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ABSTRAK

Munawaroh, Dewi Hindun. 2019. Implementasi
Pengembangan Program Pendidikan Karakter
(Studi Kasus di Pondok Modern Arrisalah
Gundik Slahung Ponorogo).Skripsi.Fakultas

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan

Manajemen Pendidikan Islam InstitutAgama

Islam Negeri(IAIN)Ponorogo.Pembimbing,Dr.

UmarSidiq,M.Ag.

Kata Kunci : Manajemen Pondok Pesantren,

PendidikanKarakter.

Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya

mengembangkan kualitas pribadi manusia dan

membangun karaktersuatu bangsa yang dilandasi

nilai-nilaiagama,filsafat,psikologi,socialbudaya,ilmu

pengetahuan dan teknologiyang bermuara pada

pembentukanpribadimanusiabermoral,beradabdan

berbudiluhur.

Penelitianinidilatarbelakangiolehsebuahfakta

lapanganyangmenunjukkankrisiskarakterdanwatak

bangsa yang semakin melemah.Halinidicirikan

dengankenakalanremajayangdisertaitindakkriminal.

Remajasudahmulaiberanimelukaitemannyasendiri,

beranimelakukantindakkekerasandanterpengaruh

dengantayangan;gambardanbacaanyangmerusak

aqidahdanakhlak,kemudianmerekamempraktekkan

langsung dalam bentuk perilaku.Pondok Modern
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ArrisalahGundikSlahungPonorogosebagailembaga

pendidikanIslam alapesantrenmenjadilembagayang

sangat efektif untuk mengembangkan nilai-nilai

karakterpesertadidik.Tujuandaripenelitianiniadalah

untukmengetahui(1)Bagaimanaprosesperencanaan

program pendidikan karakter di Pondok Modern

Arrisalah?, (2) Bagaimana proses implementasi

program pendidikan karakter di Pondok Modern

Arrisalah,dan(3)Bagaimanaprosesevalusaiprogram

pendidikankarakterdiPondokModernArrisalah?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian

lapangan(fieldresearch)denganpendekatankualitatif,

yangmenggunakanteknikpengumpulandatadengan

wawancara, observasi dan dokumentasi untuk

memperoleh data kemudian diolah dan dianalisis

hinggadiperolehsuatukesimpulan.

Berdasarkananalisisdataditemukanbahwa(1)

Perencanaanprogram pendidikankarakterdiPondok

ModernArrisalahadalahberdasarkanvisimisipondok.

DipimpinlangsungolehKiaibesertaDewanMajelis

serta para dewan guru senior (masayikh). (2)

PenerapkanpendidikankarakterberdasarkanpadaAl-

Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.pada seluruh

penghunipondok dengan baik dan berjalan secara

holistik serta berlangsung selama 24 jam dengan

penuh pengawasan. Adapun nilai-nilai karakter

ditumbuhkan melaluipenerapan manajemen sholat

yang diaplikasikandalam kegiatan pondok.Seperti

padakegiatanmadrasiyahdanma’hadiyah.(3)Proses
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evaluasiprogram pendidikankarakteryangdilakukan

pertingkatan sesuai dengan ruang lingkup objek

evaluasi,sehinggahasilevaluasibisamenyeluruh.
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BABI

PENDAHULUAN

A.LatarBelakangMasalah

Program peningkatanmutupendidikandi

berbagailevelpendidikannya(SD,SMP,SMA,

PTA)selamabeberapadekadeinisecaraterus

menerusselaludiupayakansecaramaksimal,

baik melalui pembenahan program

pendidikannyamaupunpengelolaanorganisasi

pendidikan.Dalam pengembanganpendidikan

yang lebih komprehensif,perhatian terhadap

pengembangan mutu pendidikannya menjadi

suatuyangmutlakuntukdilakukanbilaingin

menjadilembaga pendidikan yang kompetitif

daneksisditengahkompetisiglobalpendidikan

saatini.1

Pendidikan pada dasarnya merupakan

upaya mengembangkan kualitas pribadi

manusia dan membangun karakter suatu

bangsayangdilandasinilai-nilaiagama,filsafat,

psikologi, sosial budaya dan iptek yang

bermuarapadapembentukanpribadimanusia

bermoral,beradabdanberbudiluhur.Sebagai

sebuah sistem, tujuan pendidikan pada

1Muhammad Thoyib,Manajemen Mutu Pendidikan
Kontemporer:Teori,Fakta,dan AksiMutu Pendidikan Islam
dalam KonteksInternasionalisasiPendidikanIndonesia(Jakarta:
DirektoratPendidikanTinggiIslam KementerianAgamaRI,2012),
25-26.
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perkembangannyamengalamiperluasanmakna

sekaligus dimensikeilmuan yang beragam.

Perluasaninidalam analisamerupakanembrio

dari perkembangan dunia dan kebutuhan

manusiayangsemakinglobal.2 Namunbegitu,

faktabahwapendidikanIslam baiksebagaiilmu

praktismaupunteroritismemilikiakarkeilmuan

yangsama,yaituagamadanfilsafat.Dengan

agama, pendidikan memiliki nilai-nilai

spiritualitas dan kemanusiaan yang dapat

memberipenyemaian terhadap pribadianak

didik yang lebih bermoraldan ber-akhlakul
karimah. Sedangkan filsafat membantu

pendidikan untuk terus lebih progresif

melakukanupayakonstruksidimensikeilmuan

yanglebihberagam mapan,dansesuaidengan

potensidan kebutuhan yang diinginkan oleh

anakdidik,sepertihalnyailmusosial,budaya,

ekonomi, kependidikan, penelitian dan

sebagainya.

Institusi pendidikan yang terdiri dari

sekolah/madarasah,keluarga dan lingkungan

sosial,harusmenjaditeladan atau modelling
bagi proses pembelajaran dan pendidikan

pesertadidik,haltersebutdisebabkanpraktik

pendidikandisetiapjenjangnyabukansekedar

pengembangannalarpesertadidik,tetapijuga

pembentukanakhlakal-karimahdanakalyang

2Ibid.,3.
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berbudi. Pendidikan Islam mutlak harus

bertujuanuntukpenghambaandanaktualisasi

terhadap peran dan posisi kekhalifahan

manusiadimukabumi(khalifatulfil’ardl).Krisis

karakterdanwatakbangsasaatiniterkaiterat

dengansemakintidakadanyaharmonididalam

keluarga,masih banyak keluarga mengalami

disorientasi,bukanhanyakarenamenghadapi

limpahan materi,atau sebaliknya kesulitan

ekonomi,tetapipenyebabnya karena serbuan

globalisasidan gaya hidup yang tidakselalu

kompatibeldengan nilai,moraldan agama,

sosialbudayanasionalmaupunbudayalokal.

Semakin maraknya kenakalan remaja

yangdisertaitindakkriminaladalahsalahsatu

dariberbagaimacam krisispendidikankarakter

yangsemakinmelemah.Remajasudahmulai

berani melukai temannya sendiri, berani

melakukantindakkekerasandanterpengaruh

dengantayangan;gambar;suaradanbacaan

yang merusak aqidah dan akhlak kemudian

mereka mempraktekkan langsung dalam

bentukdirisendiri,yaituperilaku.3

Pendidikan akhlakal-karimah termasuk

pembinaan watak-karakter siswa bahkan

sampaidenganprosespendidikandiperguruan

3 Purnomo, ”Pengaruh Media dalam Pembentukan
KarakterBangsa,”dalam DinamikaGuruVol.8No.4Januari
(Ponorogo:PGRIKab.Ponorogo,2015),25.
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tinggi,sejak lama tidak mendapatperhatian

seriusdalam praktekpendidikandiIndonesia,

kalaupunterdapatjam matapelajaranagama

dan akhlak hanyalah sebagai pengetahuan

bukan untukdiamalkan dengan baik.Sejarah

membuktikanbahwasejaksekitarabadke-18,

yaitu sejak konsep Descartes dan Newton

menguasai bumi, yakni kedua tokoh ini

menghilangkan konsep rohaniatau jiwa dari

proses praktek pendidikan.Jiwa tidak perlu

mendapatporsiuntukdikembangkandibumi

(kurikulum),karenajiwaadalahsulitatautidak

bisadiukur.Pendidikanjiwaataurohani,dengan

alasansulitdiukur,tidakbisadievaluasisecara

kasatmata,maka sejak itu tidak termasuk

kurikulum,tetapiyang dikembangkan adalah

otak nalardan keterampilan manusia yang

secara lahiriyah mudah dan bisa diukur.

Kemampuanotakdannalarmenjadisasaran

utama,intelektualmenjadipanglima dengan

sehat fisik tanpa mengembangkan dengan

rohanidanhatikemanusiaanpesertadidikyang

harusdilatih,dibinasesuaidenganpotensidan

kemampuannya.4

Proklamatorkita,BungKarno,berulang

kalimengucapkan characterbuilding dalam

berbagai pidatonya. Ketika Bung Karno

4PupuhFathurrohman,et.al.,PengembanganPendidikan
Karakter(Bandung:PTRefikaAditama,2017),1-2.
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mengucapkan istilah tersebut bisa jadi

diucapkan dalam konteks politik,dimana

baginyawatakbangsaharusdibangun.Tetapi

ketika kata-kata inidiungkapkan oleh para

pendidik seperti Ki Hajar Dewantara,

konteksnyaadalahpedagogis,yangdimaksud

adalahpendidikanwatakuntukparasiswa,satu

demisatu.Artinya,untukmembangunkarakter

harus dipikirkan dengan kesungguhan:

bagaimana cara mendidikanak-anaksekolah
agar selain menjadi pintar juga menjadi
manusiayangberwatak?5

Padahal,pendidikan watak seharusnya

membawa anak ke pengenalan nilaisecara

kognitif, penghayatan nilai secara afektif,

akhirnya ke pengalaman nilaisecara nyata

melaluiperilaku.Daridiagnosis sampaike

praksis,istilahpedagogisnya.Untuksampaike

praksis,adaperistiwabatinyangamatpenting

yang harus terjadi dalam diri anak,yaitu

munculnyakeinginanyangsangatkuat(tekad)

untukmengamalkannilai.Peristiwainidisebut

conatio.Danlangkahuntukmembimbinganak

membulatkantekadinidisebutlangkahkonatif.

Jadidalam pendidikanwatak,urutanlangkah

yang harus terjadiialah langkah pengenalan

nilaisecarakognitif,langkah memahamidan

5RetnoListyarti,PendidikanKarakterdalam MetodeAktif,
InovatifdanKreatif(Jakarta:Esensi,2012),9.
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menghayatinilaisecara afektif,dan langkah

pembentukan tekad secara konatif.Initrilogi

klasik pendidikan.Oleh KiHajarDewantara

diterjemahkan dengan kata-kata cipta,rasa,

karsa.6

Investasi dalam bidang pendidikan

sangatdiperlukandalam upayamenghasilkan

sumber daya manusia yang berkualitas.

Pendidikandapatmeningkatkantarafhidupdan

memungkinkan seseorang untuk dapat

meningkatkan kemampuannya secara

terencana.Olehsebabitu,untukmerencanakan

dan mengembangkan karakter anak sangat

dibutuhkan pendidikan yang berkualitas,

pendidikan yang dimaksud bukan hanya

pendidikan formalyang didapatdarisekolah,

melainkan pendidikan tersebut juga bisa

didapatdilingkunganpondokpesantrenmelalui

rutinitas kegiatan sehari-hari. Melalui

pendidikandanpengajaranyangditerapkandi

pondok pesantren melalui pembiasaan-

pembiasaan dalam kegiatan pendidikan dan

pembelajaransehari-hari.

Mastuhusecaraspesifikmengemukakan

tujuanpendidikanpesantrenyangmerupakan

rangkumandarihasilwawancaradenganpara

pengasuh pesantren yang menjadi objek

penelitiannya,yaitu:

6Ibid.,9.



14

Menciptakan dan mengembangkan kepribadian
muslim,yaitu kepribadian yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia,
bermanfaatbagimasyarakatatau berkhidmat
kepadamasyarakatdenganjalanmenjadikawula
atauabdimasyarakatsebagaimanakepribadian
Nabi Muhammad (mengikuti Sunnah Nabi),
mampuberdirisendiri,bebasdanteguhdalam
kepribadian, menyebarkan agama atau
menegakkanIslam dankejayaanumatIslam di
tengah-tengah masyarakat (‘izzul Islam wal
Muslimin),dan mencintaiilmu dalam rangka
mengembangkankepribadianIndonesia.Idealnya
pengembangan kepribadian yang ingin dituju
ialahkepribadianmuhsin.

7

Ada beberapa hal menarik yang

membuatpenulisakhirnyamenelitidiPondok

Modern Arrisalah berkenaan dengan

manajemen pesantren berbasis program

pendidikankarakter.Diantaranyaadalah:8

1) Pengimplementasian nilai-nilai yang

terkandungdalam ManajemenShalatpada

seluruh kegiatan santri,baik kegiatan

madrasiah dan ma’hadiyah,baikkegiatan

kurikuleratauektrakurikuler.

2) Adanya pembelajaran yang

menggabungkan antara pelajaran pondok

denganpelajaranumum (MIPA).

3) Mempunyai sistem pendisiplinan santri

7MuljonoDamopolii,PesantrenModernIMMIM Pencetak
Muslim Modern(Jakarta:RajawaliPers,2011),82.

8 Al-Ustad Sya’roni,wawancara,Slahung,8 Desember
2018.
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sertaseluruh kegiatannyabermuarapada

syariatagamaIslam.

B.FokusPenelitian

Karena cakupannya yang luas serta

terbatasnya waktu, maka penelitian ini

difokuskan pada analisis implementasi

manajemen pesantren berbasis pendidikan

karakter yang mencangkup dari proses

perencanaan,implementasidan evaluasidari

program pendidikankarakterdiPondokModern

ArrisalahGundikSlahungPonorogo.

C.RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakangdanbatasan

masalah yang sudah didapat,peneliti dapat

mengambil beberapa rumusan masalah

sebagaiberikut:

1.Bagaimana perencanaan program

pendidikan karakterdiPondok Modern

Arrisalah?

2.Bagaimana implementasi program

pendidikan karakterdiPondok Modern

Arrisalah?

3.Bagaimana evaluasiprogram pendidikan

karakterdiPondokModernArrisalah?

D.TujuanPenelitian

Darirumusan masalah diataspeneliti

dapat mengambiltujuan daripenelitian ini

adalahsebagaiberikut:
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1.Mendeskripsikan proses perencanaan

program pendidikan karakter diPondok

ModernArrisalah.

2.Memaparkan implementasi program

pendidikan karakter di Pondok Modern

Arrisalah.

3.Mendeskripsikan evaluasi program

pendidikan karakter di Pondok Modern

Arrisalah.

E.ManfaatPenelitian

Penelitian ini diharapkan dapat

bermanfaatdanmenambahwacanakeilmuan

terutama tentang analisis manajemen

pesantrenyangmenfokuskanpadapendidikan

karaktersantrimaupun pengurusnya dalam

menjalankanprogram kerjapondokpesantren

dalam kesehariannya.

Manfaat utama penelitian bidang ini

adalahmemegangkuncidalam pengembangan

ilmupengetahuanyaituManajemenPendidikan

Islam (MPI),berupa memperkaya teori-teori

manajemen dalam satuan pendidikan Islam

yang sudah ada. Adapun manfaat dan

kegunaandaripenelitianiniadalah:

1.Manfaatteoritis

a.Memberikan informasiprofetik dalam

manajemen pendidikan khususnya

dalam hal pengelolaan pesantren

dengan menggunakan teori-teori
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ManajemenPendidikanIslam (MPI).

b.Memberikan kontribusibagilembaga

pendidikan dan pengurus Pondok

Modern Arrisalah Gundik Slahung

Ponorogogunameningkatkankhazanah

keilmuandandalam upayapeningkatan

mutu pendidikan melaluipelaksanaan

manajemen pesantren berbasis

pendidikankarakter.

