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ABSTRAK 

 

Darianto,2016Peran Kiai  Dalam  Pembentukan  Karakter  Santri    Di Pondok Pesantren   Al  

Mubarokah  Desa Mangun  Suman Kecamatan  Siman  Ponorogo2015/2016. Skripsi. Jurusan 

Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, Pembimbing  H. Mukhlison Effendi, M.Ag. 

Kata Kunci:Kiai, Santri,  Pesantren, Pendidikan Karakter.  

 Dengan berusaha semaksimal mungkin, kiai dalam memberikan pendidikan karakter  serta 

membimbing para santri kepada hal yang lebih baik.Upaya kiai dalam pembentukan karakter 

santri dengan menyangkut pautkan kitab –kitab yang di ajarkan saat dipondok dan dengan 

bimbingan langsung. Untuk mengungkap sisi peran kiai dalam membentuk karakter santri, 

maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. (1) bagaiman peran kiai 

sebagai pengasuh dalam pembentukan karakter satri dipesanntren al barokah? (2)bagaimana 

peran kiai sebagai orang tua dalam membentuk karakter santri dipesantren al barokah? . 

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data tentang pean kiai dalam pembentukan 

karakter santri dipondok pesantren Albarokah. 2015/2016. 

Skripsi ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode 

wawancara dan observasi. Subjek penelitian ini yaitu pondok albarokah.ponorogo. data 

yang terkumpul dianalisis dengan mengggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu data 

yang sudah terkumpul sebagaimana adanya disusun, diinterpretasikan kemudian 

dianalisis, untuk selanjutnya diambil kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian,  menunjukkan bahwa upaya kiai sebagai pengasuh 

dan sebagai orang tua bagi santri. Sudah menjalankan tugasnya dengan cara 

membimbing, mengarahkan, dan mendidik secara langsung yang dibantu oleh para 

pengajar  yang lain. Hasil peneliian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 

masukan bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya dilingkungan jurusann 

Tarbiyah STAIN Ponorogo.  

 

 

 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah pesantren memiliki peran yang sangat segnfikan dalam proses 

pembangunan bangsa. selain sebagai instusi pembentuk kebudayaan Islam pesantren  

juga punya peran besar.  Keberadaanya cukup mengakar di tengah-tengah  masyarakat. 

sebagai agen  pencerahan,  pesantren juga sebagai agen transformasi kultural di 

lingkunganya masing-masing. Peran yang sudah dimainkan   sejak  zaman  wali  songo 

itu,  tidak lekang oleh waktu tapuk lapuk oleh badai. bahkan akhir–akhir ini pesantren 

semakin banyak jumlahnya (menurut data depag sekitar 4500an. )1 

Elemen  paling esensial di pesantren adalah kiai. Kiai adalah ulama  indoneisa  

yang  merujuk ke pada tokoh  yang alim dalam bidang keagamaan islam,  dan sekaligus 

memiliki akar kuat dalam tradisi budaya local)2 

 Kebesaran suatu pesantren seringkali tergantung dengan figur seorang kiainya. 

Jika  kiainya  alim  dan terkenal  maka  pesantrenya  juga ikut besar dan terkenal. tak 

heran bila budaya peternalistik sangat kental di lembaga  pendidikan.  tertua  di 

indonnesia ini.  Selain berwawasan yang luas dan  memiliki  ketuhanan,  kiai juga 

memiliki  kearifan yang tercermin dalam sikapnya yang slalu meresponden, dan 

menyejukkan,  dalalm berbagai persoalan. kiai  memiliki  kemamapuan  untuk  

mendialog kan  prinsip-prinsip ajaran  islam  dengan  realitas kehidupan sehari-hari.  kiai 

slalu memberikan solusi alternativ dalam menyelesikan suatu persoalan.  

Karakteristik  seperti  ini yang menjadikan  kiai dekat dengan  Masyarakat,  bahkan 

menjadi bagian internal dari mereka. Meski  sering berbaur dengan masyarakat,  kiai 

                                                 
1 A.Mubaroak Yasin: Kiai Juga Manusia: Pustaka Al Qudsi Tanjungsari Krejengan Probolinggo Jatim 

2 Ibid., 7 



 

 

tetep bisa menjaga  jarak.  pada satu sisi kiai mampu memegang teguh prinsip islam,  

pada sisi yang lain kiai terbuka menerima masyarakat dengan berbagai persoalan yang 

mereka  ajukan.  Masyarakat juga rindu ingin dekat dengan sosok kiai.  Karena kiai 

adalah tempat bertanya, mengadu,  dan tempat berkeluh kesah.  kiai lebih banyak 

mendengarkan  daripada  mendominasi  pembicaraan.  Masyarakat   merasakan 

kesejukan ilahiyah saat berada di dekat kiai.  

Pendidikan karakter yang diberikan  oleh kiai akan berupaya untuk membantu  

perkembangan  jiwa anak baik  secara  lahir maupun batin, dari sifat kodratinya  menuju  

sifat  manusiawinya  yang baik.  Ki Hajar dewantara pernah mengungkapkan beberapa 

hal yang harus dilaksanakn dalam pendidikan karakter,  yaitu  ngerti,  ngeroso,  

ngelakoni.  hal tersebut senada  dengan dengan ungkapan  orang  sunda di jawa barat,  

bahwa  penddikan karakter harus  merujuk  pada adanya  keselarasan   anatara tekad,  

ucap, lampah,  (niat- ucapan dan  perbuatan) pendidkan  karakter  merupakan proses  

yang berkelanjutan  dan tak pernah berakhir, sehingga menghasilakn perbaikan kualitas 

yang berkesinambungan, yang di tunjukan pada terwujudnya. pada hakikatnya 

pendididkan  karakter  memiliki  makna  lebih tiinggi dari pendidikan moral, karna  

pendidikan  karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar dan salah, 

   Wyne, mengemukakan  bahwa  karakter berasal dari kata Yunani yang berarti “to 

mark” menandai dan menerapkan bagaimana menerapkan nilai nilai kebaikan dalam 

prilaku sehari-hari,oleh sebab itu, seorang yang  memiliki prilaku baik jujur dan suka 

menolong dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter baik/ mulia.  

Melengkapi uraian di atas,  Megawati pencetus pendidikan karakter di indosesia 

telah  menyusun 9  pilar karakter mulia yang selayaknya dijadikan acuan  dalam  

pendidikan  karakter, baik di sekolah maupun diluar sekolah.  Dalam  perspektif  Islam,   

pendidikan karakter secara teoritik sebenarnya telah ada sejak Islam  diturunkan di dunia 



 

 

ini.  seiring dengan diutusnya nabi Muhamad  SAW untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan akhlak (karakter) manusia.  Ajara Islam  sendiri  mengandung  

sistematika  ajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek keimanan.  Akhlak yang 

baik merupakan pondasi dasar bagi setiap manusia dalam  menjalani  kehidupan ini. 

dengan akhlak yang baik,  manusia dapat dipercaya oleh semua makhluk. denga akhak 

yang mulia pula manusia akan dapat  mencapai derajat yang tinggi. Rosulalloh SAW  

diutus kedunia ini tidak lain hanyalah untuk  menyempurnakan akhlak manusia.   

Santri  dan pesantren adalah simbol dari akhlak yang tidak bisa di pisahkan.  santri 

yang tidak mempunyai akhlak yang baik, bagaikan bangkai yang  menjijikkan.  dia akan 

dijauhi dan  dibenci oleh semua teman-temanya. tidak  peduli apakah dia jenius, anak 

kiai, atau pejabat, apalagi anak kiai. 

 akhlak yang baik di pesantren dipercaya sebagai jalan untuk mendapatkan ilmu 

barokah dari ilmu yang dipelajarinya,  istilah “barokah” memang sangat asing di telinga 

siswa /siswi sekolahan. yang  mereka tau hanya barokah dari kiai, dukun, kuburan-

kuburan para wali. tapi di pesanten tidak demikian. segala hal yang berhubungan  dengan 

pelajaran,  ada barokahnya. Tempat  belajar,  materi pelajaran,  kitab atau buku pelajaran,  

guru/ustad dan ustdzah  meskipun kadan umurnya lebih muda.  barokah  adalah  sesuatu 

yang selalu bertambah kebaikanya  atau  manfaatnya dari sesuatu.  Jika  kita punya ilmu,  

maka ilmu kita di sebut barokah jika ia bermanfaat bagi diri pribadi,  keluarga, dan orang 

lain. Jika ilmu tidak  memberikan  manfaat kepada orang  lain  maka itulah di  sebut 

dengan  ilmu tdak barokah. barokah dan akhlak adalah satu kesatuan yang tidak bisa di 

pisahkan, dengan  akhlak yang baik, santri akan  dapat menggapai barokah  sesuai 

dengan yang diharapkan. jangan harap seorang murid dapat mendapat barokah,  

sementara akhlaknya  masih  bejat. maka setiap santri pulang dari pondok,  yang di 

harapkan bukan  titel  atau  pekerjaan,  melainkan barokah ilmu atau  ilmu yang manfaat.  



 

 

sayangnya,  sekarang banyak sekali santri yang lupa atau meremehkan  barokah,  banyak  

satri yang kurang taat dengan peraturan pesantren, dan tidak menjaga tata karma dengan 

gurunya. 

Sejarah  pendidikan  Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran  pesantren. 

Dimana seorang yang disebut sebagai kiai,  berperan sebagai meneger santr3i dalam  

mendidik dan membimbing  para santri agar menjadi manusia beriman,  berilmu, dan 

berakhlakul karimah. Disamping itu,  pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua 

di Indonesia. Pesantren atau pondok pesantren sendiri adalah lembaga  pendidikan Islam 

yang sekurang-kurangnya memiliki 3 unsur, yaitu kiai yang mendidik dan mengajar, 

santri yang belajar, dan masjid / musholla sebagai tempat mengaji.  Atau setidaknya 

pondok pesantren mempunyai  lima elemen,  yaitu: pondok,  masjid,  santri,  pengajaran  

kitab-kitab klasik, dan kiai. 

Pesantren   mempunyai  peran strategis dalam  pendidikan di Indonesia sejak era 

Walisongo khususnya hingga saat ini. Walaupun sebagai lembaga pendidikan  non 

formal,  namun pesantren  telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengusir penjajah dari  negeri tercinta ini. 

Kemampuan para lulusan pesantren rata-rata juga bisa melebihi   lulusan  pendidikan  

formal. karena  mereka dibina dan digembleng langsung oleh seorang kiai, yaitu seorang 

ahli agama dan ahli dalam bidang lainnya.  

 

 

Realita yang ada.  pesantren  banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang / pahlawan 

dan tokoh-tokoh. 

 

                                                 

3 A.mubaroak yasin: Kiai Juga Manusia: Pustaka al Qudsi Tanjungsari Krejengan Probolinggo Jatim 

 



 

 

Begitu juga dengan adanya  pondok pesantren al brokah ini Secara historis pondok 

pesantren  albarokah Berawal dari pengajian rutin yang di adakan oleh Kh Imam Suyono dan  

teman-teman santri, yang saat itu masih mengaji sekaligus mondok kepada  seorang  kaia 

yang terkenal alimnya saat itu, yaitu Kh Magfur Hasbulloh pengasuh pondok pesantren darul 

hikam kota lama, yang biasa di laksanakan pada tiap malam  rabu, dan senin, yang di hadiri 

oleh para bapak-bapak dan ibuk ibuk. Dan juga pengajian yang khusus di ikuti oleh jamaah 

ibuk-ibuk, berangkat dari nasehat dan  arahan dari Kh Magfur dan juga atas dukungan dari 

banyak konco-konco santri akhirnya  KH Imam Suyono mendirikan pondok albarokah. 

