santri Putri    52 

Jumlah 95 

 

6. Kondisi Guru TPQ Al-Mubarokah  

Selain kiai yaitu Bapak H Muhtarom, di TPQ juga terdapat 

Ustadz dan Ustadzah. Ustadz maupun ustadzah adalah panggilan untuk 

mengajar yang dari keluarga lembaga sendiri maupun ustadz yang dari 

luar. Adapun daftar ustadz dan ustadzah sebagai berikut:
92

 

 

Tabel 3.2 

 

No Ustadz Jumlah 

1 Ustadz Putra  5 

2 Ustadzah Putri  7 

Jumlah 12 

 

7. Sarana dan Prasana Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Mubarokah 

 Taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Al Mubarokah  ini secara 

keseluruhan menepati lokasi 72 M
2
, Taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ) 
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Al Mubarokah  sampai saat ini telah mempunyai sarana dan prasaran 

sebagai berikut:
93

 

a. Almari Buku  :  Ada   :   4  buah. 

b. Meja belajar/Dampar :  Ada :  22 buah. 

c. Papan tulis  :  Ada :   4  buah. 

d. Alat Pengeras  :  Ada :   1  Set. 

e. Kitab dan Buku  : Ada :  40 buah 

f. Ruang kelas   : Ada    : 4 Ruang 

g. Kamar mandi  : Ada    : 1 Ruang  

h. Kantor   : Ada    : 1Ruang 

i. Masjid  : Ada    : 1 

j. Asrama  : Ada : 1 Ruang 

k. Aula  : Ada : 1 Ruang 

Demikian keadaan sarana dan prasarana tersebut yang ada di 

Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-Mubarokah ini, kesemuanya 

itu merupakan kekayaan yang tiada sedikit nilainya. Sebab sarana dan 

prasarana tersebut benar-benar dipergunakan sebagai media 

pengembangan ajaran islam. Karena itu, kondisi Lembaga Taman 

Pendidikan Al-Qur’an Al-Mubarokah ini perlu mendapat penanganan 

secara instrensif agar TPQ dapat berfungsi sebagaimana mestinya serta 

dapat berkembang terus demi kepentingan agama Allah SWT. 
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8. Tata tertib TPQ Al-Mubarokah 

Tata Tertib TPQ Al-Mubarokah 

Bab I 

Kewajiban 

a. Datang  ke asrama TPQ tepat   pada  jam  17.00  WIB 

b. Sampai di asrama TPQ langsung  sowan  kepada  ustadz/ustadzah 

c. Membaca  surat-surat  tertentu  dan   mempersiapkan  sholat  magrib 

d. Seluruh  santri  harus  mengikuti  jamaah  sholat magrib  dan dzikir 

dengan khidmat 

e. Seluruh  santri  harus  mengikuti  kegiatan  sampai  selesai  dan  tidak  

boleh  bergurau. 

f. Setelah  kegiatan  sudah  berlangsung  seluruh  santri  mempersiapkan  

tempat  untuk  tidur. 

g. Seluruh  santri  diwajibkan  membawa  peralatan  mandi,wangi”an,dan  

peralatan  tidur  secukupnya. 

h. Diperbolehkan  membawa  HP  tetapi  tidak  boleh  memegang HP  

saat  sampai  di asrama,saat  kegiatan  berlangsung  dan  saat  jam  

tidur. 

i. Seluruh santri  diwajibkan  untuk  membawa  buku  khusus  kegiatan 

diasrama. 
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j. Setiap  santri  yang  mondok  wajib  membayar  infaq  sebesar  Rp 500 

-,  kepada  bendahara.
94

 

 Bab II  

Larangan-Larangan 

a. Dilarang  keluar dari  asrama tanpa  seizin  pengasuh  asrama 

b. Dilarang  berbicara  kotor  pada  saat di  asrama 

c. Dilarang  bergurau  pada  saat  jam  tidur 

d. Dilarang  ke  asrama   santri  putra tanpa ada  hal.  Begitu  juga  santri  

putri. 

e. Dilarang  terlalu   ramai  saat  berada  di  asrama 

f. Dilarang  membeli  jajan  di  luar  asrama 

g. Dilarang  keluyuran  naik  sepeda. 

h. Dilarang MEROKOK  pada  saat  di  asrama,dan  apabila  tercium  

bau ROKOK  maka  akan  berhadapan  dengan  pengasuh dan  kakak-

kakak  pengurus  inti.
95

 

    BAB III 

    Sanksi - sanksi 

a. Melanggar   kewajiban satu kali  di  tegur  dan  di  arahkan. 

b. Melanggar  kewajiban  2-3x  akan  di  takzir/di  hukum  sesuai  

kebijaksanaan  pengasuh dan  pengurus inti. 
96
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B. Deskripsi Data Khusus TPQ Al Mubarokah 

1. Pelaksanaan Kegiatan Mabit Mingguan  di TPQ Al-Mubarokah 

Mlaten Geger Madiun 

TPQ Al-Mubarokah ini adalah salah satu TPQ yang mengadakan 

kegiatan menginap. Akan tetapi lembaga TPQ menyebutnya dengan 

istilah mabitsupaya para santri dapat menghafalnya dan juga terkesan 

lebih baik diantara lembaga TPQ yang lain. 

Pelaksanaan kegiatan mabit ini dilaksanakan setiap seminggu 

sekali yaitu pada hari libur atau tanggal merah dan hari sabtu-minggu. 

Sehingga  kegiatan mabit ini dinamai dengan kegiatan mabit mingguan. 

Kegiatan mabit setiap minggunya berbeda. Dalam kegiatan ini yang 

diwajibkan mengikuti adalah kelas 4 sampai dengan kelas 6. Hal ini 

sebagaimana yang telah dikatakan oleh Usta<dz Yusron, sebagai berikut: 

Pelaksanaan kegiatan mabit dalam sebulan kegiatannya berbeda-

beda setiap minggunya. Minggu pertama diisi dengan kegiatan 

tartil al-Qur’an, minggu ke-dua diisi dengan kegiatan 

Qiro<ah(tila<watil Qur‟an), minggu ketiga diisi dengan kegiatan 

Berzanzi   w<aDib<aiah, dan minggu terakhir diisi dengan kegiatan 

Muha<doroh bersama. Yang diwajibkan ikut adalah kelas 4-6. 

Dilaksanakan setiap malam minggu dan tanggal merah. dan 

program ini secara tertulis melalui musyawarah semua para 

dewan asati<d wal asa<dzidah.
97

 

Sama dengan yang diungkapkan oleh santriwati Rida, sebagai berikut: 

Kegiatan yang pernah saya lakukan selama mengikuti kegiatan 

mabit mingguan yaitu dalam empat minggu selalu berbeda, 

bertujuan untuk para santri dapat memperluas pengalaman. Di 
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antaranya 1) Tartil al-Qur’an 2) Qiro<ah 3)Al Barzanzi w>a Diba<iah 

4) dan Muha<doroh. Itu yang bersifat materi. Selain kegiatan yang 

bersifat materi itu biasanya selesai kegiatan latihan hadroh 

bersama dan tidak diwajibkan, ada juga yang hobi memasak 

langsung menuju ke dapur untuk dimakan bersama. Dan 

alhamdulilah mereka dan saya merasa senang dan semangat 

dalam mengikutinya.
98

 

Awal mula kegiatan ini diawali oleh para santri yang 

berkeinginan untuk menambah pengetahuan keislaman, dengan itu 

paraAsa<tidzmemusyawarahkan dan mengadakan kegiatan–kegiatan yang 

lain. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Usta<dz Zahrul, sebagai berikut: 

Pelaksanaan kegiatan mabit setiap minggunya ada jadwal 

tersendiri, agar santri  bisa menguasai semuanya tidak hanya satu 

bidang atau materi saja. Dan program ini di awal itu mulanya dari 

para santri yang meminta untuk menginap setiap malam libur dan 

akhirnya para usta<dz-usta<dzahnya dan pengurus TPQ 

memusyawarahkan dengan baik dengan mengadakan kegiatan-

kegiatan yang semestinya.
99

 

Sistem di dalam lembaga TPQ ini, sudah berstatus yayasan yang 

mana peraturan itu tidak dibuat oleh satu orang meskipun itu pengasuh. 