2.Secarapraktik

a.Bagilembaga

Penelitian ini dapat dijadikan

sebagaibahan acuan dan landasan

dalam upaya mengembangkan mutu

pendidikan melalui pelaksanaan

manajemen pesantren berbasis

pendidikankarakterdiPondokModern

ArrisalahGundikSlahungPonorogo.

b.Bagi pengelola jurusan Manajemen

PendidikanIslam IAINPonorogo

Penelitian ini dapat dijadikan

sebagai pengembangan integrasi

keilmuanmanajemenpendidikanIslam

terkait pengelolaan manajemen

pesantrenberbasispendidikankarakter.

c.Bagipeneliti

Penelitian ini dapat dijadikan

sebagai bahan kajian dalam

mendalamiberbagaikontroversiyang
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ada dilembaga-lembaga pendidikan

Islam. Sehingga dijadikan sebagai

panduan dalam menganalisa suatu

masalahyangberkembangdilembaga-

lembagapendidikanIslam.

F.SistematikaPembahasan

BabIberisipendahuluanyangmeliputi:

latar belakang masalah, fokus penelitian,

rumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat

penelitian,metodepenelitian,dansistematika

pembahasan.

Bab IIberisikajian teoridan telaah

penelitianterdahuluyangmeliputi:manajemen

pesantren yang mencangkup konsep pondok

pesantren dan prosesmanajemen pesantren,

pendidikankarakteryangmencangkupkonsep

pendidikan karakter;strategidan metodologi

pendidikan karakter dan tujuan pendidikan

karakter.

Bab IIIberisimetode penelitian yang

meliputi: pendekatan dan jenis penelitian,

kehadiran peneliti,lokasipenelitian,datadan

sumberdata,teknik pengumpulan data,dan

pengecekankeabsahandata.

BabIVberisideskripsidatayangmeliputi:

deskripsidataumum dandatakhusus.

BabVberisianalisisdatayangmeliputi:

perencanaan program pendidikan karakter,

implementasiprogram pendidikankarakter,dan
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evaluasi program pendidikan karakter di

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung

Ponorogo.

Bab VIberisipenutup yang meliputi:

kesimpulandansaran.

BABII

KAJIANTEORIDANATAU

TELAAHPENELITIANTERDAHULU

A.KajianTeori

1.ManajemenPondokPesantren

a.PengertianPondokPesantren

Istilahpesantrenberasaldariakar

kata santri“pe-santri-an”atau tempat

santri.9 Dengan kata lain, istilah

pesantren berasal dari kata santri,

denganawalan“pe”didepandanakhiran

“an”berartitempattinggalparasantri.

Sebagian pakar mengatakan bahwa

istilah pesantren bukan berasal dari

bahasa Arab,melainkan berasaldari

bahasaIndia.MenurutC.C.Berg,istilah

“santri”berasaldaribahasaIndia“shastri”

berartiorangyangtahubuku-bukusuci

agama Hindu atau sarjana yang ahli

9 Ronald Lukens-Bull, Teaching Morality: Javanese
IslamicEducationinaGlobalizingEra(JournalofArabicand
IslamicStudies,Vol.3,2000),48.
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tentang kitab suci agama Hindu.

Sedangkan menurut A. H. Johns

berpendapatbahwaistilahsantriberasal

daribahasa Tamil,yang berartiguru

mengaji.10 Karel A Steenbring

berpendapat bahwa pesantren adalah

sekolahtradisionalIslam berasramadi

Indonesia.Institusi pengajaran ini

menfokuskan pada pengajaran agama

dengan menggunakan metode

pengajaran tradisionaldan mempunyai

aturan-aturanadministrasidankurikulum

pengajaran yang khas.MenurutRofiq,

pesantren adalah lembaga pendidikan

tradisional Islam untuk mempelajari,

memahami,mendalami,menghayatidan

mengamalkan ajaran Islam dengan

menekankan pentingnya moral

keagamaan sebagaipedomaan sehari-

hari.11

Pesantren secara garis besar

dibagimenjadidua macam,pertama

pesantren salafidan kedua pesantren
khalafi.Pesantren salafimasih terkait

dengan tradisilama pesantren,yakni

terkonsentrasikepadakitab-kitabklasik,

10 Ahmad Mutohar dan Nurul Anam, Manifesto :
Modernisasi Pendidikan Islam dan Pesantren (Yogyakarta:
PustakaPelajar,2013),169-170.

11Ibid.,170-171.
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dan non-klasikal.Sedangkan pesantren

khalafi adalah pesantren yang telah

dimodernisasibaikdarisegikurikulum,

metodepembelajarandanmanajemen.12

Dalam bukunya Hasbullah,

”SejarahPendidikanIslam diIndonesia:

Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan

Perkembangan”, di Indonesia istilah

pesantrenlebihpopulerdengansebutan

pondokpesantren.Lain halnyadengan

pesantren,pondokberasaldaribahasa

Arabfunduq,yangberartihotel,asrama,

rumahdantempattinggalsederhana.13

Pengertianterminologipesantrendiatas,

mengindikasikanbahwasecarakultural

pesantren lahirdaribudaya Indonesia.

Nurcholis Majid dalam bukunya

”Merumuskan Kembali Tujuan

Pendidikan Islam”berpendapat,secara

historis pesantren tidak hanya

mengandung makna keislaman,tetapi

jugamaknakeaslianIndonesia.Sebab,

memangcikalbakallembagapesantren

sebenarnyasudahadapadamasaHindu-

Budha,dan Islam tinggalmeneruskan,

12UmarSidiq,ManajemenMadrasah(Ponorogo:CVNata
Karya,2018),124.

13 Yasmadi, dalam Modernisasi Pesantren: Kritik
NurcholishMajidterhadapPendidikanIslam Tradisional(Jakarta:
CiputatPress,2002),62.
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melestarikandanmengislamkannya.14

Pendapatserupajugadapatterlihat

dalam penelitianKarelA.Steenbrinkdalam

”Pesantren,Madrasah,Sekolah,Pendidikan

Islam dalam Kurun Waktu Modern”

terjemahan Karel A. Steenbrink dan

Abdurrahman,sebagaiberikut:
Secara terminologis dapat dijelaskan
bahwa pendidikan pesantren, dapat
dilihatdarisegibentukdansistemnya,
berasal dari India. Sebelum proses
penyebaran Islam diIndonesia,sistem
tersebut telah dipergunakan secara
umum untukpendidikandanpengajaran
agama Hindu diJawa.Setelah Islam
masuk dan tersebardiJawa,sistem
tersebutkemudiandiambilolehIslam.

15

Bila dilihat dari lingkungan

pesantrenyangdidiamiolehparasantri,

yang secara status sosial sangat

homogendanberasaldarilatarbelakang

kehidupan baik sosial, daerah,

kepribadian dan lain-lain, maka

masyarakat pesantren sebenarnya

merupakan gambaran nyata kehidupan

bermasyarakatdalam Islam.Ditengah

kemajemukan itu muncul refleksi

senasib sepenanggungan, kepedulian

sosial dan rasa kebersamaan yang

14Ibid.
15Ibid.,62.
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tinggi.16

b.KarakteristikPondokPesantren

Dhofier dan Sunyoto dalam

bukunya “Tradisi Pesantren: Studi

tentang Pandangan Hidup Kiai”dalam

Sugeng Haryanto mengatakan bahwa

titikpenekanantujuanpondokpesantren

adalah mengembangkan watak

pendidikan individualyang berorientasi

pada self-employment dan sosial
employment.Parasantridididiksesuai

dengan kemampuan dan keterbatasan

dirinya. Oleh sebab itu, di pondok

pesantren dikenalprinsip-prinsip dasar

belajartuntas dan maju berkelanjutan,

para santriyang cerdas dan memiliki

kelebihan kemampuan daripada yang

lainakandiberikeistimewaandanselalu

didorong untuk terus mengembangkan

diri dan menerima pelajaran pribadi

secukupnya. Maka dalam sistem

pendidikan dan pengajaran dipondok

pesantren,adapondokpesantrenyang

menggunakan kelas-kelas sebagai

tingkatan atau jenjang,dan ada juga

pondok pesantren yang tidak

menggunakan kelas-kelas sebagai

16Ibid.,71.
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jenjang(non-klasikal).17

Pondok pesantren memiliki

peranan penting sebagai alat

transformasikulturalyang menyeluruh

dalam kehidupan masyarakat. Peran

yangdimainkanolehpondokpesantren

adalah sebagai jawaban terhadap

panggilan keagamaan untuk

menegakkanajarandannilai-nilaiagama

melalui pendidikan keagamaan dan

pengayoman serta dukungan kepada

kelompok-kelompok yang bersedia

menjalankan perintah agama dan

mengatur hubungan antar mereka.

Perananpondokpesantrensebagaialat

transformasi kultural akan tetap

berfungsi dengan baik jika pondok

pesantren masih dilandasi oleh

seperangkat nilai-nilai utama yang

senantiasa berkembang didalamnya.

Nilai-nilai tersebut dalam bukunya

Abdurrahman Wahid ”Bunga Rampai

Pesantren”adalahsebagaiberikut:

1)Caramemandangkehidupansebagai

peribadatan, baik meliputi ritual

keagamaan murni maupun

17Sugeng Haryanto,PersepsiSantriterhadap Perilaku
KepemimpinanKiaidiPondokPesantren(StudiInteraksionisme
Simbolik diPondok Pesantren SidogiriPasuruan) (Jakarta:
KementerianAgamaRI,2012),47.
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kegairahan untuk melakukan

pengabdiankepadamasyarakat.

2)Kecintaan yang mendalam dan

penghormatanterhadappengabdian

kepadamasyarakat.

3)Kesanggupan untuk memberikan

pengorbanan bagi kepentingan

masyarakatpendukungnya.18

Pesantren dikatakan subkultural

karena pesantren telah memenuhi

kriteriaminimaljikadikembalikankepada

pokok dasarnya,yang meliputiaspek-

aspeksebagaiberikut:19

1)Eksistensi pesantren sebagai

masyarakatyang menyimpang dari

polakehidupanumum dinegeriini,

terdapatsejumlah penunjang yang

menjaditulangpunggungkehidupan

pesantren.

2)Berlangsungnya proses

pembentukan tata nilai yang

tersendiridalam pesantren,lengkap

dengansimbol-simbolnya.

3)Adanya daya tarikkeluar,sehingga

memungkinkan masyarakat sekitar

menganggap pesantren sebagai

18 Sugeng Haryanto,PersepsiSantriterhadap Perilaku
Kepemimpinan,48.

19AhmadMutohardanNurulAnam,Manifesto,171-172.
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alternatifidealbagisikaphidupyang

adadimasyarakatitusendiri.

4)Berkembangnya suatu proses

pengaruh yang mempengaruhi

denganmasyarakatdiluarnya,yang

akan berakumulasi pada

pembentukan nilai-nilaibaru yang

secara universal diterima kedua

belahpihak.

Disampingitu,adatigaelemenyang

mampu membentuk pondok pesantren

sebagaisebuahkulturyangunikmenurut

Wahid,yakni:20

1)Polakepemimpinannyayangberdiri

sendiriataumandiritidakterkooptasi

olehnegara.

2)Literatur atau kitab-kitab rujukan

universal yang telah dipelihara

selama beberapa abad (kitab-kitab

Islam klasik).

3)Sistem nilainyasendiriyangterpisah

darisistem nilaiyang dianutoleh

masyarakatdiluar.

c.ProsesManajemenPesantren

Manajemen dapat diartikan

pengelolaan, ketatalaksanaan,

kepengurusandansejumlahpengertian

20Sugeng Haryanto,PersepsiSantriterhadap Perilaku
KepemimpinanKiai,43-44.
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serupalainnya.21Ilmumanajemendapat

diartikandenganilmutatakelola.Istilah

inidisampingberkembangdalam dunia

bisnis,kemudiandigunakanpulauntuk

berbagai bidang. Sudah sejak lama

dikenalistilahmanajemenpembangunan,

pemerintahan,perkantoran,rumahsakit,

konflik dan sebagainya, termasuk

manajemen pendidikan dan pondok

pesantren.22 Dalam pendidikan,

manajemen dapat diartikan sebagai

aktivitas mensistematisasikan sumber-

sumberdayapendidikanagarberpusat

dalam usaha mencapai tujuan

pendidikan.23

Terkait dengan manajemen,

Pondok Pesantren dengan

keanekaragamannyatermasuklembaga

atau organisasipendidikan yang unik.

Antaralainkarenadipondokpesantren

terdapat figure Kiai yang memiliki

peranandankewenanganyangluarbiasa,

hingga dalam prespektif ilmu

manajemenseringkaliterjadikontradiktif

21Muhammad Manulang, Dasar-dasar Manajemen
(Yogyakarta:GajahMadaUniversityPress,2009),3.

22AhmadJananAsifudin,“ManajemenPendidikanuntuk
Pondok Pesantren”, dalam Manageria: Jurnal Manajemen
PendidikanIslam,Volume1,Nomor2,November2016,356.

23Ibid.,358.
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atau tidak sesuai dengan kode

etiknya.Misal,terkaitdenganpelimpahan

tugasdanwewenang,jenjangkekuasaan,

masalah intervensi,dan lain-lain.Meski

demikian,terdapatpulapondok-pondok

pesantrenyangmenerapkanmanajemen

moderndenganbagus.24PondokModern

Darusalam Gontor, Pondok Modern

Arrisalah dan Az-Zaitun,kiranya dapat

dimasukkandalam kategoriini.Dengan

penerapan tata kelola modern sesuai

denganilmunya,ternyatapondok-pondok

pesantren tersebut telah mengalami

kemajuanyangsangatpesat.

Pondok pesantren membangun

pendidikan dengan pondasi utama

berupaakhlak.Jikaakhlakmuliatelah

terbentuk pada dirisantri,maka kelak

santritersebutakanmenjadipribadiyang

amanahterhadapkeilmuanyangdimiliki.

Tidakmenggunakan ilmu yang dimiliki

untuk membodohi maupun menjadi

orang yang sesatmenyesatkan.Untuk

dapat mewujudkan hal tersebut,

diperlukan pengelolaan pesantren yang

berkualitas.25

DenganterbitnyaUndang-undang

24Ibid.,356.
25UmarSidiq,ManajemenMadrasah,127
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Republik Indonesia No.16 Th.2001

tentang Yayasan dan Undang-undang

Republik Indonesia No.28 Th.2004

tentangperubahanatasUndang-undang

RepublikIndonesiaNo.16Th.2001,yang

mengaturkepengurusanyayasanharus

terdiri dari Pembina, Pengurus dan

Pengawas(BabIpasal2)denganfungsi

masing-masingyangberbedadantidak

boleh rangkap jabatan (Pasal 29),

sebetulnya memberi peluang bagi

pondokpesantren untukmerekontruksi

manajemennya.26 Kiai diposisikan

sebagaipembina,setaradenganpendiri,

diserahi tugas dan wewenang tetap

sangatterhormat,yaitumenjagaideologi

pondok pesantren,membuatkebijakan

umum,serta membina pengurus dan

pengawas.Tetapiterkaitkepengurusan

operasional, sepenuhnya diserahkan

kepada pengurus dan tugas

kepengawasanmenjaditanggungjawab

pengawas.27

Lembaga pendidikan yang

memainkanperannyadiIndonesia,jika

dilihat daristruktur pendidikan Islam

26Yudha Pandu,Ed,Undang-undang Yayasan (Jakarta:
IndonesiaLegalCenterPublising,2007),2-3.