Sesuai dengan namanya al barokah. KH Imam Suyono atau yang sering di panggil abah Yono 

itu mempuyai keinginan agar apa yg beliau perjuagkan selama ini demi tegaknya agama alloh 

menjadikan pondok tersebut sebagai asset untuk dunia da akhiratnya, baik bagi para santri 

maupaun orang tua santri Pesantren-pesantren yang pernah di gunakan untuk tolabil ilmi. 

Pertama beliau mondok di pondok pesantren al hikam joresan mlarak ponorogo, setelah itu 

beliau mondok kembli di pondok pesantren darul hikam  kota lama yang sekarang  menjadi 

pondok pesantren mambaul hikmah. Setelah  mondok di dua pondok tersebut beliau tetep 

haus akan ilmu agama dan ilmu yang lainya.kemudian beliau  tabarukan di pondok darul 

huda mayak tonatan  ponorogo yang saat itu masih diasuh  langsug oleh Kh  Hasim Soleh 

cucu dari  Kh Fadilah gentan jenengan. Ponorogo setelah dirasakan  ilmunya cukup maka4 

beliau Kh Suyono pulang dan mendirikan pengajian yang sekarang menjadilah Pondok  al 

barokah 

 

B. Fokus  Penelitian  

                                                 

4 Nur Rhohim: Kiai Kiai Kharismatik dan fenomenal, 2015 

 



 

 

Dari deskipsi latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka penelitian 

ini difokuskan pada peran kyai dalam membentuk karakter santri di pondok al Barokah 

kauman ponorogo 2015/2016 

 

C. Rumusan Masalah  

Berangkat dari fokus masalah, maka peneliti dapat merumuskan sejumlah 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran  kiai  dalam pembentukan karakter santri? 

2. Bagaimana peran   kiai sebagai orang tua dalam membentuk karakter santri? 

 

D.  Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui peran kiai dalam pembentukan karakter  di pesantren  al baroakah 

ponorogo 

2. Untuk mengetahui peran kiai sebagai orang tua dalam memeberikan pendidikan  

karakter kepada santri dipesantren al barokah  

 

E. Manfaat Penelitian  

     Manfaat penelitian ini dapat di bagi menjadi dua aspek yaitu: 

1. Secara teoristik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pendidkan 

kepada para santri dipesantren 

2. Secara praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

a. Bagi pengasuh pondok,penelitian ini dapat digunakan  sebagai bahan informasi 

dan input dalam menyumbangkan materi tentang pendidikan karakter santri 



 

 

b. Bagi pengajar atau ustadz di harapkan  dapat menjadi masukan bagaimana carra 

memberikan penddidkan karakter ke santri 

c. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengalaman 

memeberikan pendidikan kepada murid-muridnya nanti bila mengajar   

 

 

 

 

 

F. Metode Penelitian  

       1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan 

kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka angka, melainkan 

data tersebut dari naskah wawancara. Catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, 

memo, dan dokumen resmi lainya. Sehinggga yang menjadi tujuan dari penelitian 

ini adalah ingin menggambarkan realita  empiric di balik fenomena secara 

mendalam rinci dan tuntas.  

Pendapat Bogman dan Taylor dalam lexy J.Moleong yang menyatakan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata  tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. 

Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif yang tidak mengadakan 

perhitungan.   

b. Jenis penelitian  



 

 

Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi 

obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, Teknik 

pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi. 

Sebagaimana telah dikemukakan Nusa Putra bahwa penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif. Artinya hasil eksplorasi atas subjek penelitian atau para 

partisipan melalui pengamatan dengan sesame varianya, dan wawancara mendalam 

harus dideskripsikan dalam catatan kualitatif yang terdiri dari catatan  lapangan, 

wawancara, catatan pribadi, catatan metodologis, dan catatan teoritis.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono yaitu penelitian kulaitatif lebih 

bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, 

sehinggga tidak menekanka pada angka.  

Pertimbangan penulis mengunakan penelitian kualitratif ini sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Lexy Molenong adalah sebagai berikut: 

Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda. Metode ini secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan 

responden.  Metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan menejemen 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang di hadapi.  

Deskripsi dalam penelitian ini mengenai peran kiai dalam pembentukan 

karakter santri di pondok pesantren al barokah desa mangun suman kecamatan 

siman kebupaten ponorogo. Oleh karna itu penelitian ini didesaiin penelitian 

tunggal. Diamana penelliti hanya mengfokuskan penelitian pada kasus tunggal 

dengan cara mendalam, menghayati dan memahami fenomena terkait dengan fokus 

penelitian. 5 

                                                 
5 . Lexy Meleong, Methodology Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 4 



 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian kualitatif kahadiran  peneliti sangatlah penting dan bertindak  

sebagai kunci pengumpul data. Sedangkan instrument lainya sebagai  penunjang. Ciri 

khas kualitatif  tidak bisa dipisahkan dari pengamatan dan peran serta, namun 

perananan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.  Dalam hal ini 

peneliti sebagai partisipan aktif. Dalam hal ini juga peneliti berinteraksi social dengan 

subjek dalam penelitiian  dan selama  itu data bentuk catatan lapangan secara 

sistematis dan berlaku tanpa ganggguan.  

  Dalam kehadiran peneliti dilapangan, pertama menemui pengasuh pesantren, 

para santri dan masyarakat setempat. Maka dari situlah kemudian dilanjutkan 

observasi dan wawancara. 

1. Lokasi penelitian  

        Penlitian ini  dilakukan di pondok pesantren al mubarokah desa mangun 

suman kecamatan siman ponorogo 2015/2016. 

2. Sumber data 

         Data dari penelitian terdiri data primer dan sekunder, yaitu: 

1) Data primer   

    Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara  dengan: 

a) Pengasuh pondok  

b) Dengan ustad yang mengajar  

c) Dengan pengurus pondok  

d) Dengan santri  

e) Masyarakat   Desa Mangun Suman  

2) Data Sekunder  

                                                                                                                                                        
 



 

 

     Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil observasi  dan 

dokumentasi.  

3. Teknik pengumpulan data  

Adapun teknik pengumpulan data adalah  dengan melakukan observasi, interview dan 

dokumentasi, dengan demikian, maka sumber dan teknik pengumpulan data ini 

adalah: 

a. Wawancara  

Teknik penumpulan data pada penelitian ini observasi berperan serta (participant 

obcevation) wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumenasi(dokumen 

review), teknik tersebut digunakan peneliti karena fenomena akan dapat 

dimengerti secara baik apabilla penelti melakukan  interaksi dengan subjek 

penelitian tersebut berlangsung.  

   Dalam penelitian ini, orang–orang yang akan dijadikan informan: 

1. Wawancara dengan pengasuh pondok tentang pentingnya karakter yang 

dimiliki oleh  seorang santri, dan tentang sejarah pondok pesantren  

2. Wawancara dengan ustad khozinun asror. tentang tentang cara penerapan 

pendidkan karakter  

 

b. Observasi  

Untuk menerapkan  metode ini, peneliti dituntut untuk menetap dalam suatu 

kelompok tertentu atau komunitas lingkungan budaya yang ia teliti untuk suatu 

periode yang dianggap cukup untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif pengamatan 

dimanfaatkan sebesar besarnya, seperti alasan yang dikemukakan oleh guba dan 

licon antara lain: 1)teknik pengmatan  didasarkan atas pengalaman langsung, 



 

 

2)teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri 

kemudian mencatat prilaku dan kejadian sebagaimana yang tejadi pada 

keadaansebenarnya, 3)teknik pengmatan memungkinkan peneliti peristiwa dalam 

situasi yang brkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan 

yang langsung diperoleh dari data, 4)teknik pengamatan untuk menghilangkan 

keraguan peneliti terhadap kepercayaan data, dan menginginkan peneliti mampu 

memahami situasi yang rumit 

Dari observasi dalam penelitian ini, data yang diobservasi  adalah proses  

pemebelajran di pesantren, letak geografisnya, dan kegiatan kegiatan santri yang 

ada  dipesantren tersebut dan peran kiainya dalam membimbing santri menjadi 

orang yang baik budi pekerti dan memahami ilmu agama. Jadi peneliti 

mengadakan pengamatan dan pencatatan secara tidak lansung kepad obyek 

penelitian. 

c. Teknik dokumentasi  

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan 

percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang 

berhubungan sangat dekat dengan rekaman peristiwa tersebut. Metode ini 

digunakan peneliti untuk  memeperoleh data tentang peran kyai dalam 

membentuk karakter  santri di pondok pesantren tersebut. Hasil pengumpulan 

data melalui wawancara dokumentasi ini di catatat dalam format transkip 

dokumenasi. 

Pada penelitian ini dokumentasi yang di ambil peneiti anatara lain kegiatan 

yang di lksanakan dipesantren, peran kaiainya dan masyarakat sekitar yang 

mendukung penelitian ini 

 



 

 

4. Analisis Data  

Analisis data adalah kegiatan yang di lakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam dalamperiode tertentu.  

Menurut Menumiles Dan Huberman. Mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kulitatif dilakukan secara interaktif dan secara langsung terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

 

 

 

 Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu: 

a.  Pengumpualn infomarmasi  

Dalam pengumpulan informasi dapat dilakukan melalui wawancara, 

observasi langsung maupun  data base dengan lembaga - lembaga yang6 

bersangkutan, dengan demikian data yang dikumpulkan  memepermudah peneliti  

dalam melakukan penelitian di pondok pesantren al barokah 

 

b. Reduksi data 

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, 

dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih 

dan dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya(melalui proses 

penyuntingan dan pemberian kode  dan pentebalan.) 

                                                 
6 Aji Damanhuri, Metode Penelitian Ponorogo STAIN Po. Pres 2010,  

7 cholid Narbuko,  Habu Achmad,  Metedologi Penelitian, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2007) 

 



 

 

Reduksi data yang dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. 

Pada tahapan ini setelah data dipilah dan kemudian disederhanakan, data yang 

tidak diperlukan disortir agar memberi  kemudahan dalam  penampilan, dan 

penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara, sehingga penelti bisa 

mendapat data yang jelas dan memberikan gambaran pada peneliti dalam 

melakukan penelitian dilapangan. Data yang direduksi adalah sejarah berdirinya 

pondok pesantern , kegiatan yang ada dipondok dan sarana prasarana yang ada.  

c. Penyajian Data  

Penyajian data (display data) di maksud agar lebih mempermudah bagi  

peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan  atau bagian- bagian 

tertentu  dari data penelitian. Hal ini merupkan pengorganisasian data kedalam 

suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh.  Data -data 

tersebut kemudian dipilah –pilah dan disisikan untuk sortir menurut kelompknya 

dan di susun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan  agar selaras 

dengan permasalahan yang dihadapi, termasukkesimpulan- kesimpualan 

sementara diperoleh pada waktu data direduksi, sehingga peneliti tidak bingung 

dalam memilih data yang diperlukan penliti dan bisa mempercepat penelitian 

dipondok pesantren almubarokah ponorogo dan data yang disajikan adalah 

tentang peran kiai, dan sistem pendidkan yang ada di pondok serta   latar 

belakang berdirnya pondok tersbut 

d. Penarikan kesimpualan 

Dalam  tahapan  penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan  akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti- bukti yang kuat yang mendukung pada tahap penelitian berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti –bukti yang kuat dan 



 

 

valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel  

Kesimpulan dalam penelitian  kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti  

menjadi jelas. Penelitian ini  menyimpulkan tentang peran kiai dalam membentuk 

karaker santri dengan pndidikan agama islam yang diberikan selama dipondok 

pesantren.7 

 

e. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsaan data adalah konsep penting yang diperbarui dari konsep 

kesohihan (validitas) dan keandalan (kredibilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengematan, yang dimaksud adalah menemukan cirri-

ciri dan unsur- unsur  yang relevan dengan persoalan dan isu yang sedang dicari. 

Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara 

Mengadakan pengamatan dengan teliti dengan  rinci secara:  

a. Mengadakan pengamatan dengan cara teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap factor-faktor yang menonjol yang ada  hubunganya dengan pendidikan 

karakter santri dan pendidikan yang diberikan. 

b. Menelaah secara rinci sampai pada satu titik sehingga pada pemeriksaan tahap 

awal salah satu faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara biasa. 

c. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain.diluar  data itu untk pengecekan data atau sebagai pembanding 

                                                 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Alfabeta, 2010  



 

 

terhadap data itu. Ada empat triangulasi sebagai tehnik pemeruksaan yang 

memanfaatkan penyusunan sumber, metode, dan teori. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi  dengan sumber, berarti 

membendingkan dengan mengecek balik drajat kepercayaan suatu iformasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam metode kualitatif. Hal itu dapat 

dicapai dengan cara: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dngan hasil wawancara. 

2. Membandigkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan orang secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang –orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dkatakan secara pribadi. 

4. Membandingkan hasil wawancra dengan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

Selanjutnya metode triangulasi dengan metode 2 strategi yaitu: 

a. Pengecekan drajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik  

pengumpulan data. 

b. Pengecekan drajat kepercayaan bersumber dari data yang sama.   

  Teknik ke tiga adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat 

lainya untuk keperluan pengecekan kembali drajat kepercayaan data, pemanfaatan 

pengamat lainnya membantu mengurai kemelencengan dalam pengumpulan data. 

3. Tahap –tahap penelitan. 

Tahap-tahap penelitian ada tiga  tahapan dn ditambah dengann tahap akhir dari 

penelitian yaitu tahap –tahap penelitian tersebut adalah: 



 

 

a. Tahap pra lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

keadaan lapangan, memlih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan menyangkut pesoaalan etika peneliti 

b. Tahap pkerjaan lapangan yang meliputi.memahami latar penelitian dan persiapa 

diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data meliputi: analisis selama pengumpulan dan setelah 

pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan laporan, tahap ini merupkan tahap terakhir setelah tahapan 

ketiga diatas dilaksanakan. 

G. Sistematiaka Pebahasan  

Penulisan  skripsi ini terdiri dari lima bab pokok.  

Bab satu, merupakan bab pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola 

dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,  metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab dua, merupakan landasa teori, bab ini berfungsi untuk membaca fenomena 

yang disajikan tentang peran kyai dalam membentuk kkarakter  santri di pesanten al 

barokah dan sistem pendidkan islam yang ada di sekitar lingkungan pondok  

Bab tiga, merupakan temuan peneliti, bab ini berfungsi  mendeskripsikan tentang 

penyajian data yang meliputi paparan  yang ada kaitanya dengan lokasi penelitian yang 

terdiri dari letak geografis pondok pesantren  dan mangun suman kecamtan siman 

ponorogo  

Bab empat, merupakan pembahasan, berfungsi menafsirkan dan menganalisis data  

tentang peran kiai , pendidkan karakter santri dan kegiatan yang ada  dipesantern al 

barokah 



 

 

Bab lima, merupakan penutupan, bab ini berfungsi untuk mempermudah para 

pembaca dalam mengambil intisari yang berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

  



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI  DAN TELAAH  HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Pengertian Kiai  

    Kiai  adalah  ulama  indonesia  yang merujuk ke pada tokoh  yang  alim dalam  

bidang  keagamaan  islam dan sekaliguus memiliki akar kuat dalam tradisi budal lokal 

dan nusantara. kebesaran suatu pesantren seringkali tergantung  dengan figur  seorag 

kiainya. jika kiai nya  alim  dan terkenal maka pesantrenya juga ikut besar dan 

terkenal.tak heran bila budaya peternalistik sangat kental di lembaga pendidikan tertua 

di indonnesia ini.  Selain  berwawasan yang luas dan memiliki  ketuhanan.  Kiai  juga 

memiliki kearifan yang tercermin dalam sikapnya  yang   slalu  merespondan 

menyejukkan dan merespon dalam berbagai persoalan. kiai memiliki kemampuan untuk 

mendialogkan prinsip-prinsip ajaran  islam  dengan   realitas kehidupan sehari-hari.  kiai 

slalu memberkan solusi alternative dalam menyelesaikan suatu persoalan.  

Karakteristik  seperti ini  yang  menjadikan  kiai dekat dengan  masyarakt ,bahkan  

menjadi  bagian   internal dari  mereka.. meski  sering berbaur  dengan masyarakat,  kiai 

tetep bisa menjaga  jarak. pada  satu sisi ka mampu  memegang  teguh prinsip islam, 

pada sisi yang lain kiai terbuka menerima msasyarkat denga berbagai  persoalan yang  

mereka  ajukan. masyarakat juga rindu ingin8 dekat  dengan sosok kiai. karena kiai 

adalah tempat bertanya ,mengadu, dan tempat berkeluh kesah. kiai lebih banyak 

mendengarkan  daripada  mendominasi pembicaraan. masyarakat merasakan kesejukan 

ilahiyah saat berada di dekat kiai.  

Kiai merupakan pusat dalam bertanya dan menyalurkan keluh kesah bagi masyarakat, 

kiai juga mempunyai wibawa yang sangat berpengaruh dalam suatu organisasi 

                                                 
8 Putra Menara al-fattah: Wiroh  Khr, Abdul Fattah .Tanjung Sari Tulung Agung Kedung Waru Jawa Jatim 



 

 

masyarakat. Bila masyarakat ingin mengadakan hajatan,selamatan, dan kegiatan sosial 

agama pasti akan selalu melibatkan kiai. 

Kiai mempunyai kedudukan yang sangat mulia. di hadapan para santrinya, dia laksana 

raja di hadapan pungganwanya,  disegani, di hormati, bahkkan ditakuti. kata-katanya 

bagaikan sabda pandeta ratu. Kiai juga  di hormati bukan  karena beliau kaya, punya 

jabatan, bukan pula karna sakti mandraguna, melainkan karena ilmuya, baik ilmu agama 

maupun sosial.  

Kiai sebagai simbul uswatun khasanah (suri tauladan) oleh karena itu kiai harus bisa 

menjaga prilaku dan adabnya. jika ada kiai tidak punya adab, maka dia bukan kiai, 

hanya kiai gadungan. di Indonesia, banyak sekali kiai yang tidak hanya mengajar dan 

mendidik saja, tapi juga berperan di bidang-bidang lainya, seperti  pengobatan,  

keorganisasian, bisnis, dan kemasyarakatan. bahkan ada juga yang dikenal sebagai kiai 

politik. .rata-rata kiai mengedepankan keikhlasan  dalam menjalankan suatu kebaikan. 

karea tanpa keikhlasan, semua pekerjaan tidak ada artinya. sering sekali kiai dikhianati 

oleh pembantunya, dikorupsi uangnya, dijatuhkan drajatnya, namun mereka diam saja 

tanpa rasa dendam. bahkan orang yang menzaliminya malah didoaknya agar diampuni 

oleh alloh SWT. diamnya kiai dalam berbgai hal buka karena takut melangkah, namun  

lebih mengedepakan  kebaikan bagi semuanya. semoga para kiai yang sepert ini selalu  

ada dan selalu mendapatkan rahmat dari alloh SWT. selain kiai yang ikhlas seperti itu, 

ada juga kiai yang berpolitik tidak sehat  dan berprilaku kurang baik. kenyataan ini tentu 

saja di sesalkan. karena kedudukan kiai sangat mulia dan menjadi suri tauladan bagi 

umatnya. bahwa seoarang kiai bagaikan dewa bagi para pengikutnya, sehingga jarang 

sekali kiai mendapatkn kritikan. Ketidakberanian  mengeritik, uumnya dikeranakan dua 

hal,yaitu takut kuwalat dan suul adab(lancang)padahal kiai juga manusia,yang tak 

pernah luput dari salah dan dosa. bahkan mungkin juga kiai lebih banyak dosanya 



 

 

dibandingkan orang biasa, kerana kiai  lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat, 

sehingga dimungkinkan melakukan dosa lebih banyak terhadap manusia, sebab akhir-

akhir ini, banyak masyarakat yang bingung dengan tindak lampah kiai-kiai yang kurang 

berkenan dengan apa yang digembor-gmborkan dalam setiap ceramah agamanya.banyak 

sekali kiai 

 

 

 

Kiai dalam memimpin santri selalu memegang teguh sifat-sifat Rosulullah sebagai seorang 

pemimpin. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang mencontoh dan menerapkan sifat-

sifat Rosulullah kepada santri di dalam pondok. Kiai memberikan contoh kepada santri 

seperti yang telah dilaksanakan oleh Rosulullah. Dengan mendidik dan memberi contoh sifat 

Rosulullah, maka santri dapat meniru dan mencontoh apa yang telah dilaksanakan oleh Kiai 

sebagai pimpinan pondok sesuai dengan pendapat Bandura dalam buku Hall & Linzey 

(1993:281) bahwa subjek-subjek yang dibiarkan mengamati serangkaian respon tak lazim 

yang dilakukan oleh orang lain (model) cenderung melakukan responrespon yang sama ini 

apabila ditempatkan dalam situasi yang sama. Anak-anak dapat mempelajari respon-respon 

baru hanya dengan mengamati orang lain. Kemandirian santri di dalam pondok akan 

terbentuk dengan cara santri menerapkan apa yang telah diajarkan kyai di dalam pondok 

Peran kiai dalam membentuk karakter mandiri santri dapat ditunjukkan pada kegiatan 

penyambutan santri baru. Di dalam kegiatan penyambutan santri baru, santri akan diberi 

pengetahuan mengenai kehidupan dasar di pondok pesantren seperti mandiri dalam mengurus 

diri sendiri sesuai dengan pendapat Mastuhu (1994: 64) bahwa kemandirian di lingkungan 

pesantren tampak bahwa sejak awal santri sudah dilatih mandiri. Santri mengatur dan 

bertanggung jawab atas keperluannya sendiri, seperti mengatur uang belanja, memasak, 



 

 

mencuci pakaian, merencanakan belajar dan sebagainya. Ketika menjadi santri baru, santri 

akan dididik supaya mampu mengurus diri sendiri dan mandiri di dalam kegiatan lain seperti 

kemandirian di dalam kelas maupun mandiri di lingkungan sekitar pondok  

(1) karakter mandiri seorang pemimpin. Santri di pondok al barokah merupakan santri yang 

mandiri. Santri di dalam pondok memiliki tanggung jawab sendiri untuk melaksanakan apa 

yang menjadi kewajibannya tanpa harus diperintah seperti seorang pemimpin yang mandiri, 

 (2) kemandirian ekonomi, santri mandiri di dalam mengurus keuangan yang dimilikinya, 