Peraturan yang sifatnya resmi atau penting akan dibuat secara kerjasama 

dengan ketua yayasan, dewan pengasuh, sebagian dari pengurus inti, dan 

sebagianusta<dz juga dilibatkan. Dalam menetapkan atau memutuskan 

program kegiatan mabit mingguan di TPQ Al-Mubarokah dengan 

bermusyawarah semua dewan asati<dz serta pengasuh asrama. Semua 

dimusyawarahkan bersama dan dijalankan juga bersama baik para santri 

maupun usta<dz-usta<dzahnya sesuai dengan ketentuan masing-

masing.Musyawarah ini dilakukan setiap 3 bulan sekali dan ketika ada 
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kegiatan baru.
100

Membentuk organisasi di upayakan dapat melaksanakan 

tugas atau program yang sudah disepakati bersama dan dipertanggung 

jawabkan bersama, dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Hal 

ini seperti yang dikatakan oleh Usta<dz Yusron, sebagai berikut: 

 Menetapkan suatu perkara apabila hanya satu orang saja ibarat 

pepatah mengatakan isi kacang lupa sama kulitnya. Tidak 

mempedulikan orang yang disekitar. Apalagi di dalam suatu 

lembaga, semua keputusan atau penetapan dalam suatu perkara 

apapun harus dengan dimusyawarahkan bersama, supaya timbul 

kebaikan antara satu orang dengan orang lain. Dan muncul jalan 

keluar untuk menetapkan kegiatan ini. Semua dimusyawarahkan 

bersama dan dijalankan juga bersama baik para santri maupun 

usta<dz-usta<dzahnya sesuai dengan porsi masing-

masing.Menunjukkan kepada para santri prilaku yang baik itu 

seperti apa dan prilaku yang tidak patut dicontoh itu seperti apa. 

Contohnya: cara menyampaikan ma’uid {oh hasanah,cara bertutur 

katanya dan saat mengoreksi santri yang 

bertugasMuha<doroh,salah satu dari dewan asati<dz yaitu langsung 

membenarkan dan menambahi yang kurang.
101

 

 

 Pelaksaaan kegiatan ini diikuti oleh semua para santri putra 

maupun putri dan asati<dz yang mendampingi, membimbing sesuai 

jadwal yang sudah disediakan. Sama halnya yang disampaikan oleh 

Usta<dz Zahrul, sebagai berikut: 

 Yang mengikuti kegiatan mabit adalah santri dan 

usta<dz/Usta<dzahnya, semua kegiatan mabit difloorkan kepada 

santri, akan tetapi setiap kegiatan mabitnya didampingi 1 dan 2 

orang ustadz untuk mengawasi para santri agar menjalankan 

dengan baik. Dan untuk memimpin kegiatan itu dari usta<dz-nya 

sendiri secara bergantian sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
102

 

 

Dalam hal ini pengasuh TPQ dan semua pihak TPQ 

mengupayakan dalam membentuk karakter santri  ada juga faktor-faktor 
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pendukung dalam upaya melatih santri untuk berkarakter antara lain 

tentang ajaran agama itu sendiri, lingkungan TPQ, dan juga pengawasan 

orang tua ketika mereka sudah dewasa bisa terjun ke masyarakat dengan 

baik. Dengan adanya pendukung yang disebutkan di atas, maka santri 

akan lebih mudah terbentuknya karakter dalam dirinya tanpa dipaksa. 

Hal ini seperti yang di ungkapkan K.H. Muhtarom selaku pengasuh/kiai 

TPQ Al-Mubarokah, sebagai berikut: 

Tentang ajaran agama itu sendiri, lingkungan TPQ, pengawasan 

orang tua yang nantinya ketika sudah dewasa mereka sudah mulai 

terjun dimasyarakatnanti.
103

 

 

Kiai H. Muhtarom juga menjelaskan bahwa mengupayakan santri 

dalam membentuk karakter melalui kegiatan mabit mingguan yaitu 

dengan memberikan pemahaman kepada santri secara berlahan, dan 

insyaallah para usta<dz/usta<dzahyakin dengan terus menerus memberi  

pemahaman tentang fungsi daripada karakter santri, berfikir positif dan 

yakin suatu saat akan paham sendiri tentang apa itu arti dalam 

berkarakter yang baik. Dengan situasi dan kondisi yang nyaman 

mempermudah untuk pembentukan karakter santri. Akan tetapi para 

dewam asati<dz yang diutamakan dalam membentuk karakter santri 

adalah masalah akhlaknya, baik akhlak pada diri sendiri, pada orang lain, 

maupun kepada Allah Swt. Dengan mengutamakan akhlak, karakter yang 

lain dengan sendirinya akan mengikutinya secara bertahap melalui 

strategi-strategi yang dilakukan. Terbentuknya karakter memerlukan 
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proses yang relatif cukup lama dan dengan terus menerus. Hal ini, sesuai 

yang diungkapkan oleh Furqan hidayatullah dari kutipan Buku 

Pendidikan karakter Membangun Peradaban bangsa dengan kalimat 

berbunyi : (orang bisa karena terbiasa) kalimat lain juga menyatakan 

(pertama-tama kita bentuk kebiasaan, kemudian kebiasaan itu 

membentuk kita). Seperti yang dikatakan oleh Usta<dz Zahrul, sebagai 

berikut: 

 Pada dasarnya upaya kita sebagai para ustadz/dzah dalam 

membentuk karakter santri salah satunya mengutamakan akhlak 

santri, memberikan keteladaan yang baik.Dan juga meningkatkan 

kedisiplinan dimulai dari selalu disiplin melakukan shalat 

jama’ah, tertib dalam melaksanakan kegiatan  yang sudah 

diwajibkan di lembaga, selalu menjaga identitas santri di luar 

lingkungan TPQ.
104

 

 

Dan sama seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Yusron, sebagai 

berikut: 

 Upaya para ustadz dan pengasuh TPQ dalam membentuk 

karaktek santri yang utama ditonjolkan yaitu masalah akhlaknya 

santri baik dalam lingkungan lembaga TPQ sini, keluarga maupun 

masyarakat setempat. Untuk membentuk akhlak itu memerlukan 

strategi-strategi dengan keteladanan kepada kiai dan dewan 

asatidz, kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan dan pembiasaan 

yang dilakukan ketika mengikuti kegiatan, pemberian nasehat 

sangatlah penting dan yang terakhir menciptakan suasana yang 

kondusif bertujuan untuk mendorong santri agar bersemangat 

mengikuti kegiatan.Dan juga mencetak santri yang berpotensi 

religious dan bertakwa kepada Allah Swt. dan mempunyai jiwa 

yang bersih terhadap diri sendiri
105

  

 

 Adapun tujuan dari kegiatan mabit mingguan TPQ Al-Mubarokah 

adalah santri mendapatkan pengalaman dan wawasan yang lebih luas. 
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Memiliki karakter pemberani dalam menjalankan suatu apapun, selain itu 

juga melatih dalam membiasakan santri berbuat kebaikan dalam 

lingkungan sekitar. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Usta<dz Zahrul, 

sebagai berikut:Tujuannya agar santri mendapatkan pengalaman dan 

keberanian dalam melakukan kegiatan apapun. Dan juga melatih 

kebiasaan diri untuk selalu berbuat baik dengan sesama orang. Baik itu 

dimasyarakat, di lembaga TPQ maupun di lingkungan keluarga.
106

 

Dalam perkembangan kegiatan mabit mingguan TPQ Al-

Mubarokah yang berjalan kurang lebih 5 tahun sebagian ada dalam 

proses pembentukan karakter, dan sebagian mulai tertata. Di asrama 

dilatih karakter-karakter yang baik, dan memaksimalkan dengan baik 

untuk dicontoh santri yang baru. Sama juga seperti yang disampaikan 

oleh Usta<dz Zahrul, sebagai berikut:Sebagian santri masih proses dalam 

pembentukan karakter dengan melalui kesehariannya mulai tertata, yang 

awalnya dari nol, ketika setiap diasrama dilatih dengan baik, mereka 

mulai memaksimalkan dan akan menjadi contoh bagi santri-santri yang 

baru nanti.
107

 

 Telah disampaikan diatas bahwa pelaksanaan kegitan mabit 

mingguan dalam sebulan kegiatan berbeda-beda, supaya santri dapat 

menguasai semuanya tidak hanya satu bidang saja. Dalam sistem 

pelaksanaan program kegiatan apapun dimusyawarahkanterlebih dahulu 
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kepada para dewan asati<dz, agar keputusan tersebut bisa diterima oleh 

anggotanya dengan baik dan tidak menimbulkan kekecewaan dalam hati. 