27AhmadJananAsifudin,“ManajemenPendidikanuntuk
PondokPesantren”,357.
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serta praktik-praktik pendidikan yang

dilaksanakan, ada empat kategori.

Pertama,pendidikanpondokpesantren,

yaitu pendidikan Islam yang

diselenggarakan secara tradisional,

bertolak dari pengajaran Qur’an dan

Haditsdanmerancangsegenapkegiatan

pendidikannya untuk mengajarkan

kepadaparasantribahwaIslam adalah

sebagaicara hidup atau way oflife.

Kedua, pendidikan madrasah, yakni

pendidikanIslam yangdiselenggarakan

dilembaga-lembagamodelBarat,yang

mempergunakan metode pengajaran

klasikal, dan berusaha menanamkan

Islam sebagailandasanhidupkedalam

diriparasiswa.Ketiga,pendidikanumum

yangbernafaskanIslam,yaitupendidikan

Islam yang dilakukan melalui

pengembangan suasana pendidikan

yang bernafaskan Islam dilembaga-

lembaga pendidikan yang

menyelenggarakan program pendidikan

yangbersifatumum.Keempat,pelajaran

agama Islam yang diselenggarakan di

lembaga-lembaga pendidikan umum

sebagaisuatumatapelajaranataumata

kuliahsaja.28

28DikutipYasmadi,dalam ModernisasiPesantren:Kritik
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Berikut ini penjabaran fungsi-

fungsi manajemen pada lembaga

pendidikanpondokpesantren:

1)Planning(Perencanaan)

Perencanaan merupakan tahap

awal dari kegaitan untuk itu

penyusunannya harus

mempertimbangkan berbagaiaspek,

sebabkualitashasilataupencapaian

tujuanbergantungpadakematangan

perencanaan.29MenurutTorang,ada

enam pertanyaan mendasar yang

harusdiajukandalam mengefektifkan

perencanaan,yaitu:30

a)What action will be done?
Pertanyaaninidiindikasikanpada

aktivitas-aktivitas yang akan

dilakukan.

b)Why has the action to be
done?Pertanyaaninidiindikasikan

pada aktivitas yang mendesak

(necessary activities) untuk

dilakukan.

NurcholishMajidterhadapPendidikanIslam Tradisional,58-59.
LihatMochtarBuchori,Spektrum Problematika Pendidikan di
Indonesia(Yogyakarta:TiaraWacanaYogya,1994),243-244.

29 Haerana,ManajemenPembelajaranBerbasisStandar
Proses Pendidikan:Teoridan Aplikasinya (Yogyakarta:Media
Akademi,2016),38.

30Ibid.,36-39.
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c)Where willthe action be done?
Pertanyaaninidiindikasikanpada

tempat pelaksanaan aktivitas

sertafasilitasyangmendukung.

d)When willthw action be done?
Pertanyaaninidiindikasikanpada

pertimbanganpenetapanwaktu.

e)How will do the action?
Pertanyaaninidiindikasikanpada

manusia (person) yang

ditugaskan dan bertanggung

jawabmelaksanakanaktivitas.

f) How willthe action be done?
Pertanyaaninidiindikasikanpada

ragam cara menyelesaikan

aktivitas untuk mencapaitujuan

yangdimaksudkan.

Pesantren itu terdiri dari lima

elemen pokok, yaitu: Kiai, Santri,

Masjid,PondokdanKitab-kitabIslam

Klasik. Kelima elemen tersebut

merupakancirikhususyangdimiliki

pesantren dan membedakan

pendidikanpondokpesantrendengan

lembaga pendidikan dalam bentuk

lain. Sekalipun kelima elemen ini

saling menunjang eksistensi

pesantren, tetapi Kiai memainkan

peranan yang begitu sentraldalam
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dunia pesantren.31Dalam komunitas

pondok pesantren,Kiaimerupakan

pemimpinspiritualdantokohsentral.

Hubungan antara santri, ustadz,

pengurus dan Kiai merupakan

hubungan emosional dan

kekeluargaan. Ketundukan dan

kepatuhanparasantriterhadapKiai

sangatluarbiasa.Walaupun dalam

baganstrukturorganisasiKiaitidak

berada dipuncak pimpinan,akan

tetapimasih ada yang lebih tinggi

yaitu Majelis Keluarga. Ini

mengandung pengertian, siapapun

baikustadz,pengurusapalagisantri

bilahendakmelakukanapasajayang

berhubungan dengan kegiatan

pondok,tetapharusmendapatrestu

KiaimelaluiMajelis Keluarga atau

Pengasuh.32

Untukmelaksanakan seluruh ide

atau gagasan,Kiaiatau pimpinan

pondok pesantren tentunya harus

didukung denganadanyaorganisasi

yangmewadahi.Sehingga,organisasi

inisebagaiwahanauntukmenggodok

31Yasmadi,ModernisasiPesantren,63.
32Sugeng Haryanto,PersepsiSantriterhadap Perilaku

KepemimpinanKiai,177.
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seluruh ide dan gagasan Kiaiatau

pimpinan agar dapat

diimplementasikandenganbaik.Kiai

atau pimpinan pondok dalam

keberadaannyaadalahsebagaiketua

sekaligus pengasuh pondok

pesantren, dengan demikian Kiai

sebagai leader. Fungsi leadership

Kiai/pimpinandijalankansetiapsaat

dalam mengelolapondokpesantren

bersamaparapenguruspondokdan

elemenlainnya.33

Di pondok pesantren dalam

melaksanakankegiatanatauprogram,

diawalidenganadanyamusyawarah

untuk membicarakan tentang

kegiatanatauprogram apayangakan

dilaksanakan. Yang nantinya akan

menghasilkan perencanaan di

pondok pesantren. Dari sinilah

sebenarnya posisi Kiai hanya

sepenuhnya memberikan amanah

kepada para pengurus santri itu

sendiri.Dan selanjutnya hasildari

perencanaan tersebut diserahkan

kepadapihakKiaiyangdiwakilioleh

Majelis Keluarga untuk dimintai

persetujuan ataupun saran.

33Ibid.,184&190.
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Sesungguhnya inisebagaiwahana

bagipengurusmaupunsantriuntuk

belajar membuat perencanaan,

melaksanakan dan sekaligus

mengevalusikegiatan tersebut.Hal

iniakan menjadibekalbagisantri

dalam hidup yang sesungguhnya

ketika nanti sudah kembali di

masyarakat.34

2)Organizingand Actuating
(PengorganisasiandanPelaksanaan)

Menurut Sastropoerto yang

mengemukakan pergertian

pelaksanaansebagaisesuatuusaha

ataukegiatantertentuyangdilakukan

untuk mewujudkan rencana atau

program dalam kenyataannya.35

Planning,organizing dan actuating
organisasi pondok pesantren

dilaksanakan oleh Kiai beserta

pengurus. Semua kegiatan baik

madrasiyah maupun ma’hadiyah
diamanatkan kepada pengurus oleh

Kiaiataupimpinan,denganstruktur

yangmapan,jajaranpengurusdapat

menjalankanamanattersebutdengan

34Sugeng Haryanto,PersepsiSantriterhadap Perilaku
KepemimpinanKiai,191.

35 Ahmad Susanto,TeoriBelajar dan Pembelajaran
Sekolah(Jakarta:Kencana,2013),45.
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efektif dan efisien. Untuk

memudahkan komunikasi antara

pengurusdanpimpinanmakadalam

susunan pengurus ada dariunsur

Majelis Keluarga yang dimasukkan

dalam kepengurusan. Dengan

strategiini,efektif untuk menjaga

keseimbanganantarateam pengurus

hariandenganMajelisKeluarga.36

Dariuraiandiatasmenunjukkan

bahwa, dalam pelaksanaan

management pondok pesantren

sesungguhnya telah dipercayakan

kepada pengurus untuk

melaksanakan sesuai dengan

prosedurdan strukturyang ada di

pondok pesantren sesuai dengan

jenjangmasalahyangberkembang.

3)Controlling(Evaluasi)

Proses controlling (evaluasidan

pengawasan)adalahsebuahaktivitas

yangdilaksanakanolehmanajeratau

pimpinan dalam upaya memastikan

bahwa hasilaktualsesuaidengan

hasilyangdirencanakan.Padaproses

evaluasi progam kerja pondok

pesantren dilakukan oleh Kiaiatau

36Sugeng Haryanto,PersepsiSantriterhadap Perilaku
KepemimpinanKiai,191.
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pimpinan melalui kegiatan atau

pertemuan rutinan antara semua

pengurusdanMajelisKeluarga.37 Di

mana didalam kegiatan evaluasi,

pimpinan dan para pengurus

membahas segala kendala dan

hambatan-hambatanyangselamaini

mereka alami,baik dalam proses

mengajar, membimbing, membina

dan mengarahkan para santri.

Kemudian darihasilanalisis yang

dilakukan maka pimpinan bersama-

samadenganguruakanmembahas

solusi dan jalan keluar demi

perbaikanbersama.

2.PendidikanKarakter

a.PengertianPendidikanKarakter

Menurut Wood,istilah karakter

merujuk pada cirikhas,perilaku khas

seseorang atau kelompok, kekuatan

moralatau reputasi.Dengan demikian,

karakter adalah evaluasi terhadap

kualitas moralindividu atau berbagai

atributtermasukkeberadaankurangnya

kebajikansepertiintegritas,keberanian,

ketabahan, kejujuran dan kesetiaan,

perilakuataukebiasaanyangbaik.Ketika

seseorangmemilikikaraktermoral,hal

37Ibid.,193-195.
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inilah yang membedakan kualitas

individu yang satu dibandingkan dari

yang lain.Sedangkan menurut Kurtus,

karakter juga dipahami sebagai

seperangkatciriperilaku yang melekat

pada diri seseorang yang

menggambarkan tentang keberadaan

dirinya kepada orang lain.

Penggambaran itu tercermin dalam

perilaku ketika melaksanakan berbagai

aktivitas apakah secara efektif

melaksanakan dengan jujur atau

sebaliknya, apakah dapat mematuhi

hukum yang berlaku atau tidak.

Walaupun perilaku sering dihubungkan

dengankepribadian,tetapikeduakataini

mengandung makna yang berbeda.

Kepribadian pada dasarnya merupakan

sifatbawaan,sedangkankarakterterdiri

atasperilaku-perilakuyangdiperolehdari

hasil belajar. Penanaman nilai-nilai

akhlak,moraldan budipekertiseperti

tertuangdalam Undang-undangRepublik

IndonesiaNomor20Tahun2003tentang

Sistem Pendidikan Nasional harus

menjadi dasar pijakan utama dalam

mendesain, melaksanakan, dan

mengevaluasi sistem pendidikan
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nasional.38

Menurut T. Ramli, pendidikan

karakter memilikiesensidan makna

yangsamadenganpendidikanmoraldan

pendidikan akhlak. Tujuannya adalah

membentukpribadianak,agarmenjadi

manusiayang baik,wargamasyarakat,

dan warga negara yang baik.Adapun

kriteriamanusia,wargamasyarakatdan

warga negara yang baik bagisuatu

masyarakatataubangsa,secaraumum

adalah nilai-nilaisosialtertentu,yang

banyak dipengaruhi oleh karakter

masyarakatataubangsanya.Olehkarena

itu, hakikat dari pendidikan karakter

dalam kontekspendidikandiIndonesia

adalahpendidikannilai,yaknipendidikan

nilai-nilai luhur yang bersumber dari

karakterbangsaIndonesiasendiri,dalam

rangka membina kepribadian generasi

muda.39

Menurut Elkind dan Sweet,

pendidikan karakter dimaknaisebagai

38
WahyudinZufri,”PengembanganKurikulum Karakter

BangsadanBudaya”,dalam JurnalIlmiahInsanMadaniPusat
Pengkajian dan Pengembangan Ilmiah (P3I)Sekolah Tinggi
Agama Islam (STAI)Brebes Edisike-9 April(Brebes:STAI
BrebesPress,2013),2-7.

39 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan
Karakter,15.
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berikut:
Character education is the deliberate
effortto help people understand,care
about,andactuponethicalvalues.When
wethinkaboutthekindofcharacterwe
wantforourchildren,itisclearthatwe
wantthem tobeabletojudgewhatis
right,caredeeplyaboutwhatisright,and
then do whattheybelieveto beright,
eveninthefaceofpressurefrom without
andtemptationfrom within.Pendidikan
karakteradalah usaha yang sungguh-
sungguh untuk membantu orang
memahami, peduli dan bertindak
berdasarkan nilai-nilaietika inti.Ketika
kitaberpikirtentangjeniskarakteryang
kitainginkanbagianak-anakkita,jelas
bahwakitainginmerekabisamenilaiapa
yang benar,pedulisecara mendalam
tentangapayangbenardankemudian
melakukanapayangmerekayakinibenar,
bahkandalam menghadapitekanandari
luardangodaandaridalam.

40

Kevin Ryan dan Bohlin

mengatakanbahwapendidikankarakter

adalahsebagaiupayasungguh-sungguh

untukmembantuseseorangmemahami,

pedulidan bertindak dengan landasan

inti nilai-nilai etis. Selanjutnya ia

menambahkan,“charactersoconceived
has threeinterrelated parts: moral
knowing, moral feeling, and moral
behavior”. Karakter mulia (good

40 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan
Karakter,15-16.
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character)meliputipengetahuantentang

kebaikan,lalu menimbulkan komitmen

(niat)terhadap kebaikan,dan akhirnya

benar-benar melakukan kebaikan.

Dengan kata lain,karakter mengacu

kepada serangkaian pengetahuan

(cognitive), sikap (attitudes), dan

motivasi (motivations),serta perilaku

(behaviors)danketerampilan(skills).41

Dony Kusuma mendefinisikan

pendidikan karakter sebagaidinamika

pengembangan kemampuan yang

berkesinambungan dalam dirimanusia

untukmengadakaninternalisasinilai-nilai

sehingga menghasilkan disposisiaktif

danstabildalam diriindividu.Dinamika

ini membuat pertumbuhan individu

menjadisemakin utuh.Unsur-unsurini

menjadidimensiyangmenjiwaiproses

formasi setiap individu.42Pendidikan

karakter sebagai sebuah program

kurikulertelahdipraktikkandisejumlah

negara.StudiJ.Mark Halstead dan

Monica J. Taylor menunjukkan

bagaimana pembelajaran dan

pengajaran nilai-nilai sebagai cara

41Ibid.,17.
42Zubaedi,Desain Pendidikan Karakter:Konsepsidan

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan (Jakarta:Kencana
PrenadaMediaGroup,2012),19.
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membentuk karakter terpuji telah

dikembangkan di sekolah-sekolah di

Inggris.Peran sekolah yang menonjol

terhadap pembentukan karakter

berdasarkannilai-nilaiinidalam duahal,

yaitu:
Tobuildonandsupplementthevalues
childrenhavealreadybeguntodevelop
byofferingfurtherexposuretoarangeof
valuesthatarecurrentinsociety(such
asequalopportunitiesand respectfor
diversity);andtohelpchildrentoreflect
on,makeasenseofandapllytheirown
developing values. Dengan demikian,
pendidikankarakteradalahsegalaupaya
yang dilakukan guru, yang mampu
memengaruhi karakter peserta didik.
Guru membantu membentuk watak
mereka.Halinimecangkupketeladanan
bagaimana perilaku guru, cara guru
berbicara atau menyampaikan materi,
bagaimana guru bertoleransi dan
berbagaihalterkaitlainnya.

43

Imam Al-Ghazali menganggap

bahwa karakter lebih dekat dengan

akhlak,yaknisikapdanperbuatanyang

telah menyatu dalam diri manusia

sehinggamunculsecaraspontanketika

berinteraksi dengan lingkungan.