 (3) kemandirian dalam kegiatan sehari-hari, kemandirian santri dalam mengurus dirinya 

sendiri maupun segala kegiatan sehari-hari. Kiai mendidik santri untuk menjadi seorang 

pemimpin yang bertanggung jawab dalam segala hal di dalam pondok. Sesuai dengan 

perannya sebagai pimpinan pondok sudah tidak asing lagi bahwa sosok seorang kyai 

memiliki tanggung jawab yang sangat besar, hal ini berdasarkan pendapat Rivai (2006: 150) 

bahwa kepemimpinan seseorang sangat besar perannya setiap pengambilan keputusan, 

sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah 

satu tugas seorang pemimpin. Kyai sebagai pemimpin di dalam Pondok selalu menerapkan 

jiwa tanggung jawab kepada santri sehingga terbentuk karakter mandiri seorang pemimpin 

yang ada di dalam diri santri.Dengan menerapkan sifat tanggung jawab kepada santri, santri 

dapat melaksanakan kegiatan dengan mandiri tanpa menunggu perintah dari Kyai, Ustadz 

maupun Ustadzahnya. Kemandirian ekonomi terbentuk ketika santri berinteraksi di dalam 

lingkungan pondok. Dari hasil proses interaksi di dalam lingkungan pondok santri 

mendapatkan pengalaman mengenai kemandirian ekonomi dari hasil proses belajar. Dalam 

interaksi ini, seseorang belajar secara aktif dan interatif dengan lingkungannya sehingga 

lingkungan itu sendiri berubah dalam diri si pelajar sesuai dengan pendapat Azas (2012) 

bahwa kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama 

perkembangan, dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi 



 

 

berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berpikir dan 

bertindak sendiri. Kemandirian dalam kegiatan sehari-hari memang sudah terbentuk ketika 

santri memasuki pondok. Kegiatan sehari-hari yang dimaksud adalah segala kegiatan yang 

ada di dalam pondok yang dapat dilakukan oleh santri sendiri. Kegiatan sehari-hari ini 

bermula dari kemandirian santri dalam mengurus dirinya sendiri sesuai dengan pendapat 

Mastuhu (1994: 64) bahwa kemandirian di lingkungan pesantren tampak bahwa sejak awal 

santri sudah dilatih mandiri. Santri mengatur dan bertanggung jawab atas keperluannya 

sendiri, seperti mengatur uang belanja, memasak, mencuci pakaian, merencanakan belajar 

dan sebagainya. Kemandirian di dalam lingkungan pondok tidak akan terbentuk dengan baik 

tanpa adanya peran dari kyai sebagai pimpinan dan sekaligus sebagai monitoring dalam 

segala aktivitas yang dilakukan di dalam pondok. Kyai memberikan arahan dan bimbingan 

kepada santri sehingga santri patuh dan melaksanakan apa yang telah kyai lakukan sehingga 

kemandirian santri dapat terwujud sesuai dengan pendapat Rivai (2006:3) bahwa 

kepemimpinan adalah seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, 

kepercayaan, kehormatan dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama 

atau kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan 

seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hambatan-hambatan yang 

dialami oleh Kyai dalam membentuk karakter mandiri santri Hambatan-hambatan yang 

dialami kyai dalam membentuk karakter mandiri santri yaitu latar belakang dan kemampuan 

dasar santri. Latar belakang santri yang berbeda-beda juga akan menimbulkan sifat tiap 

individu atau santri berbeda-beda. Santri baru cenderung masih membawa sifat dari tempat 

tinggal mereka masing-masing. Menurut Rivai (2006: 248) berpendapat bahwa pada dasarnya 

tiap individu mengamati cara keluarga dan teman-teman berperilaku dan dapat membentuk 

sikap dan perilaku diri sendiri agar segaris dengan mereka. Dengan demikian latar belakang 

keluarga santri akan sangat berpengaruh terhadap sifat dan perilaku santri di dalam pondok. 



 

 

Santri yang sudah terbiasa dengan kehidupan yang mandiri di lingkungan tempat tinggalnya 

pasti akan memiliki sifat mandiri di dalam dirinya. Sehingga akan sangat mudah dalam 

pembentukan karakter mandiri santri tersebut. Berbeda pula dengan santri yang berasal dari 

lingkungan keluarga yang selalu menggantungkan diri kepada orang lain, maka santri 

tersebut akan kesulitan untuk hidup mandiri di dalam pondok. 

Pesantren merupakan tempat untuk belajar agama Islam yang sampai sekarang masih berdiri 

kokoh di sejumlah tempat di Indonesia. Pesantren adalah tempat untuk belajar pengetahuan 

tentang kaidah-kaidah agama Islam, Al-Quran dan sunah Rosul. Di dalam sebuah pondok 

pesantren, peran kyai sangat penting dan sangat berpengaruh di dalamnya. Kyai merupakan 

pemimpin tunggal yang memegang peran hampir mutlak. Kharisma seorang kyai di dalam 

pesantren menjadikan kyai sangat disegani dan dihormati oleh para ustadz maupun santrinya. 

Kelangsungan suatu pesantren tergantung kepada seorang kyai sebagai pimpinannya. Untuk 

itu seorang kyai merupakan orang yang harus memiliki kemampuan sehingga dapat 

menjalankan perannya sebagai pimpinan pesantren. Berbicara mengenai peran kyai dalam hal 

kepemimpinan, maka tidak akan lepas dari tugas kyai dalam mengelola dan melakukan 

pengawasan (kontrol) di pesantren. Sehingga wajar apabila pertumbuhan dan perkembangan 

suatu pesantren tergantung pada kemampuan kepemimpinan pribadi kyai. Santri merupakan 

salah satu unsur penting dalam pesantren selain kyai maupun ustadz. Santri adalah orang 

yang belajar di dalam pesantren. Santri dalam kehidupan sehari-harinya juga harus senantiasa 

menyesuaikan dengan pola dan gaya hidup di dalam pesantren serta mengikuti apa yang 

dititahkan oleh seorang kyai. Alasan mengapa santri harus patuh terhadap kyai, karena kyai 

merupakan sumber ilmu pengetahuan di pesantren serta penjaga moral santri. Seorang kyai 

dapat melakukan apa saja termasuk memberi hukuman kepada para santri apabila santri 

tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh pesantren. Kyai dan santri 

memiliki hubungan yang sangat akrab di dalam lingkungan pesantren. Seorang kyai harus 



 

 

bisa menjadi suri tauladan bagi para santri di dalam pesantren.Untuk itu kyai sangat 

berpengaruh dalam hal pendidikan maupun tingkah laku, terutama dalam pembentukan sikap 

mandiri santri. Terbentuknya kemandirian santri di dalam lingkungan pesantren tergantung 

bagaimana peran kepemimpinan kyai di dalamnya. Keberhasilan dari kepemimpinan kyai 

dalam membentuk karakter mandiri santri dipengaruhi oleh kharisma kyai. 

 

B. Pengertian Santri 

       Istilah kata”santri”berasal dari bahasa tamil yang berarti” guru ngaji sedangkan 

C.C.berg berpendapat bahwa istilah santri dari kata “shastri”dalam kamus bahasa india 

artinya orang yang mengetahui buku kitab suci agam hindu. pendapat lainya 

mengatakan bahwa santri bearsal dari bahasa jawa “cantrik “artinya seorang yang selalu 

mengikuti gurunya kemanapun dia pergi dan menetap / tinggal9 

Jika kita melihat penyebaran  islam di Indonesia dimana pengajaran system islam 

beradaptsai dengan tradisi pengajaran hindu (terutama di jawa)jadi  sangat masuk akal 

bila istilah santri dari india. dan disini dapat di simpulkan bahwa pesantren dapat di 

artikan sebagai lembaga pendidkan yang mengajarkan membaca kitab-kitab agama( 

agama islam)dan para siswanya tinggal bersama guru atau ustadnya Terlepas dari asal 

usul kata santri .jika di telususri secara mendalam maka kata “santri”mengandung 

beberapa arti: 

Pertama ;tiga matahari.penegrtian ini di ambil dari kata san dan tri bahasa inggris 

yang sudah di indonesiakan. Kedua ;kata santri adalah tiga hal.”sun” artinya jagalah “tri” 

artinya tiga. Ketiga  jika di tulis dengan bahasa arab  maka kata” santri” terdiri dari lima 

huruf yaitu: ya’ ra ta’nun, dan sin, artinya  ialah 

                                                 

9 A.Mubaroak Yasin: Kiai Juga Manusia: Pustaka al Qudsi Tanjungsari Krejengan Probolinggo Jatim 

 



 

 

1. (sin) asalnya yaitu satrul aurat (menutup aurat) arti ini kepahaman bahwa 

santri termasuk orang yang selalu menutupi aurat sekaligus berpakaian 

sopan 

2. (Nun)nahyu nganil munkar artinya mencegah kemungkaran arti ini 

mengindikasikan bahwa santri aadalah orang yang menegakkan amar 

makruf nahi mungkar(perintah kebaikan dan mencegah kemungkaran) 

3. Ta’ asalnya adalah tarku ma’asi ( meninggalkan maksiat)pengertian ini 

menunjukan bahwa santri adalah orang yang meinggalkan perbuatan yang 

berbau maksiat 

4. Ra’ asalnya adalah ringayatus nafsi(menjaga diri dari hawa nafsu)ini 

berarti santri adalah orang yang menjaga hawa nafsu ,agar tidak terjebak 

dalam jurang kenistaan 

5. Ya’  asalnya adaah yaqinun(yakin/mantab) hal ini memberi pemahaman 

bahwa santri adalah orang yang selalu yakin dan mantab dengan cita-

citanya. Terlepas dari kata santri, kiai leih mendidik santrinya agar 

memilki karakter yang dapat diandalkan, seperti: 

 

 

Karakter santri di bidang keilmuan 

Santri setelah masuk pesantren akan mengalami adaptasi dan pendidikan 

yang belum pernah didapatkan sebelumnya, di pesantren itulah santri di 

gembelng untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik dari 

sebelumnya.dalam hal ini santri diajari dari dasar nahwu sorof, sampai bisa 

membaca kitab gundulan yang tanpa harokat. 

 



 

 

C. Pengertian Pendidikan Karakter 

Yaitu penddikan yang berkelanjutan yang dapat bermanfaat bagi masa depan. 

Peran kiai dalam membentuk karakter mandiri santri dapat ditunjukan pada kegiatan 

penyambutan santri baru. Di dalam kegiatan santri baru. Santri akan diberi 

pengetahan mengenai kehidupan dasar dipondok pesantren,seperti  mandiri dn 

mengurus diri sendiri sesuai dengan pendapat mastuhu(1994: 64)bahwa pendididkan 

pesantren tampak bahwa sejak awal santri dilatih mandiri. Santri mengatur dan 

bertanggung jawab atas keperluanya sendiri,seperti mengatur uang belanja, memasak 

mencuuci pakaian, merencanakan belajar dan sebagainya. Ketika menjadi santri baru, 

santri akan di didik supaya mampu mengurus diri sendiri dan mandiri  dalam 

kegiatan.  

Kiai mendidik santri untuk menjadi seoarng yang bertanggung jawab dalam segala hal 

yang ada dipesantren. Sesuai dengan peranya kiai mengarahkan dan mendidik semua 

santri tanpa terkecuali. 