 Pengupayaan yang diupayakan pengasuh TPQ serta para dewan 

asati<dz hal yang utama adalah masalah akhlak. Dan juga memiliki 

tahapan-tahapan dalammembentuk karakter santri untuk mencapai akhlak 

tersebut dalam mengembangkan karakter santri. 

2. Nilai Karakter yang Diinternalisasikan dalam Kegiatan Mabit 

Mingguan di TPQ Al-Mubarokah Mlaten Geger Madiun 

 Nilai karakter pada santri dalam setiap individu berbeda-beda. 

Penanaman karakter santri setiap individu juga memiliki pendekatan-

pendekatan atau metode-metode yang berbeda, karena kemampuan 

masing-masing tidak sama. Para asati<dz mengelola kegiatan mabit 

mingguan di TPQ Al-Mubarokah ini dengan sematang-matangnya dan 

bagaimana semua santri supaya dapat menonjolkan karakter-karakter  

baik yang muncul dalam kegiatan mabit mingguan.  

 Mendidik anak harus ditanamkan sejak usia dini. Melalui proses 

belajar setiap harinya dalam keseharian dilatih berbuat baik 

mempermudah santri untuk menanamkan karakter yang baik serta 

menjadi contoh untuk generasi di masa depan. Dari situ dapat 

diaplikasikan didalam lembaga TPQ,  santri yang mengikuti kegiatan 

mabit mingguan khususnya. Karena sudah terlatih dengan baik ada atau 

tidak adanya bapak Kiai H. Muhtarom selaku pengasuh TPQ tanpa 

menyadari santri mulai tertata karakternya. Dalam mendidik santri 
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dengan bersikap sabar dengan keras juga bisa, apabila tidak bisa 

disabari,Bapak Kiai H. Muhtarom langsung turun tangan dan 

menghukum santri yang membuat kesalahan. Itupun kalau dewan asati<dz 

sudah tidak sanggup dengan kenakalan santri,seperti yang disampaikan 

oleh Usta<dzah Fadhilah, sebagai berikut: 

Sebenarnya saya hanya membantu mengajar saja, yang lebih 

mengetahui santri-santri lebih dalam lagi yaitu Kiai H.Muhtarom 

selaku pengasuh/kiai/sesepuh di TPQ. Beliau jebolan dari pondok 

salaf, dan beliau juga pernah belajar dimana-mana, beliau dalam 

mendidik/ memimpin santrinya sangat luar biasa dalam 

memberikan wawasan, yang mana adanya beliau atau tidak 

adanya beliau santri itu harus bersifat baik, tawaduk, maka dari 

itu karakter santri dimulai dari ucapan khasanahnya beliau. Untuk 

mengasuh santri-santrinya pertama dengan sabar, dengan keras 

juga bisa, apabila tidak bisa disabari,beliau langsung turun tangan 

dan menghukum santri yang membuat kesalahan.
108

 

 

Karakter santri dalam mengikuti kegiatan mabit mingguan sudah 

mulai internalitas dengan baik dan perubahanpun sudah menunjukkan 

kebaikan dalam ustadz-ustadzahnya.Usta<dzah Fadhilah juga mengatakan 

bahwa banyak yang muncul karakter yang baik terutama santri yang 

sudah mengikuti kegiatan mabit tersebut mulai dari berakhlak baik 

dengan guru/usta<dz/usta<dzahnya. Contoh riil, santriwati ketika mulai 

mengikuti kegiatan mabitini perubahan sangat baik. Sudah mulai tidak 

menggantungkan dengan orang tua.
109

 Dapat juga dikatakan sikap 

mandiri pada santri mulai tertata dengan sendirinya melalui kebiasaan 

dalam mengikuti kegiatan mabit mingguan. 
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Nilai karakter santri dari hari kehari melalui kegiatan mabit 

mingguan ini sudah menghasilkan nilai karakter yang sangat besar 

dimulai dari akhlak kepada para usta<<dz-usta<dzah dan orang tua.Timbul 

sikap sosial juga ketika diminta untuk membersihkan rumah ndalem kiai 

Muhtarom dan merawat taman yang ada disamping asrama santri. 

Sebagian santri berada di ndalem Bapak kiai Muhtarom. Mereka terlihat 

juga dengan bersikap jujur. Meskipun bersikap jujur itu sulit untuk 

dijalankan atau dilakukan tetapi dengan kebiasaan akan menjadi bisa dan 

terbiasa.
110

 Bersikap mandiri supaya kedepannya tidak menggantungkan 

dengan orang lain, selain itu juga dengan terus menerus dilatih oleh para 

asati<dz setiap waktu dalam  kegiatan mabit, Salah satunya yaitu dengan 

membersihkan asrama TPQ yang ditempati ketika kegiatan dan 

menginap tanpa diminta ataupun disuruh santri langsung bertindak 

dengan sendirinya dan  pada akhirnya tercapai sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan para asati<dz.
111

 Santri mulai tertanamkarakter dengan melalui 

kebiasaan. Hal ini juga dalam berfikir positif sangatlah menjawab semua 

perilaku-perilaku atau karakter-karakter yang diinginkan sesuai dengan 

hati nurani. Memiliki rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas 

yang sesuai dengan kemampuan santri serta juga bersikap disiplin dalam 

mentaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan.  

Dalam keseharian, pengasuh dan dewan asati<dz selalu 

menampilkan perilaku dan memberi contoh (uswah), yaitu sikap yang 
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patut diikuti santri. Adapun kegiatan-kegiatan lain yang dapat di lakukan 

yaitu untuk membentuk karakter santri yang bersifat disiplin sangat perlu 

diperhatikan antara lain adalah, sholat 5 waktu secara berjama’ah, sholat 

sunnah, dan sebagainya sebisa mungkin dilaksanakan. Tidak hanya para 

usta<dz/usta<dzah yang membentuk karakter santri akan tetapi juga  semua 

pihak pengasuh TPQ dan pengurus TPQikut membantu tentang 

terbentuknya karakter.
112

 Seperti yang disampaikan oleh Usta<dz Zahrul, 

sebagaimana berikut: 

Dalam kegiatan membentuk karakter santri yang sangat 

diperhatikan; 1)Tentang waktu sholat, bagaimana waktu sholat 

yang sudah ditentukan oleh Lembaga TPQ benar-benar dilakukan 

dan dilaksanakan setepat mungkin, jadi waktu yang sudah ada itu 

kita latih santri untuk mengkondisikannya seperti, ketika adzan 

selesai setelah 10 menit cepat di iqo<mahi. Dari sikap itu 

muncullah karakter santri yaitu berdisiplin dalam memperhatikan 

waktu sholat. 2)Tidak hanya para ustadz/dzah yang membentuk 

karakter santri melainkan, dari pengurus juga ikut membantu 

tentang terbentuknya karakter di TPQ Al-Mubarokah. 3)Kegiatan 

lainnya seperti mencium tangan usta<dz/usta<dzah ketika bertemu 

dijalan, mengucapkan salam, sebagainya sebisa mungkin kita 

laksanakan.
113

 