Keutamaan memiliki akhlak atau

karakter mulia dinyatakan oleh

Rasulullah Saw.dalam hadits sebagai

43Ibid.,19.
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berikut:

َو ِهْيَلَع هللاُ ىّلَص هللاِ ُلْوُسَر َقَلا
َمْوَي اًسِلْجَم يِّنِم ْمُكبَرْقَأ و َّيَلإ ْمُكِّبَحَأ ْنِم َّنِإ مّلَس
مُكَدَعْبَأَو َّيَلإ ْمُكَضاَغْبَأ َّنإَو اًقاَلْخَأ ْمُكَنِساَحَأ ِةَماَيِقلا
َنوقِّد ـ َشَتُملا و َنوُراَثْرَّثلا ةَماَيقلا َمْوَي اًسِلْجَم يِّنِم

Artinya:
Rasulullah Saw. bersabda:

”Sesungguhnya orang yang paling
aku cintai dan paling dekat
kedudukannya dengan majelisku
padahariKiamatnantiadalahorang
yang paling baik akhlaknya.
Sebaliknya,orangyangakubencidan
palingjauhdaridirikuadalahorang
yang terlalu banyak bicara dan
sombong.”44

b.Kerangka(Design)PendidikanKarakter

Pendidikankarakterpadadasarnya

mencangkuppengembangansubstansi,

proses dan suasana atau lingkungan

yang menggugah, mendorong dan

memudahkan seseorang untuk

mengembangkankebiasaanbaikdalam

kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini

timbul dan berkembang dengan

didasari oleh kesadaran, keyakinan,

kepekaan dan sikap orang yang

bersangkutan. Dengan demikian,

44 Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri,
PendidikanKarakter:MengembangkanKarakterAnakyangIslami
(Jakarta:BumiAksara,2016),44-45.
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karakteryang ingin dibangun melalui

pendidikankarakterbersifatinside-out,

dalam arti bahwa perilaku yang

berkembangmenjadikebiasaanbaikini

terjadikarena adanya dorongan dari

dalam,bukankarenaadanyapaksaan

dariluar.45

Pendidikan karakter berpijak dari

karakter dasar manusia, yang

bersumberdarinilaimoraluniversal

(bersifatabsolute)danyangbersumber

dariagama juga disebutsebagaithe
goldenrule.Menurutparaahlipsikolog,

beberapanilaikarakterdasartersebut

antara lain:cinta kepada Allah dan

ciptaan-Nya (alam dengan isinya),

tanggung jawab, jujur, hormat dan

santun,kasihsayang,peduli,kerjasama,

percayadiri,kreatif,kerjakeras,pantang

menyerah,keadilandankepemimpinan,

baik dan rendah hati,toleransi,cinta

damai,dancintapersatuan.46

KiTyasno Sudarto,Ketua Umum

Majelis Hukum Taman Siswa yang

dikutip oleh Ekowarni menyatakan

bahwadasarfilosofiskarakteradalah

TriRahayu (tiga kesejahteraan)yang

45Zubaedi,DesainPendidikanKarakter,191.
46Ibid.,191.
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merupakan nilai-nilailuhur (supreme
values)danmerupakanpedomanhidup

(guidingprinciples)yangmeliputi:47

1)Mamayuhayuningsalira(bagaimana

hidupuntukmeningkatkankualitas

diripribadi).

2)Mamayu hayuning bangsa
(bagaimanaberjuanguntuknegara

danbangsa).

3)Mamayu hayuning bawana
(bagaimana membangun

kesejahteraandunia).

UntukmencapaiTriRahayutersebut,

manusiaharusmemahami,menghayati

serta melaksanakan tugas sucinya

sebagaimanusiayangtercantum dalam

TriSatyaBrata(TigaIkrarBertindak),

yaitu:

1)Rahayuning bawana kapurba
waskitaning manungsa
(kesejahteraan dunia bergantung

kepada manusia yang memiliki

ketajamanrasa).

2)Dharmaning manungsa mahanani
rahayuning nagara (tugas utama

manusia adalah menjaga

keselamatannegara).

47MuchlasSamamidan Hariyanto,Konsep dan Model
PendidikanKarakter(Bandung:PTRemajaRosdakarya,2013),65.
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3)Rahayuning manungsa dumadi
karana kamanungsane
(keselamatan manusia ditentukan

pada tata perilakunya dan rasa

kemanusiaannya).

Berdasarkan grand design yang

dikembangkan Kemendiknas 2010

secara psikologis dan sosiokultural

pendidikan karakter dapat

dikelompokkansebagaiberikut:

1)Olah hati(spiritualand emotional
development),olahpikir(intellectual
development),olahrasaataukarsa

(affective and creativity
development)dan olahraga serta

kinestetik (physic and kinesthetic
development).48

2)Beriman dan bertaqwa, jujur,

amanah, adil, bertanggungjawab,

berempati,beranimengambilresiko,

pantang menyerah,rela berkorban

danberjiwapatriotik.

3)Ramah,salingmenghargai,toleran,

peduli, suka menolong, gotong

royong, nasionalis, kosmopolit,

mengutamakankepentinganumum,

banggamenggunakanbahasadan

produk Indonesia,dinamis,kerja

48Zubaedi,DesainPendidikanKarakter,192-193.



47

kerasdanberetoskerja.

4)Bersih dan sehat,disiplin,sportif,

tangguh, andal, berdaya tahan,

bersahabat,kooperatif,determinatif,

kompetitif,ceria,gigih,cerdas,kritis,

kreatif,inovatif,ingintahu,berpikir

terbuka, produktif, berorientasi

IPTEKS (Ilmu Pengetahuan

TeknologidanSeni),danreflektif.49

c.Pendekatandalam PendidikanKarakter

Para pakartelah mengemukakan

berbagai teori tentang pendidikan

karakterataumoral.MenurutHersh,et.

al., di antara berbagai teori yang

berkembang, ada lima teori yang

banyakdigunakan,yaitu:(1)pendekatan

pengembangan rasional, (2)

pendekatan pertimbangan, (3)

pendekatan klarifikasi nilai, (4)

pendekatan pengembangan moral

kognitif,dan (5)Pendekatan perilaku

social.50Berbeda dengan klasifikasi

tersebut, Elias mengklasifikasikan

berbagai teori yang berkembang

menjaditiga,yakni:(1) pendekatan

kognitif,(2) pendekatan afektif,(3)

pendekatan perilaku. Klasifikasi ini

49RetnoListyarti,PendidikanKarakter,8-9.
50Zubaedi,DesainPendidikanKarakter,194.
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didasarkan pada tiga unsurmoralitas

yang biasa menjaditumpuan kajian

psikologi,yakni:perilaku,kognisidan

afeksi.51

Mengajarkan pendidikan karakter

memerlukan sebuah pendekatan

pembelajaran khusus karena

menyangkut aspek afektif. Menurut

Susilo Bambang Yudoyono, mantan

presiden Indonesia, pertama-tama,

proporsiantarateoridanpraktikharus

diubah.Teoricukupsekitartigapuluh

persen. Sisanya, harus diimbangi

denganpraktikdanpembiasaanuntuk

disiplin,tidak mudah menyerah dan

menghargai yang lain. Dalam

pendidikankarakter,beliaumenekankan

perlunya contoh dan teladan konkret.

Bangsa Indonesia harus menuju

pendidikan yang supermodern,maju,

tepatzaman,tetapitidakmelupakanhal

-halyangelementer,fundamental,yang

basicsepertikarakter.52

Selanjutnya berdasarkan hasil

pembahasandenganparapendidikdan

alasan-alasan praktis dalam

penggunaannya dilapangan,berbagai

51Ibid.,194.
52Ibid.,194.
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pendekatan tersebut dapat diringkas

menjadilimatipologipendekatan,yaitu:

(1) pendekatan penanaman nilai

(inculcationapproach),(2)pendekatan

perkembanganmoralkognitif(cognitive
moral development approach), (3)

pendekatan analisis nilai (values
analysis approach), (4) pendekatan

klarifikasi nilai (values clarification
approach), dan (5) pendekatan

pembelajaran berbuat(action learning
approach).53

Gambar2.1LimaTipologiPendekatanPendidikan

Karakter

Selainkelimahaldiatas,dalam buku

53Sadam Fajar Shodiq,Pendidikan Karakter melalui
Pendekatan Penanaman Nilaidan Pendekatan Perkembangan
Kognitif(Yogyakarta:FAIUnmuhYogyakarta,2017),16.
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yang ditulis oleh Maksudin

menambahkan satu pendekatan yang

digunakan dalam pendidikan karakter

yaitu pendekatan pengembangan

rasional. Yang dimaksud dengan

pendekatan pengembangan rasional

adalah pendekatan yang difokuskan

untukmemberikanperananpadarasio
(akal) peserta didik dan

pengembangannya dalam memahami

dan membedakan berbagainilaiyang

berkaitan dengan perilaku yang baik-

buruk dalam hidup dan sistem

kehidupan manusia.54 Selanjutnya

dalam tulisaniniakandifokuskanpada

dua pendekatan dalam pendidikan

karakteryaknipendekatanpenanaman

nilai (inculcation approach) dan

pendekatan perkembangan moral

kognitif(cognitive moraldevelopment
approach).

1)Pendekatan Penanaman Nilai

(InculcationApproach)

Pendekatan penanaman nilai

adalah suatu pendekatan yang

memberi penekanan pada

penanaman nilai-nilaisosialdalam

54 Maksudin,PendidikanNilaiKomprehensif:Teoridan
Praktik(Yogyakarta:UNYPress,2009),26-27.
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diri peserta didik.Menurut

pendekatan ini,tujuan pendidikan

nilaiadalah diterimanya nilai-nilai

sosialtertentuolehpesertadidikdan

berubahnya nilai-nilaipeserta didik

yangtidaksesuaidengannilai-nilai

sosial yang diinginkan. Adapun

metode yang digunakan dalam

pendekatan iniantara lain dengan

keteladanan,penguatanpositifdan

negatif,simulasi,permainanperanan,

berkomunikasiyang baik dan lain-

lain.55

Penanaman nilai hidup

merupakansebuahprosespanjang

yang bisa diberikan melalui

pendidikan formal yang

direncanakandandirancangsecara

matang.Nilaiyang akan diberikan

harus dirancang sedemikian rupa

mengenai apa saja yang akan

dikenalkan kepada peserta didik,

metodeapayangcocokdigunakan

serta kegiatan-kegiatan apa saja

yang dapat menunjang proses

penanaman nilaitersebut. Dalam

prosestersebutjugaharusmelihat

kondisipsikologispesertadidik,hal

55Sadam FajarShodiq,PendidikanKarakter,17.
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ini penting karena akan

mempengaruhi perkembangan

kejiwaan peserta didik. Ada dua

teknik dalam pendekatan

penanaman nilai yaitu teknik

internalisasi dan teknik

transinternalisasi.

a)Pada teknik internalisasiterdiri

daritahapan-tahapanberikut(1)

tahap transformasi nilai: guru

sekedar mentransformasikan

nilai-nilaiyang baik dan yang

kurangbaikkepadapesertadidik,

yangsemata-sematamerupakan

komunikasi vebal; (2) tahap

transaksi nilai: melakukan

komunikasi dua arah, atau

interaksi antara peserta didik

dengan guru yang bersifat

interaksitimbalbalik.Jikapada

tahaptransformasinilai,interaksi

masih bersifatsatu arah,yakni

guru yang aktif,maka dalam

transaksiiniguru dan peserta

didik sama-sama bersifataktif.

Tekanan pada tahap inimasih

menampilkan sosok fisiknya

daripada sosok mentalnya.

Dalam tahapinigurutidakhanya
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menginformasikannilaiyangbaik

dan buruk,tetapijuga terlihat

untuk melaksanakan dan

memberikancontohamalanyang

nyata,dan siswadimintauntuk

memberikan tanggapan yang

sama, yaitu menerima dan

mengamalkannilaitersebut;(3)

tahap transinternalisasi:

penampilan guru dihadapan

peserta didik bukan hanya lagi

sosoknya,tetapilebihpadasikap

mentalnya(kepribadiannya).56

b)Pada proses transinternalisasi

dimulaidarimetode yang yang

sederhana sampai yang

kompleks, yaitu dimulai dari

proses:(1)menyimak(receiving)

ialah kegiatan siswa untuk

bersedia menerima adanya

stimulus yang berupa nilai-nilai

baruyangdikembangkandalam

sikapafektifnya;(2)menanggapi

(responding) yaitu kesediaan

siswauntukmeresponnilai-nilai

yang ia terima dan sampaike

tahap memilikikepuasan untuk

merespon nilai tersebut; (3)

56Ibid.,17-18.
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memberi nilai (valuing) yaitu

sebagaikelanjutandariaktivitas

merespon nilaimenjadisiswa

mampumemberikanmaknabaru

terhadap nilai-nilaiyang muncul

dengan cerita nilai-nilai yang

diyakini kebenarannya; (4)

menorganisasikan nilai

(organization of values) ialah

aktivitas untuk mengatur

berlakunya sistem nilai yang

diyakini sebagai kebenaran

dalam laku kepribadiannya

sendiri,sehinggaiamemilikisatu

sistem nilaiyangberbedadengan

yang lain;dan (5)karakteristik

nilai(characterizationbyavalue
orvaluecomplex)yaknidengan

membiasakan nilai-nilai yang

benar yang diyakinidan yang

telah diorganisir dalam laku

pribadinyasehingganilaitersebut

sudah menjadi watak

(kepribadiannya).57

2)Pendekatan Perkembangan Moral

Kognitif (Cognitive Moral
Development)

Disebut pendekatan

57Ibid.,18.
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perkembanganmoralkognitifkarena

karakteristiknya memberikan

penekananpadaaspekkognitifdan

perkembangannya.Pendekatan ini

mendorongsiswauntukberfikiraktif

tentangmasalah-masalahmoraldan

dalam membuat keputusan-

keputusan moral.Menurut

pendekataniniperkembanganmoral

dilihat sebagai perkembangan

tingkat berfikir dalam membuat

pertimbangan moral, dari suatu

tingkatyang lebih rendah menuju

tingkatyanglebihtinggi.58

Berdasarkanteoriperkembangan

moralmenurutKohlberg,adaenam

tahapan pertimbangan moralyang

terbagidalam tigatingkatan,yaitu(a)

tingkatpre-konvensional;(b)tingkat

konvensional; (c) tingkat post-

konvensional. Pada tingkatan

pertama terdapatdua tahap yaitu

orientasihukuman dan kepatuhan

sertaorientasirelativisinstrumental,

padatingkatankeduaadatahapan

orientasimasukkekelompok“anak

baik” dan “anak manis” serta

orientasi hukum dan ketertiban,

58Ibid.,19-20.
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sedangkan pada tingkatan yang

ketigaadatahapanorientasikontrak

-sosiallegalitis dan orientasiasas

etikauniversal.59

Pemahaman terhadap teori

Kohlberg tentang pertimbangan

moralinimengimplikasikanstrategi

mengajar yang khusus untuk

menstimulasiperkembanganmoral.