Berikut ada  tujuh kebajikan yang akan menjaga sikap  baik seumur  hidup   

1. Empati  

adalah memahami dan merasakan kekhawatiran orang lain. empati merupakan 

inti emosi moral yang membantu anak memahami perasaan orang lain. 

kebijakan ini aka membuat anak menjadi peka terhadap kebutuhan dan 

perasaan orang lain. mendorongnya untuk suka membantu orang yang 

kesusahan dn kesakitan, serta menuntut anak untuk memperlakukan orang lain 

dengan kasih sayang. emosi yang kuat akan mendorong anak untuk bertindak 

benar karna ia bisa  melihat kesusahan orang lain sehingga  mencegahnya 

melakukan yang tidak dapat melukai orang lain. 

2. Hati nurani 



 

 

Adalah  mengetahui cara bertindak yang benar. hati nurani yang kuat adalah 

suara hati yang membantu kita membedakan hal yang benar dan hal yang 

salah  yang merupakan landasan bagi kehidupan yang baik,kehidupan 

masyarakat yang baik, serta prilaku etika yang baik.semuanya ini berkenaan 

dan berhubungan denga emosi, empati, control, dan kecerdasan moral.10 

 

 

 

3. Control diri. 

 adalah mengendalikan pikiran  dan  tindakan agar dapat menahan dorongan 

dari dalam diri maupun dari luar diri anak  sehinggga bertindak dengan benar. 

Control anak membuat anak dapat berprilaku benar. 

Control diri dapat menahan nafsu sehinggga dapat melakukan sesuatu yang 

benar dan berdasarkanan pikiran  dan dapat mengontrol tindakanya. 

 

Alangkahnnya pentingnya dalam membangun control diri pada anak –anak  

Pertama , perbaiki prilaku anda agar dapat memberika contoh control diri yang 

baik bagi anak dan menunjukkan kepada anak bahwa hal tersebut merupakan 

priorits. 

Kedua ,membantu anak menumbuhkan sistem regulasi internal sehingga bisa 

menjadi motivator bagi dirinya sendiri. 

4. Rasa hormat,  

adalah rasa menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan. rasa hormat 

merupakan kebijakan yang mendasari tata krama. jika kita memperlakukan 

                                                 
10 Ibid E .M.Mulyasa, Menejemen Penidikan Karakter: Bumi Aksara, Sawo Jogyakarta   2012 



 

 

orang lain sebagaimana kita mengharapkan orang lain mempelakukan kita, 

dunia ini akan lebih bermoral jika sesama warga Negara saling menumbuhkan 

kasih sayang yang baik dan berhubungan interpersonal yang positif, karna rasa 

hormat ini menuntut agar semua orang lain sama di hargai dan di hormati. ini 

dapat mencegah tindakan kekerasan, ketidak adilan, dan kebencian, bahkan, 

kebijakan ini sangat penting dalam keberhasilan anak dalam berbagai bidang 

kehidupan, baik saat ini maupun di masa mendatang. 

 

5. Kebaikan hati,  

yaitu menunujukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan terhadap 

orang lain. satu hal yang pasti jika kita tidak berbuat apa –apa, kita, jangan 

berharap bila anak akan bersikap yang simpatik dan berbalas kesan dan pesan 

buruk dan pesimis. bahkan kita harus berusaha keras untuk merubah pesan – 

pesan negatif ini secara efektif, yaitu menumbuhkan kebajikan yang berupa 

kebaikan hati. 

6. Toleransi,  

yaitu menghormati martabat dan hak sesama meskipun keyakinan dan peilaku 

mereka berbeda dengan kita. toleransi merupakan nilai moral yang paling 

berharga tanpa membedakan gender dan suku dan sebagainya. 

7. Keadilan 

berwujud berpikir terbuka serta bertindak benar dan adil. anak-anak yang 

mempunyai sifat ini akan akan dapat mematuhi aturan ,bergiliran,berbagi,dan 

mendengarkan dari semua pihak secara terbuka sebelum memberikan 

penilaian .11 

                                                 
11 Ibid E .M.Mulyasa, Menejemen Pnidikan Karakter: Bumi Aksara, Sawo Jogyakarta   2012 



 

 

D. Ruang Lingkup Pendidikan Karakter  

Setiap manusia dalam hidupnya pasti ada perubahan atau perkembangan, baik 

perubahan yang bersifat  nyata atau menyangkut fisik, maupun yang besifat abstrak atau 

perubahan yang bersifat psikologis. dan perubahan itu akan di pengaruhi beberapa factor 

yang tidak bisa dipisahkan yaitu internal dan externaal, faktor itulah yang menentukan 

apakah perubahan itu ke positif  atau negatif  

Di ketahui  bahwa karakter manusia itu bersifat fleksibel, dan bisa berubah setiap saat, 

perubahan ini tergantung pada potensi dan sifat alami dari diri sendiri  dengan kondisi social, 

sosial budaya, pendidikan dan alam. 

Pendidikan karakter selama ini hanya dilaksanakan di jenjang pra sekolah(taman 

bermain)dan taman kanak –kanak. sementara pada jenjang sekolah dasar dan seterusnya 

kurikulumn pendidikan di Indonesia masih belum optimal dalam menyentuh aspek  karakter 

ini,meskipun sudah ada pelajaran pancasila dan kewarga negaraan  

E. Peran Kiai Sebagai Orang Tua  Dalam Membentuk Karater Santri 

tugas seorang guru atau kiai tidaklah terbatas didalam pondok pesantren dan 

masyarakat,  bahkan  guru pada hakikatnya merupakan komponen penting dalam menentukan 

gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan  guru menjadi faktor yang tidak dapat 

digantikan oleh komponen lainya sejak jaman dulu. Tugas kemanusiaan  menjadi salah satu 

tugas dari kiai dan santri. Sisi ini tidak bias guru abaikan, karena guru harus terlibat dengan 

para santri dan masyarakat dalam interaksi sosial. dan begitu juga agar anak mempunyai jiwa 

kesetiakawan dan akhlakul karimah saat dipondook maupun  social masyarakat.  

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka ada unsur karakter santri yang melekat pada 

diri santri tersebut. Seorang dapat dikatakan berkarakter  jika telah berhasil menyerap nilai 

dan keyakinan yang diketahui dan dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan 

moral dalam hidupnya. Demikian juga, seorang pendidik dikatakan berkarakter jika ia 



 

 

memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan 

sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugas  pendidik.  

 Dengan demikian,  pendidikan  yang  berkarakter, berarti ia memiliki kepribadian  

yang ditinjau dari titik tolak etis dan moral, seperti sifat kejujuran, amanah, keteladaan, 

ataupun sifat-sifat lain yang harus melekat pada diri pendidik. 

 Guru, sangatlah berperan dalam proses pendidikan, peran itulah yang  menentukan 

hasil perubahan kepribadian seorang peserta didik, dalam tugasnya sebagai guru, guru juga 

bertanggung jawab untuk meningkatkan etika sosial santri yang didiknya karena untuk 

membentuk karakter kepribadian santri yang berkualitas, etika sosial anak sangat penting 

sekali yang berlandaskan dengan iman dan taqwa. Yang sesuai dengan misi dan visi dan 

memegang nilai keagamaan dalam ahli sunah wal-jamaah( ke-nu-an)12 

Dalam  membentuk karakter santri ada bebarapa cara  yang  bisa di lakukan  oleh kiai 

antara lain:bimbingan, musyawarah, di siplin dan istikomah. 

1. Bimbingan yaitu,  kiai membimbing  para santri untuk praktek seperti praktek solat 

jenazah dan mengkafani jenazah, belajar menjadi imam solat saat kiai tidak mengimami, 

dan juga belajar  bersama dengan cara membuat halaqoh atau  kelompok, untuk  

memecahkan masalah,  bila tidak nemukan jawaban yang tepat dalam halaqoh  tersebut  

agar langsung menanyakan ke kiainya atau pembimbingnya ada pertemuan di lain 

kesempatan 

2.  Musyawarah yang dilakukan di pondok pesantren,  merupakan warisan para ulama’ 

termasuk  para wallisongo penyebar islam di tanah  jawa ini 

3. Dengan musyawarah para santri di bimbing uuntuk memecahkan masalah dengan cara 

berdiskusi sesama santri. Dan di dalam musyawara tersebut ada yang memimpin dan juru 

                                                 
12 Qoyim Ibnu Ismail, Kiai Penghulu Jawa: Gema Insani Pres Jakarta . 1997 



 

 

bicara agar semua pesarta yang ikut musyawarah mendapat kesempatan untuk 

mengeluarkan uneg –unegnya. 

4. Kiai menanamkan pendidiikan karakter  kepada seluruh santri dengan cara disiplin. Baik 

disiplin dalam solat tepat waktu, dan mengikuti seluruh kegiatan yang di adakan di 

pondok tersebut.  Kiai menerapkan ilmu disiplin agar menjadi bekal para santri bila 

sudah terjun ke masyaeakat selalu  menggunakan ilmu disiplin. 

5. Istikomah atau yang  sering disebut dengan istilah ajeg , terus menerus.  

Kiai selalu mengatakan kalau AL ISTIQOMAH AFDULU MINAL KAROMAH artinya,  terus 

menerus dalam hal kebaikan  itu leih baik dari karomah. Kiai mengatakan kalau manusia 

bisa istikomah dalam menjalankan amanah  alloh berupa agama islam, yang di dalamnya 

terdapat solat, puasa, zakat, haji, dan pergi ke baitulloh bagi yang mampu maka dengan 

cara istikomah semua itu akan bisa diraih dengan rido alloh Swt.insan –insan pilihaan 

seperti para waliuloh itu juga selalu mengajarkan tentang istikomah seperti yang oleh 

nabi Muhammad Saw  contohkan dalam setiap solat beliau. 

 

F. Telaah Pustaka   

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 sebagai berikut: 

Penelitian oleh Samsul Huda, 2010 berjudul. Interlisasi Pendidikan karakter 

dalam Silabus pendidikan Agama islam(PAI) di kelas Xl SMAN 1 babadan 

ponorogo.dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa interlisasi pendidikan 

karakter, dapat dilihat melalui kepribadian masing-masing siswa dan masing-masing 

guru 



 

 

Aryza Ridhani Ashar.2011. Pola Pengembangan Kepribadian Siswa Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Kebonsari. Skripsi. Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PAI dapat mengembangkan 

kepribadian siswa dan siswi di SMP N1. pembelajaran PAI dalam mengembangkan 

kepribadian  siswa.sedangkan  dari sekolah yaitu melalui kegiatan kerohaniann Islam. 

Hasil pengembangan kepribadian  siswa-siswi di SMP N1.  kebonsari dapat dikatakan 

berhasil. Semakin bagus kepribadian atau prilaku yang ditunjukan peserta didik selama 

proses pembelajaran di kelas baik. 

Sedangkan hasil telaah pustaka dapat disimpukan bahwa samsul huda pada 

penelitian guru PAI untuk menanamkan pendidikan karakter pada siswa, agar karakter 

ini dapat ditanamkan kebiasaan yang baik. Sedangkan milik Aryza ridhani yuni Azhar, 

pada penelitian pembelajaran PAI dapat mengembangkan kepribadian  siswa. Dari hasil 

kedua penelitian tersebut, sehingga berkesinambungann pada penelitian yang di 

lakukan dengan menanamkan karakter  religious melalui pembelajaran PAI  

Tersebut dapat menanamkan nilai religious pada peserta didik, sehingga peserta didik 

dapat berubah menjadi lebih baik. 