 

Dari sinilah karakter disiplin pada santri. dengan kebiasaan yang 

dilakukan maka akan menjadi terbiasa dalam melakukan hal-hal yang 

dicintai oleh Allah Swt.Seperti yang dikatakan olehUsta<dz Yusron, 

sebagaimana berikut: 

Nilai karakter santri dari individu satu ke inidvidu lain sudah 

sangat jelas itu berbeda, tetapi mayoritas dengan adanya kegitan 

mabit ini santri tumbuh karakter yang baik, mulai dari akhlak 

kepada guru dan orang tua,ketika ditanyai orang tua ataupun guru 

selalu bersikap jujur. Jujur itu sangat sulit untuk dijalankan pada 
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orang-orang dewasa, untuk itu mulai dari dini ini para santri saya 

didik untuk melatih sikap jujur dan alhamdulilah tercapai. Terus 

bersikap mandiri dalam menjalankan apapun, selalu tanggung 

jawab ketika diberi tugas, juga memiliki rasa hormat kepada yang 

lebih tua, dan juga menghargai orang lain, lebih senangnya lagi 

santri sudah mulai muncul sikap disiplin dalam  bersholat, adzan 

bagi yang santri putra dan dalam keberangkatan menuju ke TPQ 

dengan semangat dan tepat waktu.
114

 

 

Dalam hal ini juga terdapat pengamatan yang sesuai dengan apa 

yang diungkapkan oleh usta<dz Yusron, akan tetapi sebagian kecil santri 

masih dalam proses bimbingan untuk mencapai nilai karakter yang 

baik.
115

Sama seperti yang diungkapkan oleh Usta<dz Zahrul, sebagai 

berikut: 

Karakter santri sebenarnya banyak yang muncul mulai dari 

membiasakan diri untuk bera<dzan, bagi santri putra, berdisiplin 

dalam mengikuti kegiatan mabit ini, mulai muncul 

kemandiriaanya dengan tidak mengantungkan orang tua dengan 

usia yang kurang lebih 9-12 tahun.  Dan mulai bisa menyusun 

acara kegiatan dengan dimusywarahkan para santri sendiri. Dan 

alhamdulilah ketika diminta tugas/amanah selalu bertanggung 

jawab dalam menjalankannya.
116

 

 

Dengan adanya kegiatan mabit mingguan menghasilkan banyak 

perubahan dalam diri santri baik itu dilembaga TPQ maupun diluar 

lembaga TPQ terkusus kepada santri yang mengikuti kegiatan mabit 

tersebut. Yang awalnya malas dalam mengaji, mengeluh ketika diberi 

tugas, berbohong dengan orang tua karena saku kurang banyak, dan 

sebagainya, seperti yang diungkapkan oleh santriwati Rida, sebagai 

berikut: 
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Dengan adanya kegiatan bermalam setiap hari libur dan malam 

minggu perubahan dalam diri saya sudah lumayan baik. Awal 

sebelum adanya kegiatan menginap ini(mabit)saya sering lupa 

mengaji, ketika mengambil makan, mandi selalu menggantungkan 

orang tua, tidak disiplin, berbohong minta saku banyak buat 

bayaran padahal itu buat jajan.  Akan tetapi setelah mengikuti 

kegiatan mabit ini saya sudah mulai bertanggung jawab dalam 

melakukan hal apapun dan mulai mandiri dalam mengerjakan 

apapun, selalu rajin untuk beribadah.
117

 

 

Dari beberapa santri yang berada di TPQ, salah satunya santriwati 

Rida saat ditanya tentang perubahan sikap ketika mengikuti kegiatan 

mabit di TPQ Al-Mubarokah, santriwati Rida menjelaskan bahwa 

perubahandalam dirinya mempunyai dampak yang sangat besar, karena 

adanya kegiatan mabitbanyak pengalaman-pengalaman yang sesuai 

dengan diri seorang santri yang dilakukan tidak hanya pada lingkungan 

TPQ saja tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya 

kegiatan mabitini mendorong semangat untuk berbuat yang lebih baik 

dan mendapatkan Ridlo Ilahi.
118

 

Karakter santri dilakukan tidak hanya dilingkungan lembaga 

TPQ, akan tetapi dimanapun berada. Seperti yang diungkapkan oleh 

salah satu wali santri yang bernama Ibu Rohmatun bahwa niilai sosial 

santri dalam sekeliling lembaga juga baik. Bahkan warga penduduk yang 

berada dilingkungan TPQ merasa senang dan bangga ketika putra-

putrinya mengikuti kegiatan mabit mingguan. Wali santri selaku orang 
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tuanya juga merasa bangga atas tercapainya anak untuk memperbaiki 

karakter yang baik. 
119

 

Telah diuraikan diatas bahwa internalisasi nilai karakter santri 

dalam mengikuti kegiatan mabit mingguan sudah mempuyai nilai positif 

yang baik.Dapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat 

sekitar. Wali santri merasa senang dalam perubahan karakter melalui 

kegiatan yang diadakan oleh lembaga TPQ Al-Mubarokah.  

  

                                                           
119

 Lihat transkrip wawancara nomor: 19/W/25-3/2016 dalam lampiran skripsi ini. 

  



65 
 

  

BAB IV 

 ANALISIS DATA 

A. Pelaksanaan Kegiatan mabit Mingguan  di TPQ Al-Mubarokah 

Mlaten Geger Madiun 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang telah 

dilakukan penulis,Kegiatan mabit adalah kegiatan yang sudah terbentuk 

dan menjadi agenda rutin dalam setiap minggu untuk menanamkan 

karakter santri yang sesuai dengan nilai agama. Kegiatan mabitinilah 

yang merupakan salah seorang untuk menuntut ilmu melalui menginap 

sehari semalam.Dengan adanya kegiatan mabityang dijalankan ini, santri 

dapat mengubah perilaku-perilaku yang buruk menjadi yang lebih 

baik.Dengan itu semangat dan tekad untuk melaksanakan kegiatan mabit 

setiap minggunya.Kegiatan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin 

supaya mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan kegiatan 

mabit mingguan ini yang wajib (fardhu ’ai <n) mengikuti adalah mulai 

kelas empat sampai dengan kelas enam, kelas satu sampai dengan kelas 

tiga muba}h(boleh) untuk mengikuti kegiatan tersebut. Adapun kegiatan 

ini dengan tujuan meningkatkan suasana silaturahmi dan kekeluargaan 

antar santri dan usta<dz, melatih generasi agar berakhlak yang mulia serta 

merubah karakter yang kurang baik. 
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Salah satu ulama mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan 

mabitsangat dianjurkan untuk dilaksanakan, karena mempengaruhi 

kesucian hati dan jiwa pada seseorang yang memeluk ajaran agama 

islam. Dalam hal ini lembaga TPQ mampu untuk menjalankan kegiatan 

yang telah dikatakan oleh ulama dengan tujuan dapat membersihkan diri 

dan perubahan pola tingkah laku santri yang kurang baik. 

Pelaksanaan kegiatan mabit  dapat dikatakan bahwa sarana untuk 

mengasah sisi spiritual, yaitu dengan mengadakan halaqoh-halaqoh untuk 

membaca dan menghafal al-Qur’an, menghidupkan tila<wah Qur’an, dan 

sholat lail yang senantiasa menganjurkan para umat muslim untuk 

berkomitmen terhadap kegiatan dalam beribadah. Semua aktivitas sangat 

relevan dengan adanya mabit yang menjadikan salah satu program untuk 

meningkatkan ruhiyah. 