Diskusi dari situasi-situasi yang

dilema akan memberikan dampak

padapesertadidiksebagaiberikut:60

a)Mempertimbangkan masalah-

masalah moral yang

sesungguhnya.

b)Mengalami konflik-konflik

kognitifdansosialsesungguhnya

selamadiskusimasalahmoral.

c)Mengaplikasikantingkatberpikir

tertentu terhadap situasi-situasi

problematis.

d)Terbuka terhadap tingkatan

berpikir selanjutnya yang lebih

tinggi.

e)Menghadapkan

ketidakkonsistenan

59 Sarbini,ModelPembelajaranBerbasisKognitifMoral:
DariTeorikeAplikasi(Yogyakarta:AswajaPressindo,2012),21-
24.

60Ibid.,30.
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pertimbangan mereka sendiri

terhadapberbagaiisu-isumoral

tanpa seseorang yang

menekankanpadajawabanyang

benaratausalah.

d.Strategi dan Metodologi Pendidikan

Karakter

Proses pendidikan karakterdapat

menggunakan strategipengembangan

secara makro dan mikro. Strategi

pengembangan pendidikan karakter

secara makro, artinya keseluruhan

konteksperencanaandanimplementasi

pengembangan nilai/karakter

melibatkan seluruh pemangku

kepentingan pendidikan nasional.

Strategi pengembangan pendidikan

karakter secara makro dapat dibagi

dalam tiga tahap,yakniperencanaan,

pelaksanaan atau implementasidan

evaluasihasil.61

1)Pada tahap perencanaan

dikembangkan perangkat karakter

yang digali, dikristalisasikan dan

dirumuskan dengan menggunakan

berbagai sumber, antara lain

61Katresna72,“GrandDesignPendidikanKarakter”dalam
katresna72.wordpress.com, 28 Februari 2019,
http://katresna72.wordpess.com/2019/02/28/grand-design-
pendidikan-karakter/,8.
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pertimbangan:a)filosofis–Agama,

Pancasila,UUD1945,danUUNo.20

Tahun 2003 beserta ketentuan

perundang-undanganturunannya;b)

pertimbangan teoritis – teori

tentang otak,psikologis,nilaidan

moral,pendidikan (pedagogi dan

andragogi)dansosial-kultural;danc)

pertimbangan empiris berupa

pengalaman dan praktik terbaik

(bestpartices),antara lain:tokoh-

tokoh,sekolahunggulan,pesantren

dankelompokkultural.

2)Pada tahap implementasi

dikembangkan pengalaman belajar

(learning experiences)dan proses

pembelajaran yang bermuarapada

pembentukan karakter dalam diri

individu peserta didik.Proses ini

dilaksanakan melalui proses

pembudayaan dan pemberdayaan

sebagaimana digariskan sebagai

salahsatuprinsippenyelenggaraan

pendidikan nasional. Proses ini

berlangsung melalui tiga pilar

pendidikan:sekolah,keluarga dan

masyarakat.Dalam masing-masing

pilarpendidikanakanmenanamkan

dua jenis pengalaman belajar
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(learning experiences)dengan dua

pendekatan,yakni intervensi dan

habituasi. Melalui intervensi

dikembangkan suasana interaksi

belajar dan pembelajaran yang

sengajadirancanguntukmencapai

tujuanpembetulankarakterdengan

menerapkan kegiatan yang

terstruktur (structure learning
experiences).Sementaraitu,melalui

habituasi diciptakan situasi dan

kondisi(persistence life situation)

yangmemungkinkanpesertadidikdi

sekolah,dirumahdandilingkungan

masyarakatdengan membiasakan

diri berperilaku sesuai nilai dan

menjadi karakter yang telah

diinternalisasi dan dipersonalisasi

daridanmelaluiprosesintervensi.

Kedua proses ini,intervensidan

habituasi harus dikembangkan

secarasistematikdanholistis.

3)Padatahapevaluasihasildilakukan

pengukuran (assesment) untuk

perbaikan berkelanjutan yang

sengajadirancangdandilaksanakan

untuk mendeteksi aktualisasi

karakter dalam diripeserta didik

sebagai indiator bahwa proses
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pembudayaan dan pemberdayaan

karakterituberhasildenganbaik.

Adapun strategi pengembangan

karakter pada konteks mikro

berlangsung dalam konteks satuan

pendidikanatausekolahsecaraholistis

(the whole schoolreform).Sekolah

sebagai leading sector, berupaya

memanfaatkan dan memberdayakan

semua lingkungan belajar yang ada

untuk menginisasi, memperbaiki,

menguatkan dan menyempurnakan

secara terus-menerus proses

pendidikankarakterdisekolah.Secara

mikro, pengembangan nilai/karakter

dapatdibagidalam empatpilar,yakni

kegiatan belajar mengajar di kelas,

kegiatan keseharian dalam bentuk

penciptaan budaya sekolah,kegiatan

kurikuler dan ekstrakurikuler serta

kegiatan keseharian di rumah dan

dalam masyarakat.62

Pendidikankarakterseringdimaknai

sebagai pendidikan nilai,pendidikan

budi pekerti,pendidikan moral dan

pendidikan watak yang bertujuan

mengembangkan kemampuan peserta

didik atau anak dalam menilaidan

62Ibid.,9.
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memberikankeputusanbaikdanburuk

terhadap sesuatu. Hal tersebut

dilakukanagaranakdapatmemelihara

suatu yang baik dan mewujudkan

kebaikan tersebut dalam kehidupan

sehari-haridengansepenuhhati.Berikut

ini beberapa metode yang dapat

diterapkan dalam mengembangkan

karakteranak:63

1)KomunikasiyangBaik

Komunikasidengananaksangat

penting dilakukan karena

merupakan dasar darihubungan

orangtuaataupendidikdananak

atau peserta didik. Pada saat

berkomunikasiorangtuadanguru

harus berupaya memahami

perasaan anak dengan

memerhatikannadabicara,bahasa

tubuh, dan raut wajah anak.

Upayakanmemilihkata-katapositif

agaranakmemilikikonsepdiriyang

positifdanmerasadihargai.Sering

kalianak mogok berbicara ketika

orang tua menggunakan kalimat

atau kata-kata yang tidak mereka

terima atau jika mereka merasa

63 Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri,
PendidikanKarakter,128-130.
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tidakdihargai. Beberapahalyang

perlu diperhatikan untuk

membangunkomunikasiyangbaik

antara orang tua maupun guru

dengananaksebagaiberikut:64

a)Membangunkomunikasidengan

kata-katadanbahasayangbaik.

b)Berkomunikasi dengan lemah

lembut.

c)Jangan memberikan cap atau

labelnegatifpadaanak.

d)Memberikan pujian atas usaha

anak.

e)Memberi kesempatan kepada

anakuntukberbicara.

f)Meluangkan waktu untuk

berkomunikasidengananak.

2)MenunjukkanKeteladanan

Menunjukkanketeladananadalah

metodeyangwajibdilakukandalam

membentukkarakteranak.Pendidik

baikorang tuamaupun guru harus

menunjukkan perilaku yang sesuai

dengannasihatatauatributkarakter

yang ingin dibentuk dalam diri

anak.Berikutinidijabarkanbeberapa

contoh dan tuntunan Rasulullah

Saw.yang harusdiperhatikan dalam

64Ibid.,128.
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mendidik anak: Mendidik anak

dengan keteladanan seperti yang

dicontohkan Rasulullah (uswatun
khasanah),yaitu:65

a)KeteladananRasulullahdalam hal

ketegaran dan keteguhan hati

serta kesabaran menghadapi

suatucobaan.

b)KeteladananRasulullahdalam hal

akhlakmulia(akhlakal-karimah).

c)Keteladanan dari para Sahabat

Rasulullahyangmulia.

3)MendidikAnakdenganKebiasaan

Membiasakan anak untuk

melakukan tindakan yang baik.

Misalnya,menghormatiorang tua,

berlaku jujur,pantang menyerah,

berlaku sportif, memberikan

perhatian,menolongoranglaindan

berempati. Anak akan tumbuh

menjadi pribadi yang beriman,

memiliki akhlak Islami, dan

berkepribadian muslim jika

diberikan pendidikan Islami dan

hidup dalam lingkungan Islami.

Lingkungan Islamiakan menempa

anak untuk terbiasa menjalankan

perilaku Islami. Hal tersebut

65Ibid.,129-130.
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dikarenakan seorang anak akan

bertingkahlakusesuaidenganapa

yangseringdilihatdandidengardari

lingkungannya. Oleh sebab itu,

faktor paling utama dalam

membentukkebiasaananakadalah

denganmencontohkebiasaanyang

dilakukan oleh orang tua, guru,

teman,dan anggota masyarakat

yangdilihatnya.

4)Mengambil Hikmah dari Sebuah

Cerita

Dalam memberikan pendidikan

dan pengajaran kepada anak,hal

yang perlu diperhatikan adalah

denganmemberikancontoh-contoh

yang terjadi dari masa lalu.

Pelajarantentangkisahdarimasa

laluinidisampaikandalam Al-Qur’an,

sebagaiberikut:

َنِم مُكِلْبَق ْنِم اَنْكَلْهَأ ْمَك مُهَل ِدْهَي ْمَلَوَأ
؛َّنِإ ْمِهِنِكاَسَم ىِف َنوُشْمَي ِنوُرُقلا

َنوُعَمْسَي اَلَفَأ ؛ ٍتاَيَأَل َكِلذىِف
Artinya:

"Dan tidaklah menjadi
petunjuk bagimereka,betapa
banyak umat-umat sebelum
mereka yang telah Kami
binasakan, sedangkan mereka
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sendiriberjalanditempat-tempat
kediamanmerekaitu.Sungguh,
padayangdemikianituterdapat
tanda-tanda (kekuasaan Allah).
Apakah mereka tidak
mendengarkan(memerhatikan)?
"66

Dalam perspektif ilmu akhlak,

karakteratauakhlakdapatdibedakan

menjadi dua yaitu karakter atau

akhlak lahiriyah dan karakteratau

akhlak bathiniyah. Cara untuk

menumbuhkan kualitas masing-

masing karakter atau akhlak ini

berbeda-beda.Peningkatan karakter

atau akhlak terpujilahiriyah dapat

dilakukanmelalui:67

1)Pendidikan.Dengan pendidikan,

cara pandang seseorang akan

bertambahluas,tentunyadengan

mengenallebih jelasakibatdari

masing-masing (akhlak terpuji

dantercela).Semakinbaiktingkat

pendidikan dan pengetahuan

seseorang,sehinggamampulebih

mengenalimanayangterpujidan

manayangtercela.

2)Menaatidanmengikutiperaturan

66Al-Qur’an,32:26.
67Zubaedi,DesainPendidikanKarakter,118-119.
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danundang-undangyangadadi

masyarakat dan negara. Bagi

seorang muslim tentunya

mengikutiaturanyangdigariskan

Allah Swt.dalam Al-Qur’an dan

SunnahNabiMuhammadSaw.

3)Kebiasaan,akhlak terpujidapat

ditingkatkan melalui kehendak

atau kegiatan baik yang

dibiasakan.

4)Memilih pergaulan yang baik,

sebaik-baik pergaulan adalah

berteman dengan para ulama

(orang beriman) dan ilmuwan

(intelektual).

5)Melaluiperjuangan dan usaha.

Menurut Hamka bahwa akhlak

terpuji,tidak timbulkalau tidak

dari keutamaan sedangkan

keutamaan tercapai melalui

perjuangan.

Adapunpeningkatankarakteratau

akhlakyangterpujibathiniyah,dapat

dilakukanmelalui:68

1)Muhasabah, yaitu menghitung

perbuatan yang telah dilakukan

selamaini,baikperbuatanburuk

beserta akibatnya yang

68Ibid.,119.
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ditimbulkannya, ataupun

perbuatan baik beserta akibat

yangditimbulkanolehnya.

2)Mu’aqobah, memberikan

hukuman terhadap berbagai

perbuatan dan tindakan yang

telah dilakukannya.Hukuman ini

tentu bersifat ruhiyah dan

berorientasi pada seperti,

melakukan shalatsunnah yang

lebih banyak jika dibandingkan

biasanya,berzikirdansebagainya.

3)Mu’ahadah,perjanjiandenganhati

nurani (bathin), untuk tidak

mengulangi kesalahan dan

keburukan tindakan yang

dilakukan serta menggatinya

denganperbuatanbaik.

4)Mujahadah,berusaha maksimal

untukmelakukanperbuatanyang

baikuntukmencapaiderajatihsan,

sehingga mampu mendekatkan

diripadaAllahSwt.(muraqabah).

Hal ini dilakukan dengan

kesungguhan dan perjuangan

keras,karena perjalanan untuk

mendekatkan dirikepada Allah

Swt.banyakrintangannya.

e.TujuanPendidikanKarakter
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Berkaitan dengan dirasakan

semakinmendesaknyaimplementasi

pendidikan karakter di Indonesia,

Pusat Kurikulum Badan Penelitian

dan Pengembangan Kementerian

PendidikanNasionaldanpublikasinya

berjudul Pedoman Pelaksanaan

PendidikanKarakterpadatahun2011

menyatakan bahwa pendidikan

karakter pada intinya bertujuan

membentuk bangsa yang tangguh,

kompetitif,berakhlakmulia,bermoral,

bertoleran,bergotongroyong,berjiwa

patriotik, berkembang dinamis,

berorientasiilmu pengetahuan dan

teknologiyangsemuanyadijiwaioleh

imandantaqwakepadaTuhanyang

MahaEsaberdasarkanPancasila.69

Tujuan yang paling mendasar

daripendidikankarakteradalahuntuk

membuatseseorang menjadigood
dan smart. Dalam sejarah Islam,

Rasulullah Saw.juga menegaskan

bahwa misi utamanya dalam

mendidik manusia adalah untuk

mengupayakan pembentukan

karakteryangbaik(goodcharacter).

69MuchlasSamamidan Hariyanto,Konsep dan Model
PendidikanKarakter,52.
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Banyak tokoh pendidikan yang

seakan menggemakan kembali

gaung yang disuarakan nabi

Muhammad Saw. bahwa moral,

akhlak atau karakteradalah tujuan

yang tidak terhindarkan daridunia

pendidikan. Di antaranya adalah

MarthinLutherKingyangmenyetujui

pemikiran nabi Muhammad

Saw.dengan mengatakan

“Intelligence plus character,thatis
the true aim of education”.

Kecerdasan plus karakter, itulah

tujuanyangbenardaripendidikan.70

Pendidikan karakter yang

dikembangkan di lembaga formal

khususnya sekolah memilikitujuan

menguatkan dan mengembangkan

nilai-nilaikehidupan yang dianggap

pentingdanperlusehinggamenjadi

kepribadian peserta didik,

mengoreksiperilaku peserta didik

yangtidakbersesuaiandengannilai-

nilaiyangdikembangkandisekolah,

dan membangun koneksi yang

harmonis dengan keluarga dan

70 DennyIrawan,”PendidikanKarakterdalam Prespektif
Psikologi,”dalam JurnalIlmiahInsanMadaniPusatPengkajian
danPengembanganIlmiah(P3I)SekolahTinggiAgamaIslam
(STAI)BrebesEdisike-9April,20.
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masyarakat dalam memerankan

tanggung jawab pendidikan

karakter.71

Terlepasdaripandangandiatas,

maka tujuan sebenarnya dari

pendidikan karakter atau akhlak

adalah agarmanusia menjadibaik

dan terbiasa kepada yang baik

tersebut. Dengan demikian,dapat

dikatakan bahwa tujuan pendidikan

dan latihan yang dapatmelahirkan

tingkah laku sebagaisuatu tabiat

ialahagarperbuatanyangtimbuldari

akhlak baik tadidirasakan sebagai

suatu kenikmatan bagi yang

melakukannya. Meskipun dalam

pelaksanaannya, tujuan dari

pendidikankarakteritusendiridapat

dicapaiapabila pendidikan karakter

dilakukan secara benar dan

menggunakan media yang tepat.