 

 

  



 

 

BAB III 

DESKRIPSI DATA 

A.  DATA UMUM 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Al barokah 

Secara historis pondok pesantren albarokah kata beliau  Berawal dari 

pengajian rutin yang beliau  adakan oleh Kh Imam Suyono dan teman-teman santri,  

yang saat itu masih mengaji sekaligus mondok kepada  seorang  kiai  yang terkenal 

alimnya saat itu, yaitu Kh Magfur Hasbulloh pengasuh pondok pesantren darul hikam 

kota lama, yang biasa beliau  laksanakan pada tiap malam rabu dan senin yang di 

hadiri oleh para bapak-bapak dan ibuk ibuk. Dan juga pengajian  yang khusus di ikuti 

oleh jamaah ibuk-ibuk,  kata beliau lagi, beragkat dari nasehat dan arahan dari Kh 

Magfur dan juga atas dukungan dari banyak konco-konco santri akhirnya  beliau kh 

imam suyono mendirikan Pondok Albarokah. Sesuai dengan namanya  Al Barokah. 

Beliau  Kh Imam Suyono atau yang sering di panggil abah yono itu mempuyai 

keinginan agar apa yang beliau perjuagkan demi tegaknya agama alloh menjadikan  

nyata dan menjadi manfaat, kemudian seiring waktu bnyak yang mengaji maka  kata 

beliau berniat untuk mendirikan musola dan menampung santri, hingga mnjadi 

pondok sebesar  sekarang ini kata beliau. Kata beliau lagi,  ini di dirikan untuk 

sebagai asset  dunia dan  akhiratnya kelak, baik bagi para santri maupaun orang tua 

santri.  

Pesantren-pesantren yang pernah di gunakan untuk tolabili ilmi oleh beliau.  

Pertama beliau mondok di pondok pesantren al hikam joresan mlarak ponorogo, 

setelah itu beliau mondok kemblai di pondok pesanttren darul hikam kota lama yang 

sekarang menjadi pondok pesantren mambaul hikmah. setelah mondok di dua pondok 

tersebut.  beliau tetep haus akan ilmu agama dan ilmu yang lainya.kemudian beliau 



 

 

tabarukan di pondok Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo yang saat itu masih di 

asuh langsug oleh Kh Hasim Soleh cucu dari Kh Fadilah Gentan Jenengan. setelah 

dirasakan ilmunya cukup maka beliau Kh Imam Suyono pulang dan mendirikan 

pengajian yang sekarang menjadilah pondok  almubarokah.hal ini juga di sampaikan 

oleh KH Imam Suyono 

Pondok  pesantren albarokah berdiri dengan usaha dan tekat yang kuat,  dari 

kh imam suyono beserta teman-teman yang semasa dipondok pesantren dahulu, 

awalnya pondok albarokah hanyalah sebuah pengajian kecil-kecilan yang i ikuti olwh 

jamaah ibuk- ibuk dan bapak-bapak sehingga denga itu kh imam suyono mendirikan 

pondok yang di beri nama al barokah. Dengan harapan bisa mendaptkan barokah dari  

ilmu yang sudah di dapat dan di amalkan dan di salurkan ke para santriwan –
santriwati yang mondok di albarokah13 

Disinilah keunikan dari pondok albarokah,  karna  sengaja tidak diberi sejenis 

papan ama atau plang pondok, beliau kawatir apabila di beri pelang nama pondok 

yang begitu besar tapi didalamnya sama sekali tidak ada santrinya,  menurut beliau 

apabila ada santri ingin mondok disini itu berarti karena lilahi ta’ala, karna panggilan 

hati ntuk berubah menjadi lebih baik. 

2. Letak  Geografis Pondok  

Pondok albarokah tersebut berada tepat dijalan kawung no:84 kelurahan mangun 

suman kecamatan siman ponorogo, dan berdekatan dengan sebuah tower sehingga  

lebih terkenal dengan sebutan pondok sor tower.  Akses jalan Sangat mudah  

dijangakau oleh kendaran  karena berada di dekat jalan raya betoro katong, yang 

tepatnya berada jalan kawung no:84 kelurahan mangun suman kecamatan siman 

ponorogo. Sebelah barat pondok berbatasan dengan kertosari babadan, keselatan 

berbatasan dengan Rono Wijayan  Kecamtan Siman  Ponorogo, Ke Timur berbatasan  

                                                 
!.:    Wawancara Dengan  Kh  Imam  Suyono   13 APRIL 

 



 

 

dengan Singosaren  Kecamatan Jenangan  dan ke utara berbatasan dengan Kepatihan 

Babadan14 

 

 

 

 

 

3. Misi Visi dan tujuan pondok pesanteren al barokah 

a. Visi pondok pesantren almubarokah 

1. Berakhlaqul karimah,  beriman  taat kepada alloh dan rasul, menaati pengasuh, 

dan mempunyai kpribadia berlandaskan iman dan taqwa 

2. Melaksanakan dan mengamalkan lmu yang sudah didapakan selama dipondok 

pesantren 

3. Menjaga nama nama baik pondok dan pengasuh  

4. Sarana dan prasarana pondok pesantren 

Untuk sarana dan prasarana yang patut kita syukuri adalah terwujudnya  masjid 

sebagai tempat untuk pengasuh memberikan wejangan atau nasehat-nasehat kepada 

para santri dan masyarakat,  dan 7 kamar untuk santri putri dan 8 kamar untuk 

santri putra 

          Untuk pengadaan makan sehari-hari, para santri putrid  memasak di rumah 

kiainya dan untuk santri putranya  lebih banyak mencari dan membeli makanan diluar 

pondok. Kerana pondok belum mengadakan kantin pondok untuk kebutuhan para 

santrinya seperti yang di katakan oleh pak Huda. 

                                                 

14 Wawancara Dengan Kh  Imam Suyono   13 APRIL 

 



 

 

Alhamdulilah sarana prasana yang ada dipondok pesantren albarokah sudah di bilang 

cukup bahkan mencukupi, adanya tempat belajar para santri dan tempat mengaji kitab 

ke pengasuh di masjid15 

 

5.  Keadaan Ustadz dan Ustadzah  

              Secara keseluruhan ustadz dan  ustadzah yang  mengajar dipondok tersebut 

ada 7 orang. Secara terperinci yang dari ustadz ada 6 dan ustadzah ada 1.  

6. keadaan santri. Santri di pondok pesantren albarokah ini semakin tambah dan 

menjadi terkenal pondoknya, orang –orang sering menyebut pondok sor tower, 

Sedangkan untuk santriwan kurang lebih ada 70 orang  santri sedangkan  santriwati 

ada 40 orang santri 

 

B.  Data Khusus 

1. Data Tentang Peran Kiai sebagai pengasuh Dalam Pembentukan Karakter 

Santri Di Ponpes Albarokah. 

Pada dasarnya semua pondok psantren, memiliki kriteria  dan cara tersendiri  dalam 

mendidik santrinya masing-masing, termasuk pondok albarokah ini. Kiai dalam 

membentuk karakter santri tidak hanya sendiri namun dibantu oleh para pengajar dan 

ustad  ustdzah yang ada dipondok pesantren tersebut. Seperti yang dikatakan oleh 

beliau Kh Imam Suyono.  

mendidik santri itu tidak mudah semudah mengucapkan dan menyampaikan,  

kami beserta para pengajar berusaha memberikan yang terbaik buat masa 

depan para santri, setiap santri mempunyai kelebihan dan kurangnya masing-

masing,  sehinga saat mengajar  harus di sertai dengan sabar dan tawakal agar 

alloh membuka hati santri–santrinya. kiai menerangkan dengan metode 

ceramah dan metode kisah sejarah para ulama dan wali yang dikaitkan dengan 

pelajaran yang diberikan kepada para santri, kemudian kiai  membuka sesi 
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pertanyaan bagi yang belum memahami pelajaran yang telah diberikan oleh 

kiai dan para ustad da ustadzah 16 

 

Disini terlihat kiai begitu sabar dalam mendidik dan mengarahkan para santrinya agar 

menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya.kiai tidak hanya 

menyampeikan pendidikan ke santri saat mengaji saja, namun kiai menyampaikan 

pesan pesan yang sengaja kiai sisipkan saat pengajian rutinan bersama ibuk- ibuk dan 

masyarakat. Pesan pesan tersebut ada kaitanya dengan tingkah laku dan tata bicara 

kepada orang yang lebih tua dari kita, yang kesemuanya berdasarkan  kitab yang 

sedang di baca oleh kiai saat memberi wejangan atau mauidoh kepada masyarakat. 

Peran kiai dalam membentuk karakter santri teraplikasi dalam kegiatan belajar 

mengajar dipesantren  Benar- benar terwujud pelaksanaanya, yaitu sebagai berikut: 

1. Kiai sebagai pengajar dan  pembimbing, dalam hal ini kiai langsung terjun 

mendidik santri sebagai top fiigur mengarahkan, membimbing santri dalam 

belajar. 

2.  Kiai sebagai Pemotivator, selain mendidik dan membimbing kiai juga selalu  

memberikan suport /motivasi kepada santri agar selalu rajin dalam belajar 

dengan rutin. 

3.  Kiai sebagai  Penyedia sarana prasarana, kiai menyediakan tempat asrama 

belajar mengajar serta sarana yang mendukung keberlangsungan aktivitas 

belajar mengajar dipondok pesanternya.baik dari dana maupun dari donatur –

donatur yang ada.  

4. Kiai sebagai  Koordinator efektif. Semua kegiatan yang ada dipondok 

pesantren langsung di koordinatori oleh kiainya langsung. Kiai sebagai 
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koordinator akan selalu berkoordinasi dengan pengurus yang lain dan juga 

santri –santri yang menjadi pengurus pondok pesantren.  

Dipondok pesantren albarokah ini kiai dalam membentuk karakter santri tidak hanya sendiri.  

namun dibantu oleh beberapa pengajar yang lain yang sudah senior dan mempuni dibidang 

ilmu agamanya masing- masing. Kiai tidak masuk ranah politik dan  pengurus –pengurus 

organisasi yang  berbau perbedaan. Beliau hanya fokus untuk menangani santrinya selama 24 

jam non stop.sehingga dengan begitu seluruh kegiatan dapat terkontrol oleh beliau dan  bisa 

membimbing lebih banyak waktu  daripada sibuk dengan urusan lain yang berada  diluar 

pondok.dalam pondok pesantren yang serba terbatas, peran kiai sangatlah penting. Dalam hal 

pembinaan trutana untuk mencapai hasil  yang di inginkan. Kiai langsung terjun dan terlibat 

penuh untuk memantau seluruh kegiatan dilingkungan pondok pesantren yang dibinanya. 

Peran kiai dalam membentuk karakter mandiri santri dapat ditunjukan pada kegiatan 

penyambutan santri baru. Di dalam kegiatan santri baru. Santri akan diberi pengetahan 

mengenai kehidupan dasar dipondok pesantren,seperti  mandiri dn mengurus diri sendiri 

sesuai dengan pendapat mastuhu(1994: 64)bahwa pendididkan pesantren tampak bahwa sejak 

awal santri dilatih mandiri. Santri mengatur dan bertanggung jawab atas keperluanya 

sendiri,seperti mengatur uang belanja, memasak mencuuci pakaian, merencanakan belajar 

dan sebagainya. Ketika menjadi santri baru, santri akan di didik supaya mampu mengurus diri 

sendiri dan mandiri  dalam kegiatan.  

Kiai mendidik santri untuk menjadi seoarng yang bertanggung jawab dalam segala hal 

yang ada dipesantren. Sesuai dengan peranya kiai mengarahkan dan mendidik semua santri 

tanpa terkecuali. 