Berbicara tentang  kegiatan mabit dalam pelaksanaan kegitaannya 

setiap seminggu sekali pada hari sabtu-minggu dan hari libur atau tanggal 

merah. Dalam empat minggu sekali kegiatan berbeda-beda, bertujuan 

supaya para santri mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang lebih 

luas dan apabila sudah memahami dapat mengajarkan kepada seseorang 

yang belum memahaminya. Ketika dewasa kelak menjadikan contoh 

yang baik untuk lingkungan masyarakat sekitar. Diantara kegiatan-

kegiatan tersebut yang bersifat materi adalah minggupertama diisi  

dengan kegiatan Tartil al-Qur’an, minggu ke dua diisi dengan 

Tila<watilQur‟an, minggu ke tiga diisi dengan Albarzanzi waDiba<iah, 
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dan minggu ke empat sebagai minggu terakhir diisi dengan kegiatan 

Muha<doroh bersama. Semua dilaksanakan secara bersama baik santriwan 

maupun santri wati. Dari masing-masing kegiatan tersebut yang mengisi 

adalah para dewan asati<dz sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.  

Dalam Pembekalan keislaman yang didapat dalam kegiatan mabit 

berorientasi pada penyiapan pemahaman dan pembiasaan dalam berbagai 

hal yang kelak dapat menolong untuk diri sendiri maupun orang lain. 

Santri diwajibkan tiba di lokasi TPQ Al-Mubarokah pukul 17.00 

WIB atau setelah pulang dari sekolah sore. Tepat pukul 17.25 petugas 

membunyikan bel pertama tanda bersiap-siap untuk melaksanakan shalat 

magrib berjama’ah, santri terlihat sangat sibuk mengantri untuk 

berwudlu, dan ada juga santri berbondong-bondong menuju ke mushola, 

beberapa kemudian petugas membunyikan bel kedua tanda bahwa 

jama’ah akan segera dilaksanakan karena bapak usta<dz Yusron sudah 

siap mengimami sholat tersebut, santri segera merapikan barisan Shof 

paling depan disusul belakangnya dan belakangnya lagi. Ketika barisan 

Shof nya sudah rapi, bapak usta<dz Yusron langsung memulai sholatnya. 

Ketika shalat telah usai berdo’a bersama di pimpin oleh bapakusta<dz 

Yusron.
120

Setelah itu mengaji al Qur’an bersama dengan 

disorog(disimak) oleh para usta<dz/usta<dzahnya dengan satu persatu. 

Sambil menunggu waktu sholat isya’ tiba. Semua santri dilarang untuk 

kembali ke asrama karena akan menunaikan sholat berjamaah. Selesai itu 
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para santri langsung menuju ke aula yang sudah disediakan untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwal sesuai 

mingguannya.Kegiatan malamnya diisi dengan sholat lail hanya 2 sholat 

sunah saja, karena masih anak-anak belum tertata benar dalam 

melaksanakannya.Jadi hanya melaksanakan 2 solat sunah yaitu solat 

sunah hajat dan solat birul walidain
121

 Dengan sholat malam, para santri 

supaya membiasakan diri dalam kehidupan sehari-harinya.Kegiatan 

seperti ini banyak perubahan yang didapat oleh para santri. Kegiatan 

yang diadakan pada malam hari akan terasa lebih nikmat dan nyaman 

juga meresap kedalam hati, khususnya pada kegiatan tilawah Qur‟an. 

Kegiatan ini berdampak positif pada santri dan wali santri. Melihat 

gempuran pengaruh globalisasi melalui media cetak dan elektronik serta 

pergaulan bebas dapat menjerumuskan mereka pada kehancuran. Jika 

tidak diantisipasi sejak usia dini bukan tidak mungkin akan terjerumus 

pada pergaulan bebas, oleh karena itu lembaga TPQ sangat membantu 

dengan mengadakannya kegiatan mabit tersebut agar anak-anak tidak 

terjerumus kedampak  yangnegatif. 

Kegiatan mabit inidifokuskan pada bakda Isya’, yangsesuai  

denganjadwal yang sudah di tentukan. Karena kegiatan-kegiatan tersebut 

membutuhkan waktu yang lama.Jadi mengambil waktu yang tepat yaitu 

bakda isya’.Awal mula kegiatan ini diawali oleh para santri yang 

berkeinginan untuk menambah pengetahuan keislaman, dengan itu para  
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dewanasati<dz memusyawarahkan dan mengadakan kegiatan–kegiatan 

yang semestinya. Dalam hal ini juga membina atau memupuk iman dan 

takwa santri serta menjadikan akronim sebagai bentuk dalam pendidikan 

berkarakter islam. Dengan harapan kegiatan mabit mengetahui islam 

sebagai petunjuk jalan dan menjadikan bekal mereka dalam meraih cita-

cita serta menjadikan bentuk tanggung jawab terhadap para dewan 

asati<dz dalam mengubah karakter santri dan menciptakan santri sebagai 

penerus bangsa yang berakhlak mulia. 

Organisasi pada intinya secara rasional adalah kegiatan sejumlah 

orang untuk mencapai tujuan bersama yang dirumuskan secara eksplisit, 

melalui peraturan dan pembagian kerja serta melalui hierarki kekuasaan 

dan tanggung jawab.Mencangkup berbagai faktor yang menimbulkan 

organisasi yaitu kumpulan orang, ada kerjasama dengan bermusyawarah, 

dan tujuan yang telah disepakati yang berupa sistem yang paling 

berkaitan dalam kebulatan. Suatu lembaga juga mempunyai hubungan 

sosial yang teroganisir yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum 

tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tertentu.Dalam 

lembaga TPQ Al-Mubarokah ini, sistemnya sudah berstatus yayasan 

yang mana peraturan itu tidak dibuat oleh satu orang meskipun itu 

pengasuh, peraturan yang sifatnya resmi atau penting akan dibuat secara 

kerjasama dengan ketua yayasan, dewan pengasuh, sebagian dari 

pengurus inti, dan sebagian usta<dz juga dilibatkan. Dalam menetapkan 

atau memutuskan program kegiatan mabit mingguan di TPQ Al-
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Mubarokah dengan bermusyawarah semua dewan asati<dz serta pengasuh 

asrama. Semua dimusyawarahkan bersama dan dijalankan juga bersama 

baik para santri maupun usta<dz-usta<dzahnya sesuai dengan ketentuan 

masing-masing. Dengan kata lain adanya musyawarah dalam setiap 

kegiatan/keputusan adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati 

untuk memecahkan persoalan-persoalan guna mengambil keputusan 

bersama dalam penyelesaian masalah yang terkait berdasarkan 

pertimbangan dan pemikiran. Keputusan bersama mencerminkan semua 

pendapat. Dengan demikian, tidak ada lagi anggota yang merasa tidak 

diperhatikan atau adanya kekecewaan. 

Dalam pembentukan karakter santri adalah proses tanpa henti. 

Karakter atau watak merupakan komponen yang sangat penting agar 

manusia dapat mencapai tujuan hidupnya dengan baik dan selamat. 

Karakter memegang peran yang sangat utama dalam menentukan sikap 

dan perilaku. Membentuk karakter memang terdapat beberapa faktor 

penting yang mempengaruhi perubahan sifat atau karakter seorang santri 

salah satunya adalah pengaruh lingkungan, sebelum santri masuk ke 

lingkungan TPQ. 

Dalam keseharian, pengasuh dan dewan asati<dz selalu 

menampilkan perilaku dan memberi contoh (uswah), yaitu sikap yang 

patut diikuti santri. kegiatan-kegiatan lain pada sikap disiplin yang dapat 

di lakukan salah satu yaitu untuk membentuk karakter santri sangat perlu 

diperhatikan adalah, sholat 5 waktu secara berjama’ah, sholat sunnah, 
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dan sebagainya sebisa mungkin dilaksanakan. Tidak hanya para 

usta<dz/usta<dzah yang membentuk karakter santri akan tetapi juga pihak 

pengurus ikut membantu dalam terbentuknya karakter. 