Pendidikan karakter dilakukan

setidaknya melaluiberbagaimedia,

yang di antaranya mencangkup

keluarga, satuan pendidikan,

masyarakatsipil,masyarakatpolitik,

71 DharmaKesuma,et.al.,PendidikanKarakterKajian
Teoridan Praktik diSekolah (Bandung:Remaja Roskakarya,
2012),9.



71

pemerintah,duniausahadanmedia

massa.72

B.TelaahPenelitianTerdahulu

Agartidakterjadiduplikasikaryailmiah

ataupengulanganpenelitianyangtelahditeliti

oleh pihak lain dengan permasalahan yang

sama,maka dilakukan pengamatan berupa

telaah pustaka yang membahashal-halyang

berkaitan dengan penelitian penulis di

antaranya:

Skripsi dengan judul “Peran Pondok

Pesantren As-Salafiyyah dalam Membentuk

KarakterSantridiDesaWisataReligiMlangi”

ditulisolehSupraptiWulaningsihdariUINSunan

Kalijaga Yogyakarta 2014.Rumusan masalah

yang dibahas pada penelitian iniadalah 1)

Bagaimana pola pendidikan pada Pondok

Pesantren As-Salafiyyah dalam membentuk

karakterremajadiDesaWisataReligiMlangi?,2)

Bagaimana peran Pondok Pesantren As-

Salafiyahdalam membentukkarakterremajadi

Desa Wisata ReligiMlangi?.Adapun metode

pengumpulan data yang digunakan adalah

metode observasi,metode wawancara dan

metode dokumentasi. Sedangkan teknik

analisis data menggunakan reduksi data,

displaydatadanmenarikkesimpulan.Penelitian

ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan

72Ibid.,9.
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menganalisis secara kritis tentang peran

Pondok Pesantren As-Salafiyyah dalam

membentuk karakterremaja didesa wisata

Mlangisebagaisalah satu kampung santri

karena didesa initerdapatbanyak pondok

pesantren.Sehinggamuncullahmasyarakatdan

santriyangsadarperansebagaimakhluksosial

yangberadabdanberagama.73Berbedadengan

fokuspenelitianyangakanpenulisteliti,yaitu

terkaitobyek tempatnya diPondok Modern

Arrisalah dengan strukturkerja yang berupa

lembagapendidikantidaksepertifokusskripsi

diatas.Dimanaobjekdalam pengembangan

pendidikankaraktertidakhanyapadapenghuni

pondok pesantren, tetapi juga lingkungan

masyarakatsekitar.

Skripsi dengan judul “Pendidikan

Karakter Santri di Pondok Pesantren Ath-

Thohiriyyah Karangsalam Kedungbanteng

Purwokerto”yangditulisolehSitiAsiyahdari

IAINPurwokerto2015.Rumusanmasalahyang

dibahas adalah 1) Bagaimana proses

pendidikankaraktersantridiPondokPesantren

Ath-Thohiriyyah?,2)Apasajafaktorpendukung

dan penghambatdalam prosespembentukan

karakter santri di Pondok Pesantren Ath-

73 SupraptiWulaningsih,“PeranPesantrenAs-Salafiyyah
dalam MembentukKarakterSantridiDesaWisataReligiMlangi”,
Skripsi,FakultasIlmuTarbiyahdanKeguruanUINSunanKalijaga
Yogyakarta,2014,v.
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Thohiriyyah?. Penelitian ini berfokus pada

analisis kegiatan-kegiatan pondok seperti

membatasidalam membawaalatkomunikasi

dan alat elektronik serta terampil dalam

menjalankan sholatsunnahtasbih dan sholat

hasbanayangmerupakankegiatanunikyang

dilakukandiPondokPesantrenAt-Thohiriyyah

dalam membentuk karakter santrinya serta

faktor pendukung dan penghambat dalam

kegiatan yang dilakukan dalam membentuk

karaktersantri.74 Berbeda dengan apa yang

akanpenulisteliti,penelitilebihterfokuspada

apa yang pesantren kelola pada proses

manajemennyayaitudariprosesperencanaan,

implementasidanevaluasiberbasispendidikan

karakter.

Skripsidengan judul“KorelasiKultur

Pesantren terhadap Pembentukan Karakter

SantridiPondok Pesantren Al-Amanah Al-

Gontory” yang ditulis oleh Pramono Hadi

Saputro dariUIN SyarifHidayatullah Jakarta

2014.Rumusanmasalahyangdibahasadalah

“adakah korelasiyang positifdan signifikan

antarakulturPesantrenAl-AmanahAl-Gontory

terhadapterbinanyakaraktersantri?”.Penelitian

inimerupakan penelitian kuantitatif dengan

74SitiAsiyah,“Pendidikan KarakterSantridiPondok
Pesanteren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kedungbanteng
Purwokerto”,Skripsi,FakultasTarbiyahdanIlmuKeguruanIAIN
Purwokerto,2015,vii.
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menggunakan metode deskriptif-analisis.

Penelitianinimenfokuskanpada parasantri,

korelasiantarakulturpesantrenAl-AmanahAl-

Gontoryterhadappembentukankarakterpada

santri dan santriwatinya. Serta adakah

keterkaitan kultur pesantren dengan pola

pembentukankaraktersantridansantriwatinya

karena kulturadalah budaya pesantren yang

mempengaruhi pola kehidupan, pola fikir,

mental,sertakarakter.75Berbedadenganfokus

penelitianyangakanpenelitibahasyaituterkait

manajemen pesantren dalam pembentukan

karakterseluruh penghunipondokpesantren.

Penelitian di atas justru terfokus pada

hubungan antara kondisilingkungan pondok

terhadappembentukankaraktersantri.

Daribeberapa penjelasan penelitian di

atas memiliki beberapa perbedaan dengan

penelitian yang akan penulis lakukan.Pada

penelitian ini, penulis lebih terfokus pada

analisis proses perencanaan, proses

implementasi dan proses evaluasi dari

manajemen pondok pesantren berbasis

pendidikankarakteryangadadiPondokModern

ArrisalahGundikSlahungPonorogo.

75 Pramono HadiSaputro,“KorelasiKulturPesantren
terhadapPembentukanKarakterSantridiPondokPesantrenAl-
Amanah Al-Gontory”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
KeguruanUINSyarifHidayatullahJakarta,2014,i.
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BABIII

METODEPENELITIAN

A.JenisdanPendekatanPenelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan

penulis dalam skripsiiniadalah penelitian

lapangan (field research) menggunakan

pendekatan kualitatif.Menurut Bogdan dan

Taylor,sebagaimanayangdikutipdalam buku

AndiPrastowo,metodologikualitatifadalah

prosedurpenelitian yang menghasilkan data

deskriptifkualitatifberupa kata-kata tertulis

ataulisandariorang-orangdanperilakuyang

diamati.Menurut keduanya,pendekatan ini

diarahkan pada latar dan individu secara

menyeluruh(holistic).Iniberartibahwaindividu

tidak bisa diisolasiatau diorganisasikan ke

variabelatauhipotesis,namunperludipandang

sebagaibagiandarisuatukeutuhan.76

B.KehadiranPeneliti

Dalam penelitiankualitatif,yangmenjadi

instrumen utama adalah penelitisendiri.Di

manapenelititerlibatlangsungdalam datayang

76 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif
(Yogyakarta:Ar-RuzMedia,2011),22.
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akanditeliti.Baikdariprosespengumpulandata

sampaipadaprosesanalisisdanpengolahan

data.

C.LokasiPenelitian

Penelitian yang dilakukan penulis

dilaksanakan di Pondok Modern Arrisalah

DusunBakalanDesaGundikKec.SlahungKab.

Ponorogo.Alasan pemilihan lokasipenelitian

dikarenakanadahalunikyangpenelitiamatidi

PondokModernArrisalah,haltersebutadalah

pengimplementasiannilai-nilaiyangterkandung

dalam ManajemenShalatpadaseluruhkegiatan

santri,baikkegiatanmadrasiahdanma’hadiyah,
baikkegiatankurikuleratauektrakurikuler.

D.DatadanSumberData

Datapadapenelitianinididapatkandari

informasiyangdihimpundarisumber-sumber

data yang ada diPondok Modern Arrisalah

GundikSlahungPonorogo.Datatersebutdapat

berupa hasilwawancara,observasimaupun

dokumentasi dengan para santriwati,

pengajar/ustadzah,pengasuhansantriwatidan

PimpinanPondokModernArrisalah.

Adapunsumberdatapadapenelitianini

adalahparasantri,pengajar/ustad,pengasuhan

santridanPimpinanPondokModernArrisalah.

Dari Pimpinan Pondok Modern untuk

memperoleh informasi mengenai gambaran

secara terperinci bagaimana proses
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manajemenpesantrensertaperanbeliaudalam

mengendalikan peraturan diPondok Modern

Arrisalah.ParasantriPondokModernArrisalah

untuk memperoleh informasi mengenai

pendapatmerekatentangkehidupanmerekadi

pondok serta bagaimana pendapat mereka

tentang peraturan-peraturan yang berlaku di

pondok untuk kehidupan mereka. Sedang

subjekuntukpenelitianiniadalahmanajemen

pesantren berbasis pendidikan karakteryang

digunakan Pondok Modern Arrisalah dalam

mendidik para santriselama ini,yaitu dari

proses perencanaan program, proses

implementasidanprosesevaluasipendidikan

karakterdiPondokModernArrisalah.

E.TeknikPengumpulanData

Teknikpengumpulandatayangdipakai

dalam penelitianiniadalahsebagaiberikut:

1.Observasi

Observasiataupengamatanadalahsalah

satu teknik pengumpulan data yang

menggunakanpancaindramanusiasecara

menyeluruh untuk mengamati objek

penelitian.Observasidapatpuladibedakan

berdasarkan peran peneliti, menjadi

observasipartisipan(participantobservation)

dan observasi non-partisipan (non-
participantobservation).77 Dalam penelitian

77Emzir,MetodologiPenelitian Kualitatif:AnalisisData
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inipenelitimenggunakan teknikobservasi

non-partisipan, yaitu observasi yang

menjadikanpenelitisebagaipenontonatau

penyaksiterhadapgejalaataukejadianyang

menjaditopikpenelitian.Dalam penelitian

penelitimelihatatau mendengarkan pada

situasisosialtertentutanpapartisipasiaktif

di dalamnya.78 Selain itu teknik ini

menekankan pada pencatatan secara

sistematisterhadapobjekpenelitian.Hasil

observasitidakhanyaberupacatatanatau

tulisan tapijuga dapatberupa rekaman

videoatausuaradanpengamatanlangsung

kelapangan.

Dalam penelitianini,penelitimengamati

seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan proses perencanaan,

implementasi/pelaksanaan dan evaluasi

program pondok berbasis pendidikan

karakterdiPondokModernArrisalah.

2.Interview(wawancara)

Interview atau wawancara dilakukan

untukmemenuhidatayangdibutuhkanyang

tidak dapat diperoleh dengan teknik

observasi.Wawancaraadalahsuatuteknik

pengumpulandatadenganjalanmelakukan

tanya jawab secara langsung dengan

(Jakarta:RajaGrafindoPersada,2011),39.
78Ibid.,40.
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sumberdataatauobjekyangditeliti.

Jeniswawancarayangpenulislakukan

padapenelitianiniadalahwawancarabebas

terstruktur.Yaitupewawancaramenyiapkan

semua pertanyaan untuk informan dalam

pedomanwawancara(interviewguide)akan

tetapiwawancaratidakakanterikatdengan

pedomanyangtelahdisiapkan.79Wawancara

dilakukan untuk mendapat informasi

mengenai proses perencanaan,

implementasi/pelaksanaan dan evaluasi

program pondok berbasis pendidikan

karakterdiPondokModernArrisalah.

3.Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik

pengumpulandatadenganmelihatdataatau

arsipyangsudahtersediadisuatulembaga.

Teknik inidigunakan untuk memperoleh

databerupalaporanataudokumen.

Dokumenbisaberbentuktulisan,gambar

atau karya-karya monumental dari

seseorang.80Denganteknikinipenelitidapat

memperoleh data mengenai 1) Sejarah

berdirinya Pondok Modern Arrisalah,2)

LetakgeografisPondokModernArrisalah,

3)Visi,misidanarahtujuanPendidikandi

79Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif,
KualitatifdanR&D(Bandung:Alfabeta,2012),319.

80Ibid.,329.
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Pondok Modern Arrisalah, 4) Struktur

organisasiPondok Modern Arrisalah,5)

Jumlah pengajar dan santridiPondok

ModernArrisalah,6)Saranadanprasarana

diPondokModernArrisalah.

F.TeknikAnalisisData

Miles and Huberman mengemukakan

bahwaaktifitasdalam analisisdatakualitatif

dilakukan secara interaktifdan berlangsung

secaraterusmenerussampaituntas,sampai

data yang diperoleh sudah jenuh atau tidak

ditemukandatabaru.81Aktifitasdalam analisis

datayaitu:

Gambar3.1AktivitasAnalisiDataKualitatif

1.Datareduction(reduksidata)

Mereduksi data berarti merangkum,

memilihhal-halpokok,memfokuskanpada

hal-hal yang penting, dicari tema dan

81 Endang Mulyatiningsih,Metode Penelitian Terapan
BidangPendidikan(Bandung:Alfabeta,2011),45-46.

Penyajian

data

Pengumpula

ndata

Reduksi

data
Kesimpula

n
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polanya dan membuang yang tidakperlu.

Dengandemikiandatayangtelahdireduksi

akan mempermudah peneliti untuk

melakukan pengumpulan data selanjutnya

danmencarinyabiladiperlukan.

2.Datadisplay(penyajiandata)

Penyajiandataselaindilakukansecara

naratifdalam bentukteks,jugadapatberupa

grafik,matrik,networkdanchart.82 Melalui

penyajian data tersebut, maka data

terorganisasikan, tersusun dalam pola

hubungan,sehinggaakansemakinmudah

dipahami.

3.Conclusion drawing/ verification
(kesimpulan/ferifikasidata)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

masihbersifatsementaradanakanberubah

bilatidakditemukanbukti-buktiyangkuat

yangmendukungpadatahappengumpulan

dataselanjutnya.Tetapiapabilakesimpulan

yang dikemukakan pada tahap awal,

didukung oleh bukti-buktiyang valid dan

konsistensaatpenelitikembalikelapangan

mengumpulkandata,makakesimpulanyang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel.83

G.PengecekanKeabsahanTemuan

82Ibid.,46.
83Sugiyono,MetodePenelitianPendidikan,345.
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Dalam proposal perlu dikemukakan

rencana uji keabsahan data yang akan

dilakukan. Uji keabsahan data meliputi

kredibilitas data (validitas internal), uji

dependabilitas (reabilitas) data, uji

transferabilitas (validitas eksternal/

generalisasi), dan uji konfirmabilitas

(obyektivitas).Namun yang utama adalah uji

kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan

dengan: perpanjangan pengamatan,

meningkatkan ketekunan,triangulasi,diskusi

dengantemansejawat,danmembercheck.84

Validitas merupakan derajatketepatan

antaradatayangterjadipadaobyekpenelitian

dengandatayangdapatdilaporkanolehpeneliti.

Dengandemikiandatayangvalidadalahdata

“yang tidak berbeda” antara data yang

dilaporkan oleh penelitidengan data yang

sesungguhnya terjadipada obyek penelitian.

Terdapatduamacam validitaspenelitianyaitu

validitas internal dan validitas eksternal.