 17 
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Kiai dan para pengajar dalam membentuk karakter santri lebih condong ke 

pendekatan nasehat dan praktek.  

Kiai selalu menasehati dan memberikan wejangan untk bekal santri –santrinya, bila 

sudah boyong dari pondok untuk selalu mengingat apa yang di ucapkan dan 

menjalankan apa yang didapatkan. Agar ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat bagi 

diri santi dan semua kalangan Masyarakat. 

Kiai dalam mendidik semua santrinya dengan caranya sendiri, kebanyakan kiai 

mendidik dengan  menggunakan kajian islam yang di ambil saat ngaji bersama dan 

musyawarah bersama, dengan kitab-kitab seperti fiqih, akhlak dan ta’limul muta’alim 

dll yang kiai kombinasikan dengan pendidikan karakter. Agar para santri dapat 

menyerap apa yang di dapatkan dan dapat di amalkan. 

 Beliau Kh Imam Suyono  mengatakan bahwa:  

Katahanan akidah seorang Santri bila sudah keluar dan lulus dari pondok pesantren itu 

tergantng dengan kekuatan dasar iman dan ikhsan kepada alloh,karena mengapa. 

Santri bila sudah keluar dari pondok akan lepas dari bmbingan secara langsung dari 

kiai dan ustad dan ustadzah.  Tinggal bagaimana si santri menggunakan ilmu yang 

sudah didapat untuk digunakan kejalan yang  diridhoi alloh atau malah 

sebaliknya.kata beliau lagi bahwa   ilmu itu  bagaikan gaman atau pedang bila bisa 

menggunakan maka yang mempunyai ilmu akan  aman namun bila tidak bisa 

menggunakan maka ilmu atau pedang itu akan mengenai diri sendiri, ilmu yang sudah 

didapat trutama ilmu agama itu bagaiakan gaman atau senjata untuk memerangi 

kebodohan dan kebatilan dalam diri sendiri.18 

 

Kesimpulanya peran kiai dalam pembentukan karakter santri  dipondok albarokah ini  

tidak mudah, apalagi tiap santri  mempunyai kelebihan dan kekuranganya masing- 

masing,  namun semua itu bisa kiai atasi dengan caranya sendiri sehingga santri dapat 

menyerap ilmu yang sudah didapatkan, dan dapat membentuk karakter santri ke yang 

lebih  baik dan lebih baik dari sebelumnya.  para alumnus pesantren diharapkan dapat 

berkiprah di masyarakatnya, pemahaan yang yang dimiliki aluumnus tentu diharapkan 

oleh masyarakat dengn baik sesuai dengan kekhasan karakter sebuah pesantren. kiai 

selalu berusaha agar kepercayaan masyarakat nantinya meningkat, kaitanya dengan 

kualitas kepribadian seorang santri kiai mengharapkan nantinya alumnus  dan santri 

bisa menjadi panutan dan kiblat bagi masyarakat.baik itu urusanya dengan 

pamahaman keagamaan, kultur, politik dan lain-lain. Pembekalan di area ini memang 
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harus  menjadi prioritas pengasuh dan pengurus yang lainya untuk bersama –sama, 

bagaimana seharusnya pesantren menciptakan santri yang kreatif, inovatif, produktif, 

dan menjadi penggerak untuk masyarakat, bangsa dan negara. 

 

2. Data Tentang Peran  Kiai Sebagai  Orang  Tua Dalam Memberikan Pendidikan 

Karakter Kepada Santri Ponpes  Albarokah. 

Pendidikan paling awal bagi seorang anak, adalah dari keluarganya sendiri  karena 

peran kedua orang tua sangat menentukan bagaimana kedepanya nasib si anak untuk 

menuju masa depan yang lebih baik. 

Dalam hal ini,  kiai  sebagai pengasuh  dipondok pesantren yang sudah  dititipi anak 

oleh orang tua santri maka otomatis  berkewajiban untuk  mendidik dan mengarahkan 

ke hal yang lebih  baik berdasarkan agama islam. Seperti yang beliau katakan bahwa: 

Bila seorang anak oleh kedua orang tuanya telah dititipkan ke pondok maka itu sudah 

menjadi tangggungan pondok, baik makan, tempat tidur,  dll,  trutama pendidikan 

yang akan di terima oleh anak  tersebut. 19 

Kiai dalam memberikan pendidikan karakter kepada santri menggunakan rasa  kasih 

sayang dengan tidak membeda –bedakan mana yang kaya dan mana yang miskin.  

Semua didalam pondok itu  sama. Hanya yang membedakan adalah dari segi 

kecerdasan anak dan kurang cerdasnya anak dalam menerima pendidikan yang udah 

diberikan oleh kiai dan para pengajar yang lainya.  

 Kata beliau lagi. 

santri dipondok albarokah ini titipkan oleh kedua orang tua kepada saya untuk 

di didik dan diarahkan kejalan yang diridhoi alloh, saya itu cuman sebagai 

perantara untuk menuntun  para santri-santri dengan ilmu yang sudah saya 

dapat dari beberapa pondok yang sudah saya pondok ki, karena orang tua 

santri sudah menitipkan kepondok dan saya pengasuh otomatis menjadi 
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kewajiban saya untuk mendidiknya sebagai orang tuanya saat dipondok 

albarokah ini, ya tentunya dengan cara yang sudah- sudah, seperti yang sudah 

tertulis dan menjadi aturan dipondok ini antara lain  seperti  jamaah bareng, 

rotiban bareng, trus belajar bareng dengan para santri yang senior dan juga 

junior.20 

  

Kiai sebagai orang tua bagi para santri saat dipondok mempunyai kewajiban untuk 

membekali dengan pendidikan karakter antara lain:  pentingnya berakhlakul karimah 

baik didepan kiainya maupun didepan orang tuanya trutama dimasyarakat. 

kata beliau lagi.  

Santri iku lek iso jogo tingkah lakune nengarepe wong lio yo kudu iso jogo 

tingkah lakune nnengarepe alloh, santri iku koyo dene mutiata lek digosok 

kanti  sabar yo iso apik lan mengkilat, tapi lek gosok gemrusung po meneh og 

gak ge aturan yo bakal rusak gak due bentuk mutiara neh.21 

Santri itu bagaiakan mutiara bagi kedua orang tuanya. Apabila santri bisa menjaga 

dan mengamlkan akhlakul karimah di hadapan manusian, maka santri juga wajib bisa 

menjaga akhlaknya bila di hadapan alloh, seperti saat solat dan saat yang lainya. 

Mutiara bila di gosok oleh ahlinya maka akan menjadi mutiara yang lebih baik dan 

lebih indah dan kelihatan berharga,  namun bila yang menggosok bukan ahlinya dan 

tanpa aturan dalam menggosoknya,  maka mutiara itu akan kelihatan jelek dan bahkan 

tidak berbentuk mutiara lagi.  

Dan disini kiai menamkan dan  memberi pemahaman kalau alloh menciptkan  

manusia hanya untuk beribadah dan beribadah, bahkan bekerjapun diniatkan untuk 

beribadah agar rizki yang didapatkan bisa barokah dan manfaat.  

Selain kiai menanamkan bebarapa pendididikan karakter tersebuat,  kiai dalam 

membentuk karakter santri sebagai orang tua saat dipondok menggunakan praktek. 

Antara lain:  praktek cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati 

jenazah dan mengkuburkan jenazah, dimaksudkan agar santri tertanam dalam dirinya 
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bahwa kewajiban sesama manusia saat meninggal sama seperti yang telah 

diperaktekkan bersama. Para santri sangat antusias dalam mengikuti diklat tersebut, 

apalagi ada sesion tanya jawab yang memberikan kesempatan untuk menanyakan hal 

yang dirasa belum mengerti saat praktek tersebut. Kiai memberi kesempatan dan 

wewenang kepada santri senior untuk menajdi imam solat saat kiainya tidak bisa 

mengimami atau ada halangan. Di maksudkan agar santri yang junior mampu 

memberikan contoh kepada santri junior. Kiai setiap setelah solat mewajibkan para 

santri untuk (bersofahah)  atau bersalaman dengan kiai dan ustad dan dengan santri 

yang lain  agar rasa kebersamaan  itu tetep tertanam dengan baik saat dipondok 

pesantren maupun saat sudah tidak dipondok pesantren lagi.  

Kesimpulanya  kiai sebagai orang tua dalam membentuk karakter santri. Kiai 

menanamkan beberapa karakter yang baik antara lain: rasa kasih sayang sesama 

santri, rasa kebersamaan, rasa tanggung jawab, dan ilmu hikmah serta ilmu sosial. 

Sehingga para santri saat masih dipondok pun sudah bisa dilihat hasil dari bimbingan 

kiai sebagai orang tua tersebut. dan menjadikan karakter ilmu yang barokah manfaat 

bagi diri pribadi dan orang lainya yang ada disekitarnya. dan tentunya dengan pola 

komunikasi yang baik antara kiai dan santri akan menjadikan perhatian kiai kesantri 

menjadi lebih dekat. Sehingga santripun merasakan dan menjadikan kiainya sebagai 

orang tuanya selain orang yang melahirkanya.keberadaan seorang guru atau kiai 

sangat dituntut untuk menjaga kehormatan dirinya,  karena seorang murid memilih 

kiai dan guru bukan semata kerena dia mencintai kiainya tapi karena yakin  akan 

keilmuan dan kealiman yang dimiliki gurunya.selain itu  seorang santri dituntut untuk 

menempatkan dirinya sebagai santri yang tidak hanya mencintai guru dan kiai  akan 

kealimanya, tetapi menaruh rasa hormat kepada kiainya. Karena dengan rasa hormat 

dan mengikuti semua semua prilakun dan perintahnyalah  yang akan  menjadikan 



 

 

dirinya ke arah yang lebih  baik, dan mendapatkan ilmu yang barokah dengan 

penghormatanya. Dan memohon ridhlonya dan membuat gurunya selalu senang 

bukan malah menyakiti atau menjauhinya dan bahkan melupakanya. 

 

3. Data Tentang Hambatan Kiai Dalam Memberikan Pendidikan  Karakter 

Terhadap Santri. 

Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh kiai dalam memberikan pendidikan 

karakter terhadap santri antara lain: kata pengasuh pondok yaitu. 

ora onone niat kangge bibinau kanti bener lan ikhlas, ora onone tanggung 

jawab kangge masa depane, ora onone pemahaman tentang pentinge islam, ora 

onone niat ko omah gur pengene bebas ko wong tuo loro.22 

Kebanyakan santri yang susah dalam menerima pelajaran dan susah dalam belajar. 

Mempunyai masalah yang harus diluruskan dan dibenarkan oleh kiai dan para pengajar 

lainya. Antara lain: tidak adanya niat  untuk menuntut ilmu dengan serius dan  benar. Tidak 

adanya tanggung  jawab terhadap masa depanya kelak, tidak adanya pemahaman yang 

mendalam tentang islam dan pentingnya ilmun islam, tidak adanya niat dari rumah dan hanya 

ingin bebas dari kedua orang tua bila disuruh-suruh. kata beliau. 

Selaku  pengasuh pondok berkewajiban untuk mendidik dan mengasuh namun banyk 

sekali hambatan yang di alaminya.  Faktor  internal. Yaitu faktor yang ada dalam diri 

santri. Seperti kematangan usia dan jenis kelamin, serta faktor iman dan taqwa yang 

menjadi penguat terbentuknya sifat mandiri dalam diri santri.   Dan faktor eksternal. 