Melalui kegiatan mabit mingguanlah Kiai Muhtarom beserta 

dewan asati<dz mengupayakan dalam membentuk karakter pada santri. 

Karena kegiatan inilah yang merupakan kegiatan yang baik untuk 

pembentukan karakter santri. Dengan begitu ketika dewasa kelak menjadi 

santri yang berkarakter baik penerus generasi kedepan nanti. Akan tetapi,  

hal yang paling diutamakan oleh pengasuh asrama dan para dewan 

asatidz adalah masalah akhlak. Akhlak yang meliputi pada diri sendiri, 

orang lain, maupun pada sang pencipta Allah swt. Adapun akhlak yang 

mencerminkan terhadap diri sendiri yaitu dengan berakhlak mulia 

menjaga kebersihan diri dan kesucian dalam berpakaian, bertamu, 

menerima tamu dan ketika berjalan, Bersikap sederhana dalam kejujuran 

dan rendah hati, dan juga menghindarkan diri dari perbuatan negatif yang 

merusak diri. Akhlak yang mencerminkan terhadap orang lain yaitu 

dengan berakhlak mulia memberikan nasehat kepada santri dengan 

menggunakan perkataan yang halus, memiliki rasa persaudaraan antar 

sesama manusia. Akhlak yang mencerminkan terhadap Allah Swt yaitu 

dengan cara bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, bertaubat atas 

perbuatan yang telah dilakukan dan berusaha untuk menjauhinya, 

bertawakal dengan menyerahkan segala urusan kepada-Nya serta rasa 

ikhlas dalam menjalankan perbuatan. Dalam hal ini ada empat strategi  
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yang diupayakan oleh pengasuh dan dewan asati<dz dalam membentuk 

karakter santri, antara lain: 

1. Keteladanan 

Manusia sangat memerlukan keteladanan untuk 

mengembangkan sifat-sifat dan potensinya. Pendidikan perilaku lewat 

keteladanan adalah pendidikan dengan cara memberikan contoh-

contoh kongkrit bagi para santri, di lembaga TPQ Al-Mubarokah 

pemberian contoh keteladanan sangat ditekankan. Kiai Muhtarom 

selaku pengasuh asrama dan dewan asati<dzharus 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 kiai atau para usta<dz menjaga tingkah 

lakunya maka semakin didengar ajarannya. 

Indikasi adanya keteladanan dalam berkarakter adalah apakah 

terdapat model peran dalam diri insan pendidik (seluruh pengajar 

TPQ), sehingga apa yang santri pahami tentang nilai-nilai itu bukan 

suatu yang jauh dari hidup mereka, melainkan ada dekat dengan 

mereka dan mereka dapat menemukan peneguhan dan afirmasi dalam 

perilaku individu atau lembaga dalam manisfestasi nilai. 

Keteladaan mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam 

mendidik karakter.Dalam beraktivitasnya akan menjadi cermin bagi 

para santri. Oleh karena itu sosok asati<dz yang bisa diteladani santri 
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sangatlah urgen (penting) untuk dicontoh santriwan santriwati TPQ 

Al-Mubarokah. 

2. Menanamkan Kedisiplinan 

Kedisiplinan juga menjadi alat yang ampuh dalam mendidik 

untuk berkarakter.Upaya kiai dan dewan asati<dz ini dalam membentuk 

atau menanamkan kedisiplinan santri dimulai dengan memberikan 

kegiatan- kegiatan seperti, mewajibkan sholat fardhu berjama’ah dan 

sholat-sholat lainnya diantaranya adalah sholat sunnah rawatib baik 

bakdiyah maupun qobliyah dan kegiatan-kegiatan yang lain dengan 

peraturan yang telah ditentukan. Membentuk atau menanamkan 

kedisiplinan santri dengan cara memberikan aturan kewajiban shalat 

berjama’ah dalam beribadah, meskipun sebenarnya shalat berjama’ah 

hukumnya sunah muakad, akan tetapi dengan diwajibkannya shalat 

berjama’ah dapat dijadikan alat agar santri mengetahui dan 

mengamalkan kewajiban ibadah shalat dengan baik dan 

disiplin.Dengan menanamkan kedisiplinan ini para santri dapat 

mematuhi dan menjalankan dengan baik sesuai apa yang diinginkan 

oleh kiai Muhtarom beserta dewan asatidz TPQ Al-Mubarokah. 

3. Pembiasaan 

Berangkat dari berbagai macam latar belakang seorang santri 

yang berbeda baik dari segi ekonomi, keluarga yaitu kebiasaan di 

lingkungan keluarga, budaya setempat dimana santri tinggal, dan 

kepribadian santri yang masing-masing berbeda antara satu dengan 
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yang lainnya, merupakan tantangan tersendiri bagi para pengasuh 

khususnya untuk membina dan mengarahkan santri dalam satu misi 

yaitu membentuk pribadi muslim yang hakiki. 

Pembiasaan merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam 

mengejawantahkan nilai-nilai yang berbasis karakter. Sehingga 

mendidik untuk berkarakter  bukan hanya memberikan pengetahuan 

tentang nilai-nilai moral dan perasaan yang menjakau emosi kepada 

para santri tetapi juga melalui tindakan moral yang merupakan hasil, 

sehingga akan mendorong santri dalam perbuatan baik. Pendidikan 

dalam berkarakter tidak cukup dilakukan hanya dengan materi saja, 

melainkan penerapan  melalui pembiasaan. Pembiasaan diarahkan 

pada upaya dalam aktifitas yang terpola atau tersistem.  

Pembentukan ini lebih awal dimaksudkan pada kepribadian 

santri, ditujukan juga memberi kecakapan berbuat dan mengucapkan 

sesuatu sama halnya dengan bertindak untuk berperilaku yang baik. 

Terbentuknya karakter, memerlukan waktu yang relatif lama dan terus 

menerus. Oleh karena itu sejak dini harus ditanamkan pembiasaan 

yang bersifat positif diantaranya mengaji, makan, minum dengan 

tangan kanan, bangun tidur, wudlu, sholat, dan sebagainya. Hal ini 

merupakan upaya mendidik santri dan membiasakan santri untuk 

berkarakter yang baik. Agar dalam kehidupan sehari-hari dapat 

membiasakan seperti yang diupayakan oleh kiai Muhtarom beserta 
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dewan asati<dz dan menjadi santri yang berkepribadian akhlak mulia 

serta menjadi contoh yang baik dengan pihak lain. 

4. Menciptakan suasana yang kondusif 

Untuk membangun karakter sangatlah memerlukan suasana yang 

kondusif. Agar para santri merasa nyaman dan tentram dalam 

mengikuti kegiatan mabit mingguan di TPQ Al-Mubarokah. Dengan 

ini, lembaga TPQ berupaya untuk menjadikan lembaga yang baik, 

bersih, rapi  dan aman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

sudah ditentukan. Menciptakan suasana yang kondusif bukan hanya 

diruangan kelas saja, tetapi juga disekitar lingkungan lembaga TPQ 

dan asrama para santri ketika sedang mengikuti kegiatan mabit 

mingguan. Bertujuan untuk menjadikan santri agar mudah dalam 

membentuk karakter serta mendorong santri supaya memiliki potensi 

yang tinggi juga. 

Dukungan dari para wali santri sangatlah diperlukan dalam 

pembentukan karakter santri baik berupa materi maupun dalam bentuk 

moral. Hampir semua wali santri berserentak mendorong santri untuk 

mengikuti kegiatan mabit mingguan supaya merubah akhlak yang lebih 

baik dan menjadikan anak yang berbakti dengan orang tua kelak. 