Validitas internalberkenaan dengan derajat

akurasidesain penelitian dengan hasilyang

dicapai. Sedangkan validitas eksternal

berkenaandenganderajatakurasiapakahhasil

penelitian dapat digeneralisasikan atau

diterapkan pada populasidimana sampel

tersebut diambil. Bila sampel penelitian

84Ibid.,401-402.
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representatif,instrumentpenelitian valid dan

reliabel,caramengumpulkandananalisisdata

benar,makapenelitianakanmemilikivaliditas

eksternalyang tinggi.85 Reabilitas berkenaan

denganderajatkonsistensidanstabilitasdata

atau temuan.Obyektivitas berkenaan dengan

“derajat kesepakatan” atau “interpersonal
agreement”antarbanyakorangterhadapsuatu

data.Obyektifdisinilawannyasubyektif.Data

yangobyektifakancenderungvalid,walaupun

belum tentuvalid.Dapatterjadisuatudatayang

disepakatibanyak orang belum tentu valid,

tetapiyangdisepakatisedikitorangmalahlebih

valid.Sebagaicontohterdapat99orangyang

menyatakanbahwaAbukanpencuri(obyektif)

dansatuorangmenyatakanbahwaA adalah

pencuri(subyektif).Ternyatayangbetuladalah

pernyataansatuorang,karenayang99orang

tersebutteman-teman darisiA yang sama-

samapencuri,sehinggamenyatakansiAbukan

pencuri.86

Ujikredibilitas data atau kepercayaan

terhadapdatahasilpenelitiankualitatifantara

laindilakukandengan:

1.Meningkatkanketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti

melakukanpengamatansecaralebihcermat

85Ibid.,363-364.
86Ibid.,364-365.
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dan berkesinambungan. Dengan cara

tersebutmaka kepastian data dan urutan

peristiwaakandapatdirekam secarapasti

dan sistematis. Mengapa dengan

meningkatkan ketekunan dapat

meningkatkan kredibilitas data?

Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita

mengecekpengerjaansoal-soalujian,atau

menelitikembalitulisan dalam makalah

yangtelahdikerjakan,adayangsalahatau

tidak. Dengan meningkatkan ketekunan,

makapenelitidapatmelakukanpengecekan

kembaliapakahdatayangtelahditemukan

itusalahatautidakdanpenelitijugadapat

memberikandeskripsidatayangakuratdan

sistematistentangapayangdiamati.87

2.Triangulasi

Triangulasidalam pengujiankredibilitas

inidiartikansebagaipengecekandatadari

berbagaisumberdenganberbagaicaradan

berbagaiwaktu.Dengandemikianterdapat

triangulasi sumber, triangulasi teknik

pengumpulandatadanwaktu.88

3.Mengadakanmembercheck
Member check adalah proses

pengecekan data yang diperoleh peneliti

kepadapemberidata.Tujuanmembercheck

87Ibid.,370-371.
88Ibid.,372.
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adalah untuk mengetahuiseberapa jauh

datayangdiperolehsesuaidenganapayang

diberikanolehpemberidata.Apabiladata

yang ditemukan disepakati oleh para

pemberidata berartidata tersebutvalid,

sehinggasemakinkredibel/dipercaya,tetapi

apabiladatayangditemukanpenelitidengan

berbagaipenafsirannyatidakdisepakatioleh

pemberidata,makapenelitiperlumelakukan

diskusidenganpemberidata,danapabila

perbedaannya tajam,maka penelitiharus

merubah temuannya, dan harus

menyesuaikan dengan apa yang diberikan

olehpemberidata.89

H.Tahapan-tahapanPenelitian

Tahap penelitian secara umum terdiri

atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan

lapangan,dantahapanalisisdata.
1. Tahap Pra-lapangan. Meliputi kegiatan

menyusun rancangan penelitian,memilih

lapangan penelitian,mengurus perizinan,

menjajakidan menilailapangan,memilih

dan memanfaatkan informan,menyiapkan

perlengkapanpenelitian,danpersoalanetika

penelitian.90

2.Tahap Pekerjaan Lapangan. Meliputi

89Ibid.,375-376.
90 Lexy J.Meleong,MetodologiPenelitian Kualitatif

(Bandung:RemajaRosdakarya,2013),332.
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memahamilatarpenelitian dan persiapan

diri,memasukilapangan,danberperanserta

mengumpulkandata.91

3.Tahap Analisis Data. Meliputi analisis

selamadansetelahpengumpulandata.92

BABIV

TEMUANPENELITIAN

A.DeskripsiDataUmum

1.SejarahSingkatBerdirinyaPondokModern

Arrisalah

Bermula dariseorang Kiai,kemudian

berdatangan para santriuntuk menuntut

ilmu,semakinharibilangansantrisemakin

bertambah,sehingga kediaman Kiaitidak

mencukupi.Para santriberinisiatifuntuk

mendirikan pondok-pondokdi sekitar

kediaman Kiaiuntukmondokdan belajar.

Jadi,yangmendirikanpondokadalahsantri-

santri bukan Kiai. Kalau Kiai yang

mendirikan pondok lalu memasang iklan

untuk mencarimurid,itu namanya hotel.

Kemudian untuk memenuhi kebutuhan

pondok,parasantrimengadakaniuranatau

pembayaranyangdisebut“SelfBerdruifing
System”yangartinyasama-samamembayar

91Ibid.,127.
92Ibid.,148.
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dansama-samamemakai.93

Pondok Modern Arrisalah adalah

lembaga pendidikan Islam yang didirikan

pada18Oktober1982(1Muharram 1403H)

olehDrs.KH.MuhammadMa’shum Yusuf

Bin Taslim (Direktur KMI/ Kulliyatul
Mu’allimin wal Mu’allimat Al-Islamiyah)

setelah tamatdariKMIdan IPD Gontor

kemudian membantu mengajardiPondok

tersebutselama20tahun.Diresmikanoleh

GuruBeliauKH.Imam Zarkasyi(Pendiridan

DirekturKMIPondok Modern Darussalam

Gontor)pada 26 Februari1985,dengan

nama “Madinatu-t-Thullab” (Kota Santri),

kemudian berkembang menjadi Pondok

ModernArrisalahProgram Internasional.94

2.LetakGeografisPondokModernArrisalah

LetakgeografisberadadiDusunBakalan

DesaGundikKecamatanSlahungKabupaten

Ponorogo, 15 KM arah selatan kota

Ponorogo Jawa Timur. Pondok Modern

Arrisalah terletak pada 111o17 – 111o52

BujurTimurdan 7 o 49 -8o 20 Lintang

Selatan di sebelah bagian Barat Daya

wilayah Propinsi Jawa-Timur. Memiliki

ketinggiantempatantara98sampaidengan

113 dpl(diataspermukaan laut)dengan

93Lihatlampirantranskripnomor:01/D/02-III/2019
94Ibid.
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suhuudaraberkisarantara18oC-31oC.95

Kabupaten Ponorogo berbatasan

sebelah Utara dengan Kabupaten Madiun,

sebelahSelatandenganKabupatenPacitan,

sebelah Timur dengan Kabupaten

Trenggalek, dan sebelah Barat dengan

Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa-

Tengah.96

3.Visi,Misi,ArahdanTujuanPondokModern

Arrisalah

a.VisidanMisi

Mencetak pemimpin dunia yang

meneladani Rasulullah Saw.dalam

segala haldan berkepribadian seperti

Beliau.Diantara kepemimpinan Beliau

adalah:

1)Imamanli-l-Muttaqin
2)Khalifatan‘ala-l-Ardli
3)Rahmatanli-l-‘Alamin
4)Mujahidinfisabilillah

Di antara kepribadian Beliau

adalah:

1)Berimankuat

2)Beribadahbetul

3)Berakhlakmulia

4)Berilmubanyakdanberwawasanluas

5)Beramalshalihyangmelimpah

95Ibid.
96Ibid.
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Setelah tamatsiap berjuang di

manapundenganprofesiapapunsesuai

denganpetunjukAllahSwt.dantuntunan

Rasulullah Saw., untuk mencapai

kebahagiaandiduniadandiakhiratyang

diridlaiAllahSwt.97

b.ArahdanTujuanPendidikandiPondok

ModernArrisalah

1)Kemasyarakatan

Kegiatan apapun yang akan

dialami santri di masyarakat

dididikkan di Pondok Modern

Arrisalah.Dengan maksud supaya

santritidakcanggungdimasyarakat.

Baik menjadi guru, pegurus

organisasi,mubaligh,imam,pegawai

danlain-lain.Jugatidaksegandalam

menghadapikenyataan hidup untuk

mencari rejeki seperti: pertanian,

perdagangan,perusahaan dan lain-

lainyasesuaidenganbakatmasing-

masing.

2)HidupSederhana

Sederhana bukan berartimiskin,

dan bukan berarti mendidik dan

mengajarimiskin,bahkansebaliknya.

Sedangkan kemewahan yang tidak

kenal batas menjurus kepada

97Lihatlampirantranskripnomor:02/D/02-III/2019
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kehancuran, tak kenal rasa

kemanusiaandanrasasyukur.

3)TidakBerpartai

Pendidikan pondok tidak ada

sangkutpautnyadenganpartaipolitik

ataugolongan.Tetapijustrumenjadi

perekat umat,diatas dan untuk

semuagolongan.98

4.Struktur Organisasi Pondok Modern

Arrisalah

Struktur organisasi Pondok Modern

Arrisalah di Kulliyatu-l-Mu’allimin Al-
Islamiyah (KMI Putra) yakni pimpinan

pondokdandirektursekolahdijabatolehDrs.

KH.MuhammadMa’shum Yusuf,kemudian

wakildirektur sekolah dijabat oleh Ust.

Shoiman LukmanulHakim;Ust.Winardi

Yusuf,S.Ag.;Ust.H.Sya’roni,Lc.,direktur

bidang kesiswaan oleh Ust.Abu Nashir

Shiddiq,S.Ag.;Ust.Sujono;Ust.Sarkam,S.

Ag., kepala sekolah Madrasah Aliyah

ArrisalahdijabatolehUst.Imam Ghazali,S.

Ag.beserta Ust.Agus Santoso,S.H.I.,,

kemudian kepala sekolah Madrasah

Tsanawiyah Arrisalah dijabat oleh Ust.

Budiono,S.Pd.I.besertaUst.Imam Suharji,

S.Ag.,laludipengasuhansantriadaUst.

DjarotdanUst.Muhammad RijalMustofa

98Lihatlampirantranskripnomor:02/D/02-III/2019
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Hamid.

Struktur organisasi Pondok Modern

Arrisalah di Kulliyatu-l-Mu’allimat Al-
Islamiyah (KMI Putri)yakni pimpinan,

pengasuhpondokdandirekturKMIdijabat

olehDrs.KH.MuhammadMa’shum Yusuf,

dan wakildirekturKMIdijabatoleh Ust.

ShoimanLukmanulHakim;Ust.H.Sya’roni,

Lc.;danUst.WinardiYusuf,S.Pd.I.,laludi

wakilpengasuhan santriwatiada Ustdz.

Indriatin,S.Pd.99

5.Daftar Pengajar atau Mu’allim/ah dan

Santri/wati

a.JumlahGuruKulliyatu-l-Mua’aliminwa-l-
Mu’allimatAl-Islamiyah.Untuk guru di

KMI Putra ada 137 orang dengan

klasifikasisebagaiberikut:

1)S2 :4orang

2)S1 :57orang

3)SedangmenempuhS1 :54orang

4)TidakKuliah :22orang

UntukgurudiKMIPutriada118

orangdenganklasifikasisebagaiberikut:

1)S2 :2orang

2)S1 :52orang

3)SedangmenempuhS1 :49orang

4)TidakKuliah :15orang

b.Jumlah Santri-Santriwati Kulliyatu -l-

99Lihatlampirantranskripnomor:03/D/02-III/2019
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Mu’allimin wa-l-Mu’allimatAl-Islamiyah
TiapKelas100

1)KelasIMTs :122santri

2)KelasIIntensif :41santri

3)KelasIIMTs :105santri

4)KelasIIIMTs :112santri

5)KelasIIIIntensif:45santri

6)KelasIMA :62santri

7)KelasIIMA :122santri

8)KelasIIIMA :108santri

Jumlahsantritahunpelajaran2018-2019

adalah717santri.101

6.Sarana dan Prasarana Pondok Modern

Arrisalah

Demi kelancaran proses belajar

mengajardandemikenyamananparasantri

dalam beraktivitasdanmenuntutilmumaka

sarana dan prasarana menjadikebutuhan

yang sangat penting oleh suatu intansi

pendidikan.Adapunsaranadanprasarana

yangdimilikiolehPondokModernArrisalah

yakni puluhan asrama, ruang kelas

mencukupi,puluhantoilet,2labbahasa,2

lab komputer,2 perpustakaan,2 warung

telephone (wartel),2 warung internet

(warnet), lapangan-lapangan luas untuk

kegiatanolahragadanupacara,2meeting

100Lihatlampirantranskripnomor:04/D/02-III/2019
101Ibid.
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hall (aula pertemuan) dan 2 gedung

pertemuan lainnya (Konsorsium dan

Reformasi),1 Masjid BesarAllahu Akbar,

tempatparkir yang banyak,kolam ikan,

perkebunan jati; akasia manium;

lamtorogung; kelengkeng; mangga dan

mente,pabriktahu,2koperasisantridan1

koperasipondok,dapurpondok,ruangan

makan para santri, ruang tamu, dan

beberapagedunglainnya.102

B.DeskripsiDataKhusus

1.PerencanaanProgram PendidikanKarakter

diPondokModernArrisalah

Pondok pesantren membangun

pendidikan dengan pondasiutamaberupa

akhlak.Jika akhlak mulia telah terbentuk

padadirisantri,makakelaksantritersebut

akanmenjadipribadiyangamanahterhadap

keilmuan yang dimiliki. Untuk dapat

mewujudkan hal tersebut, diperlukan

pengelolaanpesantrenyangberkualitas.103

Dalam wawancaranyabersamapeneliti,

Al-Ustad Sya’roni mengungkapkan latar

belakangdariprogram pendidikankarakter

diPondokModernArrisalahsebagaiberikut:
Pondok Modern adalah lembaga pendidikan
Islam alapesantren,yangmendidikparasantri
sesuaidenganpetunjukAllahSwt.dantuntunan

102Lihatlampirantranskripnomor:05/D/02-III/2019
103UmarSidiq,ManajemenMadradah,127
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Rasulullah Saw.Tugasutama pondokmodern
meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan
agamadanumum sebagailangkahawaluntuk
mencapai kesuksesan hidup baik di dunia
maupun diakhirat.

104
Untuk mencapaitujuan

tersebut,diperlukan keseimbangan yang selalu
diterapkan di Pondok Modern Arrisalah di
antaranya:kepentinganduniadanakhirat,ilmu
pengetahuan umum dan agama, wawasan
nasionaldaninternasional,penguasaanbahasa
Arab dan bahasa Inggris,teoridan praktek,
kecerdasan moral dan intelektual, serta
penanamanakhlakulkarimah.

105

Begitupula dengan apa yang

diungkapkan oleh Al-Ustadzah Nurul

Syamsiyah kepada penelititerkaitdengan

latar belakang pendidikan karakter di

PondokModernArrisalahyaitu:
Pendidikan karakter atau akhlak di Pondok
Modern Arrisalah merupakan halyang mutlak
dalam seluruhkegiatannya.Pendidikankarakter
inisudahterbangunsejakpondokpertamakali
berdiri. Pada proses perencanaan seluruh
program pondok termasuk dengan pendidikan
karakter/akhlak, langsung dipimpin oleh
Mudir/KiaibesertaDewanMajelisdanparaguru
senior(Masayikh)pondok.Dimulaidariproses
identifikasikebutuhan,merumuskan program,
menentukan kegiatan-kegiatan, menentukan
sasaran hingga tahap implementasi dan
evaluasi.