Yaitu fakator yang berasal dari luar diri santri.23 

Kesimpulanya hambatan yang di hadapi kiai sangatlah banyak anatara lain faktor internal dari 

diri santri sendiri dan faktor eksternal dari luar diri santri. Untuk menyikapi hambatan 

hambatan itu. Kiai melakukan kegiatan yang  meliputi: pembinaan, kesempatan, teladan, 

anjuran, perintah, latihan,pujian, hukuman. 
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1. Pembinaan. anak tidak akan bisa langsung mandiri tanpa bimbingan dari orang tua, 

yang disini kiai sebagai orang tuanya. 

2. Pembiasaan dan pemberian kesempatan. Pendidikan hendaknya menyadari bahwa 

dalam memberikan pelatihan  dan membina dan memberikan pengarahan pada diri 

pribadi anak. Bila terus menerus dalam memberikan pembinaan pada diri anak  maka 

akan melekat dan dapat  di amalkan oleh  santri. 

  



 

 

BAB IV 

ANALAISIS DATA 

 

A. Analisis Data tentang Peran Kiai sebgai  pengasuh Dalam Pembentukan Karakter 

Santri Diponpes Al Barokah. 

Dalam pembentukan santri kiai mempersiapkan lahir batinya, dengan niat ikhlas karena 

mencari ridlo allloh semata.  kiai dibantu dengan beberapa pengajar yang lain berusaha 

memberikan pendidikan karakter yang terbaik buat santri –santrinya 

Berdasarkan penyajian pada bab tiga dapat di jelaskan  bahwa, kiai dan para pengajar 

sudah melaksanakan kewajibanya sebagai pengajar yang baik, trutama kiainya dalam 

membentuk karakter santri sudah mencapai keberhasilan. Kiai dengan cara kasih sayang 

dan dengan tawakal memohonkepada alloh, agar setiap ilmu yang diberikan bisa diserap 

dan diamalkan dengan baik. Walaupun masih ada sebagian santri yang masih belum bisa 

menerima dengan baik dan fahamdengan benar dengan apa yang diberikan oleh 

kiainya.kemandirian santri akan akan terbentuk ketika santri tersebut telah masuk dalam 

pesantren dan berintraksi dengan semua santri yang ada. 

Dalam menangani permasalahan ini kiai dan para pengajar perlu memperhatikan antara 

lain: 

a. Perbuatan memberikan teladanan  

b. Perbuatan memberikan  pembinaan 

c. Pemberian nasehat  

d. Perbuatan yang mengarah dan menuntun ke arah yang dijadikan tujuan dalam 

pendidikan islam. 

Yang dimaksud dengan  perbuatan mendidik adalah seluruh kegiatan,  tindakan, atau 

perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik saat mendidik dan mengasuh anak 

didiknya. Atau dengan istilah lain yaitu sikap, tindakan, menuntun, dan membrikan 



 

 

pertolongan  dari seoranng pendidik kepada anak didik menuju pada pendidikan 

islam.dan pendidikan yang diberikan dengan menyesuaikan bebrapa hal dibawah ini: 

1. Usia anak didik 

2. Tujuan lembaga pendidikan  

3. Visi  dan misi  pendidikan 

4. Kemampuan berfikir dan bakat anak didik 

5. Dukungan materil orang tua anak didik  

6. Dukungan sarana dn prasarana pendidikan 

Perkembangan anak didik harus diperhatikan dengan serius karena semua anak didik 

mengalami masa –masa pertumbuhan dan perkembangan, baik secara lahiriyah maupun 

batiniyah dan maupun mentalitasnya. 

Berdasarkan hasil penelitian dipondok pesantren al barokah. Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa peran kiai dalam pembentukan karakter santri sangat memrlukan 

keahlian dan sabar serta ikhlas karena alloh dan sudah sesuai dengan teori yang ada 

tersebut.dan kiai serta para pengajar yang ada pondok pesantren sudah melaksanakan 

tugasnya dengan baik menurut akidah islam dan sesuai dengan yang di ajarkan oleh 

nabi. Dan tentunya para santripun yang awalnya belum memahami dan mengerti 

sehingga menjadi mengerti dan faham dapat mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan 

dengan baik dan manfaat  untuk semua kalangan masyarakat. Dan di diharapkan ilmu 

yag sudah diperoleh dapat di gunakan dengan sebaik-baiknya.24 

 

B. Analisis Data Tentang PeranKiaisebagai Orang Tua Dalam Membentuk 

KarakterSantri Diponpes Albarokah. 
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      Kiai dalam melaksanakan tugasnya sebegai pengayom dan pembimbing santri 

sekaligus  sebagai orang tua bagi santri mempunya bebrapa kewajiban mendidik,  

membimbing mengarahkan. 

Berdasarkan  sajian data yang dikemukakan pada bab tiga dapat dijelaskan bahwa, 

kiai dalam membimbing santri sudah semaksimal mungkin dan dengan  sabarnya kiai  

sehinga santri merasa lebih dekat baik secara dohir dan batinya. Kiai dituntut untuk 

menjaga kehormatanya  karena kiai meruapakan pusat santral dalam pesantren, karena 

apa yang di katakan oleh kiai seakan –akan itu adalah wajib bagi santri untuk di 

amalkan untuk masa depan selama apa yang dikatakan oleh kiai itu baik dan dapat  

bermanfaat. Walpun masih banyak santri yang susah di bimbing dan di arahkan oleh 

kiainya. Karena berbagai faktor yang di milikinya faktor internal dari dalam diri santri, 

dan faktor eksternal faktor eksternal dari luar diri santri sendiri,  

 

Pada kajian bab 2 menjelaskan bahwa dalam kegiatan belajardan mengajar, metode 

merupakan komponen yang tidak kalah pentiingnya dengan komponen yang lainya. 

Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode 

pengajaran termasuk pondok pesantren albarokah tersebut. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di pondok pesantern albarokah 

dapat  penulis simpulkan bahwa, kiai dalam membantuk karakter santri sudah berusaha 

semaksiamal mungkin dan hasilnyapun bisa dilihat dan dirasakan kiainya dan 

masyarakat sekitar pondok, walpun ada beberapa santri yang masih suka melanggar 

aturan pondok  pesantren bahkan ada yang tidak mengikuti kegiatan pondok pesantren, 

namun dengan keuletandan kegigihan kiai dan pengajar yang ada di ponpesa albarokah 

menjadikan santri yang awalnya susah di atur dan di kendalikan kini sudah bisa dan 



 

 

dapat mengikuti kegiatan, disinilah kesabaran kiai sebagai pengasuuh diuji dan di 

dipertahankan.25 

 

 

Serangkaian pendidikan yang diberikan oleh kiai beserta dewan pengajar yang lain 

kepada para santrinya bertujuan.  untuk  memberikan wawasan dan pemahaman akan  

pentingnya memahami agama islam dan menjadikan agama islam sebagai gaman atau 

senjata untuk menghadapi masa depan yang lebih indah dan lebih cerah bagi para 

santri, kiai  dalam mendidik dan membimbing tidak membeda –bedakan mana anak 

orang kaya dan miskin dan juga kecerdasan intelektualnya. Namun bila disaat diberikan 

pengajaran lama dalam memahami apa yang diberikan maka kiai dan para guru yang 

lain membuat suatu kegiatan yang khusus untuk mendukung  kemmajuan daya fikir 

santri yang kurang cepat dalam memahami walpun semua  itu perlu proses untuk 

memahami apa yang diberikan oleh  kiai. 

Berdasarkan hasil penelitian yang penuliss lakukan dipondok albarokah dapat penulis 

tarik kesimpulan bahwa, seberapa kerasnya watak seorang anak past akan luluh bila 

langsung ditangani oleh ahlinya dalam hal ini kiailah ahlinya. Adanya  peraturan 

dipondok pesantren adalah untuk  di laksanakan dan di amalkan dan tidak untuk di 

langgar.26 

  

                                                 
25Wawancaradenganustdz furqondi lakukanpadatanggal  17 desember 

 

26WawancaraDenganUstadzFurqondi lakukanpadatanggal  19desember 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan  

Setelah membahas berbagai uraian dan penjelasan hasil penelitian  lapangan 

tentang peran kiai dalam pemebentukan karakter santri diponpes Albarokah tahun 

2015/2016 maka penulis dapat  menyimpulkan  sebagai berikut: 

1. Peran kiai dalam membentuk karakter santri diponpes  albarokah.  

Kiai dalam membentuk karakter santri dengan penuh kasih sayang  dan tidak 

membeda-bedakan mana yang kaya dan mana yang miskin  

Sehingga semua santri merasa dibimbing dan di arahkan ke arah yang lebih baik 

demi masa depan santri tersebut, dan menjadikan ilmunya bisa menfaat dunia dan 

akhirat baik untuk pribadi maupun masyarakatnya. 

2. Peran kiai sebagai orang tua daalam membentuk karakter   santri di ponpes Al 

Barokah. Kiai sebagai orang tua  bagi santri  yang sedang mondok mempunyai 

wewenang untuk membimbiing, mengarahkan,dan menunjukkan ke arah yang lebih 

baik dan tentunya dengan  kesabaran dan kesederhanaan serta tawakal kepada alloh, 

kiai hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk para santri dengan  metode yang 

dapat diserap oleh para santri yang ada di pesantren al barokah, soal santri bisa atau 

tidak tu  itu urusan alloh kerena allohlah yang lebih berkehendak atas hambanya.  

3. Hamabatan yang di hadapi kiai dan para pengajar yang lain adalah seperti.  Tidak 

adanya niat belajar,  tidak adanya rasa tanggung jawab demi masa depanya, dan 

tiak adanya kesungguhan dalam menuntut ilmu dipondok dan hanya ingin bebas 

dari orang tua saja, kurangnya pemahaman dalam memahami ilmu islam, tidak 



 

 

adanya komunikasi yang baik anatar santri yang membuat kenyamanan sesama 

santri, 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Kemandirian dan pendidkan santri akan terjadi ketika santri sudah masuk dalam 

pondok dan berintreraksi dengan santri lainya. Dan Agar  peran kiai dapat berperan 

baik dipondok pesantren, maka harusalah di dukung oleh pengajar yang lain,  yang 

tentunya dengan kerja sama yang baik juga. serta juga di dukung oleh pengurus 

pondok pesantren, tentunya dengan aturan yang sudah ada dipondok pesantren baik 

tertulis mauun tidak tertulis. 

2. Sebaiknya para santri diberi bekal pendidikan yang lebih baik dari agama maupun 

sosianya,  agar para santri dapat memberikan pemahaman tentang islam. dan 

menyalurkan ilmu yang sudah di dapat ke lingkunganya dengan menjadi panutan 

para warga masyarakat serta kedua orang tua dalam menambah pengetahuan 

keislaman. 

3. Buat warga masyarakat, pergunakanlah dan manfaatkanlah pesantren sebagai ajang 

untuk menambah wawasan ilmu islam dengan bimbingan langsung dari kiainya. 

4. Sebaiknya ustadz dan ustadzah yang menggunakan metode belajar persentasi maju 

kedepan agar para santri lebih mempuyai waawasan dan keberanian dalam 

mengngkapkan ilmu yang sudah didapatkan. 

5. Sebaiknya santri belajar mengajar kedepan teman –temanya agar bisa lebih 

memahami ilmu yang didapat dan dapat menambah wawasan. 