 Kegiatan ini bertujuan supaya santri mendapatkan pengalaman 

dan wawasan yang lebih luas. Memiliki karakter pemberani dalam 

menjalankan suatu apapun, selain itu juga melatih dalam membiasakan 

santri berbuat kebaikan di lingkungan masyarakat dan dimanapun berada. 
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Perkembangan dari kegiatan mabit mingguan TPQ Al-Mubarokah ini 

alhamdulilah dalam kurang lebih berjalan lima tahun sebagian ada dalam 

proses pembentukan karakter, dan sebagian mulai tertata. Di asrama juga 

dilatih karakter-karakter yang baik, dibiasakan untuk berperilaku yang 

patut dicontoh  dalam lingkungan masyarakat dan juga santri yang baru 

nanti. Melatih dan membiasakan santri bukanlah hal yang sangat mudah, 

dengan itu para dewan asati<dz tidak lelah untuk memberikan materi 

ataupun nasehat kepada santri dengan terus menerus.Terkadang santri 

juga bosan dengan nasehat para asati<dz, oleh karena itu dewanasati<dz 

dalam membimbing dan mengajarkan melihat keadaan santri terlebih 

dahulu, supaya dalam pencapaian pendidikan khususnya, dapat 

menghasilkan karakter santri yang baik dengan maksimal. 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan 

kegiataan mabit mingguan di TPQ Al-Mubarokah dalam setiap minggu 

(sebulan) kegiatan selalu berbeda-beda, supaya santri dapat menguasai 

semua tidak hanya dalam satu bidang saja, perlu juga pemahaman dan 

bimbingan yang baik dalam mengajarkan para santri. Dalam pelaksanaan 

program kegiatan apapun dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada para 

dewan asatid, agar keputusan tersebut bisa diterima oleh anggotanya 

dengan baik dan tidak menimbulkan kekecewaan dalam hati. 

Karakter santri melalui kegiatan mabit mingguan di TPQ Al-

Mubarokah ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan kiai 

Muhtarom beserta dewan asatidz dalam membentuk karakter santri yang 
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diutamakan masalah akhlak. Akhlak dalam diri sendiri, orang lain, 

maupun kepada Allah Swt. Untuk mencapai tujuan tersebut pastilah 

memerlukan tahapan-tahapan atau strategi-staregi yang selayaknya 

dilakukan diantara lain adalah dengan keteladaan santri pada kiai beserta 

dewan asati<dz, menanamkan kedisiplinan dan pembiasaan untuk 

berkepribadian akhlak yang mulia, dan yang terakhir menciptakan 

suasana yang kondusif untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Melalui 

strategi ini para santri dengan mudah memahami dan menyerap apa yang 

diungkapkan oleh dewan asati<dzdalam membentuk karakter yang baik. 

Dengan adanya kiai sangatlah membantu atas perubahan kepribadian 

seorang santri, sikap dan akhlak santri yang kurang baik menjadi lebih 

baik lagi. 

Dengan upaya memberikan kegiatan-kegiatan dan aturan yang 

sudah ditentukan  oleh lembaga TPQ, agar para santri lebih menaati 

peraturan yang sudah ditentukan dan dapat merubah karakter, 

kepribadian dan kebiasaan seorang santri menjadi lebih berkarakter baik 

juga. 

B. Nilai Karakter yang Diinternalisasikan dalam Kegiatan mabit 

Mingguan di TPQ Al-Mubarokah Mlaten Geger Madiun 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan 

penulis, mengenai nilai karakter santri dalam mengikuti kegiatan mabit 

mingguan di TPQ Al-mubarokah dalam setiap individual pastilah 

berbeda.Dilembaga pendidikan al-qur’an lebih banyak berurusan dengan 
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penanaman nilai karakter agar dapat diinternalisasikan dengan baik 

dalam diri santri dengan utuh mesti juga menentukan metode yang 

dipakai, sehingga dalam menginternalisasikan nilai karakter dapat 

terlaksana dengan berbagai pendekatan.Setiap para dewan asatidz harus 

memiliki pendekatan yang berbeda dengan para santri. Karena dari satu 

individu ke individu lain memiliki daya pikir yang berbeda. Oleh karena 

itu dewan asatidz harus menguasai beberapa metode dalam membimbing 

dan mengajarkan para santri untuk menunjukkan karakter yang baik. 

Nilai karakter santri dari hari kehari melalui kegiatan mabit 

mingguan ini sudah mulai terlihathasilnya. Hal ini yang ditandai dengan 

munculnya beberapa karakter antara lain:  Memiliki rasa hormat 

indikasinyaterhadap para asati<dzdan orang tua. Timbul sikap sosial juga 

ketika diminta untuk membersihkan rumah ndalem kiai Muhtarom dan 

merawat taman yang ada disamping asrama santri. Sebagian santri berada 

di ndalem Bapak kiai Muhtarom.Mereka terlihat sangat senang dan 

bergegas untuk menuju ke ndalem nyai. Dan sebagian santri berada di 

taman untuk membersihkan taman.Hal ini dengan kepedulian terhadap 

sosial dan lingkungan.Nilai karakter tersebut berupa sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

sekitarnya. Selain itu mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi dan ingin selalu memberi bantuan 

bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Terkadang santri 

juga tidak mempedulikan apa yang dikatakan kiai Muhtarom ketika 
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diminta untuk membersihkan taman TPQ. Akan tetapi, banyak yang 

merespon dengan kecintaan alamdengan sendirinya tanpa disuruh oleh 

siapapun.Hanya sebagian kecil santri yang tidak mempedulikannya. 

Adapun karakter lain yang muncul yaitu sikap mandiri, 

kemandirian pada santri memang harus di terapkan sejak usia dini, sebab 

sifat kemandirian tidak dapat datang secara tiba – tiba tanpa diberikan 

pemahaman dan pembiasaan, menumbuhkan sikap mandiri santri harus 

diawali dari hal paling sederhanaberawal dari kedisiplinan dalam 

berbagai bidang yang di tanamkan oleh pengasuh asrama mulai adab 

makan, mandi, wudhu, sholat secara rutin menjadikan santri terbiasa 

melakukan hal hal yang merasa kewajiban tanpa di awasi, dengan 

demikian sikap mandiri santri akan lebih mudah tertanam dan tumbuh 

dalam diri meski kadang masih ada satu atau dua santri yang perlu 

pembinaan lebih.Hal ini menjadi wajar karena karakter santri sudah 

terbiasa apa – apa dengan bantuan orang tua, karena bagaimanapun juga 

orang tua adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Sikap mandiri 

yang dimiliki sejak dini, jelas akan meringankan beban pikiran orang tua 

kelak. Ketika santri mulai mandiri dengan sendirinya akan 

menumbuhkan keyakinan bagi orang tua bahwa suatu saat anaknya akan 

mampu menyelesaikan masalahnya sendiri maupun masalah dengan 

orang lain, dan yang paling penting adalah jika santri sudah mandiri 

maka akan terlihat rasa percaya diri pada diri santri itu sendiri.Dengan 

keyakinan itulah akhirnya semua wali santri setuju dan sepakat jika TPQ 
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Al-mubarokah mengadakan kegiatan mabitmingguan terhitung sangat 

besar manfaatnya bagi perkembangan anak. 

Begitupun dengan sikap jujur.Salah satu kemunculan karakter 

santri selama mengikuti kegiatan mabit mingguan.Sikap yang termasuk 

ajaran dan kepribadian islami yang merupakan sumber berbagai 

kemuliaan, dan dasar dari berbagai keutamaan. Jujur berarti orang yang 

berbicara dan berbuat harus apa adanya, tanpa menutupi dengan 

kebohongan. 

Hal yang mendasar dalam kepribadian seorang anak 

manusia.Perilaku jujur ini didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya baik itu dalam perkataan 

maupun perbuatan.
122

Para santri sudah terbiasa bersikap jujur, bukan 

hanya sekedar dalam niat saja melainkan juga perkataan serta perbuatan 

langsung yang merupakan proses dalam berkarakter melalui kegiatan 

mabit mingguan tersebut. Sikap jujur merupakan  salah satu karakter 

untuk mendidik akhlak santri berperilaku atau berkarakter dalam 

kehidupan bermasyarakat dikemudian hari nanti.  

Melalui kegiatan mabit mingguan ini juga terlihatkarakter 

tanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugas.Tanggung jawab 

adalah sifat atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan, negara dan Yang Maha Esa.Dan juga 

                                                           
122

Akhmad Muhaimin Azzet,Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia (Revitalisasi 

Pendidikan Karakter terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa)(Jogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), 89. 
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kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan 

dalam dirinya. Orang yang tanggung jawab telah memiliki modal yang 

sangat berharga adil, dengan rasa tanggung jawab yang dimiliki ia akan 

selalu berusaha mengambil keputusan yang dipertanggung jawabkan, 

baik itu dihadapan Allah Swt.
123

Bahwa karakter nilai tanggung jawab 

harus tertanam pada diri seseorang sejak dini, dimana hal tersebut bisa 

menjadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

diharapkan akan menghasilkan generasi bangsa yang memiliki watak 

budi pekerti luhur. Dengan kegiatan mabitlah santri dapat memahami dan 

melakukan apa yang sepatutnya dilakukan atau kemampuan untuk 

mengambil keputusan yang rasional dan bermoral, dan juga kemampuan 

untuk dipercaya. Dengan demikian, dewanasati<dzmelatih santri juga 

dalam mengsikapi sifat tanggung jawab, walau hanya beberapa yang 

mampu menjalankan serta menyelesaikan tugas yang diberikan baik 

tugas dari kiai Muhtarom, maupun dari para dewan asati<dz. Begitupun 

dengan kegiatan-kegiatan dalam kegiatan mabit mingguan juga 

menunjukkan sikap kedisiplinan khususnya dalam beribadah sebagai 

contoh sholat berjamaah.meskipun sebenarnya shalat berjama’ah 

hukumnya sunah muakad, akan tetapi dengan diwajibkannya shalat 

berjama’ah dapat dijadikan alat agar santri mengetahui dan mengamalkan 

kewajiban ibadah shalat dengan baik dan disiplin. 
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Munir, Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak Sejak dari Rumah, 90-92. 
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Adapun kegiatan lainnya yang bukan merupakan sifat materi 

yaitu  belajar memasak, membuat kaligrafi, dan belajar hadroh. Kegiatan-

kegiatan ini dilakukan sebagai alat supaya santri dapat 

menumbuhkembangkan life skill atau ketrampilan yang secara tidak 

langsung akan menumbuhkan karakter santri mulai dari kesabaran dalam 

memproses sesuatu dari yang biasa menjadi lebih baik, dengan kegiatan 

tambahan diatas juga bisa menumbuhkan  rasa  tanggung jawab serta 

kekompakan dan kebersamaan dalam suatu kelompok, hal ini tentunya 

sangatlah penting bagi seorang santri agar nantinya setelah dewasa bisa 

berinteraksi dan hidup sosial yang baik dan benar. serta dapat menambah 

wawasan dan pengalaman kedepannya. 

Dari diskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa internalisasi nilai 

karakter santri melalui kegiatan mabit mingguan di TPQ Al-Mubarokah 

memberikan dampak positif terhadap para santri dengan menghasilkan 

beberapa nilai karakter. Namun juga ada beberapa santri yang masih 

belum mengoptimalkan kegiatan mabit mingguan sehingga belum 

memunculkan nilai karakter yang dicapai sesuai tujuan yang diinginkan. 

Dimulai dari kepedulian sosial khususnya pada kecintaan alam. 

Bahwasanya santri mampu untuk mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam sekitarnya. Terdapat juga karakter yang bersifat mandiri. Santri 

tanpa sadar dengan sendirinya sudah tertanam sifat tersebut. Dengan 

mendisiplinkan dalam adab makan, mandi, wudhu, sholat secara rutin 

menjadikan kewajiban untuk seorang santri. Ketika santri mulai mandiri 



83 
 

  

dengan sendirinya akan menumbuhkan keyakinan bagi orang tua bahwa 

suatu saat anaknya akan mampu menyelesaikan masalah. Begitupun 

dengan  nilaikarakter yang mempunyai sikap jujur. Kejujuran merupakan 

perilaku yang didasarkan pada seorang santri untuk menjadikan diri 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik terhadap diri sendiri 

maupun dengan pihak lain. Santri juga memiliki  rasa nilai tanggung 

jawab terhadap apa yang dilakukan. Sebagaimana yang ia lakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan 

Yang Maha Esa. Dalam berdisiplin pun santri mampu menjalankan 

dengan mematuhi terhadap  ketentuan dan peraturan yang ada.  

 

  



84 
 

  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanhasilpenelitian di atasdapatdisimpulkanbahwa: 

1. Pelaksanaankegiatanmabitdalammembentukkaraktersantri program 

perencanaankegiatan-

kegiatanapapundimusyawarahkanterlebihdahulukepadapengasuhdanpa

radewanasati<dz, agar 

keputusantersebutbisaditerimaolehanggotanyadenganbaik. 

Pelaksanaankegiatanmabitdilaksanakansetiapseminggusekali, 

dengankegiatan yang berbeda-bedadalamempatminggu. Antara lain: a) 

Minggupertama, diisidengankegiatanTartil al-Qur‟an, b) 

Minggukedua, diisidengankegiatanTila<watil Qur’an, c) Mingguketiga, 

diisidengankegiatanAlbarzanziwa<Dibaiah, d) 

Minggukeempat,diisidengankegiatanMuha<doroh. 

Terdapatjugaupayamembentukkaraktersantrimelaluikegiatanma

bitmingguan di TPQ Al-Mubarokah, bahwa yang 

diutamakanadalahmasalahakhlak.Diantaraakhlak yang 

diwajibkanadalahsebagaiberikut: a) Akhlakkepadadirisendiri, b) 

akhlakkepada orang lain, c) maupunakhlakkepada Allah Swt. 

Dalammembentukakhlaktersebutjugamemilikiempatstrategi yang 

dilakukan, antara lain: a) melaluiketeladanan, b)  melaluipenanamanc) 
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melaluikedisiplinan, d) melaluipembiasaan, d) 

danmelaluipenciptaansuasana yang kondusif. 

2. Nilaikarakter yang diinternalisasikanmelaluikegiatanmabitmingguan di 

TPQ Al-Mubarokah,  terdapat lima nilaikarakterantara lain:  a) 

pedulisosial, b) mandiri, c) jujur, d) tanggungjawab, e) dandisiplin. 

B. Saran 

Berdasarkanhasiltemuanpenelitian, 

sebagaibahanpertimbanganbagipihak-pihatterkait, penelitimemberikan 

saran-saran sebagaiberikut:  

1. Sebaiknyadaripihakdewanasatidz TPQ Al-

Mubarokahmengontrolanggotanyaterlebihdahulusebelummemerintahk

epadasantri-santrinyadalammengikutikegiatan, 

karenapembentukankarakterpadasantri yang 

usiadiniinitidaksemudahmembalikkantanganmelainkandiperlukankesa

barandantelatenuntukmembimbingdanmembinaparasantri.  

2. Sebaiknyapengasuhbesertadewanasatidzjugamemberikancontoh yang 

berkarakterbaikkepadaparasantrisehinggaparasantriakanmencontohakh

lak yang baik pula, 

dalammengikutikegiatanmabitmingguandapatmemunculkankarakter-

karakter yang 

bernilailebihbanyaklagidanparasantriselalumenjadikanparapengasuhda

ndewanasatidzsebagaipembimbingataupengganti orang tua. 
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3. Sebaiknyaparasantriselalumengingat 3 kalimahihsanyaitu: (sayadilihat 

Allah, sayadidengar Allah, sayabersama Allah), 

supayasantribersemangatdalammematuhidanmelaksanakankegiatan 

yang sudahditetapkanlembaga TPQ. Dan 

santridapatmengaplikasikanketikasudahdewasakelakdalamkehidupanb

ermasyarakat. 
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