106

Pondok Modern Arrisalah merupakan

jenis pondok khalafiyaitu pondok yang

104Lihatlampirantranskripnomor:02/W/03-III/2019
105Ibid.
106Lihatlampirantranskripnomor:01/W/03-III/2019
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sudah termodernisasikan,ditandaidengan

adanyapenggabunganantarapembelajaran

pondokklasikdenganilmuumum.Sehingga

jenis kegiatan pengembangan santri

ditujukan untuk persiapan menghadapi

kehidupan global yang semakin

kompleks.107

Perencanaan pendidikan karakter di

Pondok Modern Arrisalah seperti yang

diungkapkap oleh salah satu Masayikh
sekaligus wakildirektur sekolah Pondok

Modern Arrisalah yaitu al-Ustad Sya’roni

dalam wawancaranya dengan peneliti

sebagaiberikut:
“Perencanaan segala kegiatan pondok adalah
berdasarkan visi misi pondok yang selalu
diungkapkan Mudir/Kiaipada tiap tausiyahnya,
yaituuntukmenjadikansantrisebagaigenerasi
yang robbaniyan wa faaqqihan fi-d-din,yang
berartibahwa santrimenjadigenerasiyang
memahamipendidikansecarabenardanIslami
serta mengertiilmu agama.Sehingga seluruh
kegiatanpondokdirencanakandandipraktekkan
untukmenujukearahtujuanpondoktersebut.
Adapun yang menjadi role model/sumber
kegiatanadalahKiaisendiri.Kitainipesantren
danMudir/KiaiadalahAl-MashAl-A’laLanaaatau
teladan tertinggi di pondok. Beliaulah yang
menginspirasi apapun ke seluruh kehidupan
pondok,daniniadalahtradisi.”

108

Dalam proses pembinaan dan

107Ibid.
108Lihatlampirantranskripnomor:02/W/03-III/2019
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penegakan disiplin agar tercapaisecara

menyeluruh,makasalahsatupengasuhan

santriyaitu Al-Ustadzah Maryam Zulaika

mengungkapkan:
“Dalam rangka dinamisasi dan stabilisasi
kegiatansertapembentukanpolapikir(mindset)
santriterhadap urgensisistem,perlu adanya
perumusanperaturanberikutsanksidisiplinbagi
tiap pelanggar sistem dan peraturan karena
disiplintanpasanksiadalahomongkosong.Poin-
poin peraturan dan sanksi disiplin tersebut
tertuangdalam rumusanTengkoyangmenjadi
referensi setiap permasalahan yang muncul
dalam pondok.RumusanperaturandanTengko
tersebutdibuatolehbagianpengasuhansantri
bersamaDewanMajelisyangkemudiandiajukan
ke Mudir/Kiaiuntuk dianalisis dan disetujui.
Tengkotersebuttidakhanyaberlakubagisantri,
namun beberapa poin juga diberlakukan bagi
guru KMI yang aktif mengajar di lembaga
pendidikan ini.Para guru pengasuh dibantu
dewanguruyanglainsenantiasamemahamkan
anakbahwasesuatudiperbolehkanataudilarang
berikutulasan alasan-alasan agarsantritidak
merasa canggung dan terkekang terhadap
disiplinyangada.Demikianpenegakkandisiplin
tetapmenjadisuatuhalyangmutlakmengingat
bentuk toleransi terhadap kesalahan sekecil
apapun jika dibiasakan diberi kelonggaran,
lambatlaunakanmenjadihalyangkatakanlah
biasa.Prinsipdalam penegakandisiplinpondok
adalah

ئطخم تنأف تأطخأ نإ تنأ وام تنأ نم
Terlepas darisanksisebagaiperingatan,para
guru pengasuh tetap berusaha menekankan
kepadakesadarandantindakanpreventifserta
sebisa mungkin meniadakan hukuman fisik
dalam penegakandisiplin.Demikian,diharapkan
jalannya disiplin menjadilebih baik dan lebih
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berdasarkanpadapribadiyangsadartanpaada
rasaketerpaksaan.”

109

Jadiperencanaanprogram pendidikandi
Pondok Modern Arrisalah meliputiproses
identifikasi kebutuhan, merumuskan
program, menentukan kegiatan-kegiatan,
menentukan sasaran hingga tahap
implementasi dan evaluasi. Proses
perencanaanprogram pendidikandipimpin
langsungolehKiaibesertaDewanMajelis
sertaparadewangurusenior(masayikh).
Perencanaan program pendidikan karakter
di Pondok Modern Arrisalah adalah
berdasarkan visimisipondokyang selalu
diungkapkan Mudir/Kiai pada tiap
tausiyahnya,yaituuntukmenjadikansantri
sebagai generasi yang robbaniyan wa
faaqihanfi-d-din,yangberartibahwasantri
menjadi generasi yang memahami
pendidikan secara benardan Islamiserta
mengertiilmu agama.Sehingga seluruh
kegiatan pondok direncanakan dan
dipraktikkan untukmenuju kearah tujuan
pondoktersebut.

2.ImplementasiProgram PendidikanKarakter

diPondokModernArrisalah

Implementasiatau pelaksanaan adalah

sebagaisuatuusahaataukegiatantertentu

yangdilakukanuntukmewujudkanrencana

atauprogram yangtelahdirencanakan.Di

sinipemimpindanparapenguruspondok

109Lihatlampirantranskripnomor:03/W/07-III/2019
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pesantrensebagaipengeloladanpelaksana

program dan kegiatan yang telah

direncanakan.

Dalam tahap pelakasanaan program

pendidikan karakter/akhlak di Pondok

Modern Arrisalah melibatkan seluruh

elemen yang ada dipondok.Mulaidari

Mudir/Kiai,guru,pengurusdansantrisendiri.

Pendidikan karakter/akhlak di Pondok

Modern Arrisalah adalah pendidikan

karakter/akhlak berbasis Qudwah (teladan

ataucontoh).KiailahmerupakanAl-Qudwah
Al-A’laatau teladan utama kemudian guru

dan pengurus pun mengikuti memberi

teladanhinggaparasantrimengikutisecara

sadar tanpa keterpaksaan. Pendekatan

pendidikan akhlak berbasis Qudwah
menekankan pada Al-Amru wa-lAl-‘Amal
yaitu mengedepankan praktikriildaripada

teori.110SepertiyangselaludiungkapkanKiai

H. Muhammad Ma’shum Yusuf selaku

pimpinanPondokModernArrisalahdalam

tausiyahnya:“Jangan malu berangkatdari
yang kecildan sederhana,sebab besar
perkaradimulaidariyangkecil,makayang
kecil harus baik”. Pernyataan tersebut

tentunya juga memiliki maksud bahwa

segala halyang berlangsung dipondok

110Lihatlampirantranskripnomor:05/W/09-III/2019
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harusdikerjakansebaikmungkin,dansalah

satunyajanganmaluuntukmenjadicontoh

atauteladanbagiyanglain.111

Pelaksanaan proses pendidikan

karakter/akhlakdiPondokModernArrisalah

dilakukanmulaidarikegiatan-kegiatansantri

dalam organisasinya,sepertiyangdijelaskan

oleh Al-Ustadzah Maryam Zulaika selaku

bagian pengasuhan santri dalam

wawancaranya bersama peneliti adalah

sebagaiberikut:
“Dalam pelaksanaanseluruhprogram pendidikan
karakter/akhlak terdapat tingkatan-tingkatan
tersendirisesuaijenjangnya.MulaidariMudir/Kiai
selakupimpinandanpenanggungjawabpondok,
paraguru(Asatidwa-lUstadzaat)yangbertugas
sebagaipembina;pengawassertapelaksana,dan
pengasuhan bagisantri.Kemudian ditingkat
pengurusdimulaidarifaslu-r-robi’(kelasempat
setingkatdengankelassatualiyah)yaitusebagai
mudabbiratau pengurusrayon,faslu-l-khomish
(kelas lima setingkatkelas dua aliyah)yang
bertugas sebagaimunadhomah atau penegak
kedisiplinan santri,dan faslu-n-nihaiyah atau
kelasakhirsetingkatkelastigaaliyahyangjuga
bertugas sebagaibagian munadhomah pusat
atau lebih dikenal dengan bagian PTTI
(Pesantren Tempat Tehnologi Islam). Pada
keberlangsungankegiatanorganisasisantriPTTI
merupakan tanggung jawab pembantu
pengasuhan santri sekaligus faslu-n-nihaiyah.
Dalam halini,para guru pengasuh berperan
sebagaikonsultanbagitiapgeraklangkahdan
kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler yang

111Ibid.
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dirumuskan dalam program kerja tiap bagian
PTTIpada saat Muker (Musyawarah Kerja).
Dalam perencanaanpengadaankegiatanselain
mengharuskan lisensi pembimbing (musyrif),
kegiatan maupun pembimbing bagian, juga
menuntutkemutlakan andilkendalipembantu
pengasuhansantridalam pelaksanaannya.”

112

PesantrenTempatTehnologiIslam atau

PTTIdiPondok Modern Arrisalah adalah

sebuah organisasiyang merupakan suatu

wadah dan saranabagi pendidikan

kepemimpinandanpengembanganmental

serta upaya dalam membangun akhlakul
karimah para santri untuk bekal hidup

bermasyarakatkelak.Semuaelementerlibat

dalam program organisasiini.Baiksebagai

pengurus maupun anggota.Saling bahu

membahu untuk kesuksesan

bersama.Dalam berjalannyaaktivitassantri

kelas 5 dan 6 diberi amanah untuk

menjalankan program ini. Dalam kiprah

perjalanan PTTI, terdapat pergantian

pengurus yaitu setahun sekali guna

pemerataan pendidikan berorganisasidan

pengamalanmotto“SiapDipimpindanSiap
Memimpin, Patah Tumbuh Hilang
Berganti”,113berikut beberapa bagian di

PTTI:114

112Lihatlampirantranskripnomor:03/W/07-III/2019
113Ibid.
114Lihatlampirantranskripnomor:07/W/10-III/2019
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a)Ketua PTTI (Raisu-l-Munadhomah),

Sekretaris PTTI (Qismu-l-Katibah),

BendaharaPTTI(Qismu-l-Idaroh)

b)Bagian Keamanan (Qismu-l-Amni)dan

BagianPengajaran(Qismu-t-Ta’lim)

c)Bagian Penggerak Bahasa dan

Penerangan(Qismu-l-Lughohwa-l-Basra)

d)Bagian Kesenian (Qismu-l-Funun) dan

BagianOlahraga(Qismu-r-Riyadloh)

e)BagianPersita/PersatuanSilatArrisalah

(QismuDifaunNafsi)
f) BagianPramuka(Qismu-l-Kasyafah)

g)BagianCatering(Qismu-l-Mathbakh)

h)BagianKoperasidanKafetaria

i) BagianKesehatan(Qismu-s-Sikhah)

j) BagianPhotografidanPublishing

k)BagianPerpustakaan(Qismu-l-Maktabah)

l) Bagian Penerimaan Tamu/BAPENTA

(Qismu-d-Dhiyafah)

m)BagianTa’mirMasjiddanJami’atulQuro’

n)BagianEngineering

Padatiapbagiandariorganisasisantri

PTTIdiatas,dimaksudkanuntukmembekali

santribaik sebagaiorganisatoris maupun

sebagai seorang santri yang harus

bertanggungjawabsertaamanahterhadap

bagian-bagian yang diamanahkan.Hal-hal

tersebutterkorelasidengantujuanpondok

yaitu mencetak generasirabbaniyun,dan
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dimaksudkan agarsantriterbiasa dengan

tanggungjawabnya. Ini tentunya akan

memberidampak positifbagikepribadian

serta akhlak atau karakter santri

kedepannya.

Dalam manajemenpondokpesantrendi

PondokModernArrisalahuntukmencapai

keharmonisan kehidupan pondok baik

pimpinan,parapengurusdansantrimaka

diterapkannya manajemen shalatsebagai

manajemen pondok juga.Karena dalam

shalatterdapatberbagaipelajaran,yaitu:115

a)Dikerjakan sesuaipetunjuk Allah Swt.

dantuntunanRasulullahSaw.(Islam).

b)Selalumemburuwaktudanmendisiplin

diri di awal waktu paling istimewa

(Adzan).

c)Dimulai dengan membersihkan diri,

pakaiandantempat(wudlu).

d)Menghadapkan dirike kiblat,bershaf
yanglurusdanrapat,danberusahauntuk

dishafpertama(shaf).

e)Berniatdenganikhlas,bahwaapayang

dilakukaninikarenaAllah,bukanuntuk

apadansiapa,sertamengagungkan-Nya

padasaattakbirotulikrom.
f) Bersumpahdihadapan-Nya,bahwahidup

danmatinyahanyauntukAllah(iftitah).

115Lihatlampirantranskripnomor:04/W/07-III/2019
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g)Selalu mengikuti gerak-gerik imam

denganbaiktanpaberselisih(khusu’dan

tuma’ninah).

h)Disaatberdiritegakdiatas,rukukdi

tengah, dan sujud di bawah, tetap

mengagungkanAllahSwt.

i) Tidakbolehberpalingkesanakemari,

kecuali sudah sempurna shalatnya

(salam).

j) Imam berhalangan,ma’mum harussiap

menggantidan meneruskan shalatnya.

Dankalauimam salahataulupa,boleh

menegurdenganbijaksana.

k)Imam harus baik dalam segala hal,

contohterbaikbuatma’mumnya,karena

diaadalahteladanbagiparama’mum.

l) Imam dan ma’mum sama-sama

berdisiplin dan menjaga diri,supaya

shalatnya tetap khusyu’dan diterima

olehAllahSwt.

Maka managemen shalat itu bisa

dipraktekkan dalam upaya mengelola

pondok. Berikut hikmah dari penerapan

manajemen shalatdalam kegiatan sehari-

harigunamembentukkarakter/akhlakpada

seluruhpenghunipondokyangditerapkandi

PondokModernArrisalah:116

a)Harus mengikutisepenuhnya petunjuk

116Lihatlampirantranskripnomor:04/W/07-III/2019
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AllahSwt.dantuntunanRasulullahSaw.,

supayadiakhiratkelakmendapatpahala

dan pertolongan Allah Swt., serta

mendapatsyafa’atRasulullahSaw.

b)Disiplinwaktu,tidakleha-lehaatausantai.

c)Bersihdirilahirbathin.

d)Merapatkan barisan dan berusaha

terdepan.

e)Pamrih ibadah, perjuangan, dan

pengabdian hanya karena Allah,bukan

untukmanusiaatauuntukdirinya,tidak

merasalebihkepadayanglain.

f) Apa saja yang dilakukan hanya untuk

menopang perjuangannya (‘ibadatan
lillâh).

g)Anggota taatpatuh kepada pimpinan

dalam mencapaitujuan,tetapikalau

pimpinansalahataulupa,ma’mum boleh

menegur dengan bijaksana tanpa

mengurangidan mengganggu jalannya

perjuangan.

h)Ketikaperjuangandiatas,ditengah,atau

dibawah harustetap istiqomah,tetap

berpegang teguh bahwa Allah Maha

Agung.

i) Haruskonsentrasi,tidakbolehmenoleh

kekiridankekanansertatidakboleh

ragu-ragu.

j) Setiap individu harus siap memimpin,
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atau meneruskan perjuangan apalagi

bagiyangdekatimam atauyanglebih

mampumeneruskan.

k)Pimpinanharusbaik,karenanyasebagai

panutan,palingbertaqwa,berilmuatau

mampu.

l) Pimpinan dan anggota harus saling

menjaga disiplin,menjaga diri,supaya

perjuangan dan dedikasinya diterima

olehAllahSwt.

Dalam pelaksanaanprogram pendidikan

karakterdiPondokModernArrisalahjuga

memilikisistem pendidikanpesantrenuntuk

mencetaksantriunggulanyaitudengan:117

a)AlaManhajRobbanidenganmujahadah

yang tinggi,yaitu sistem pendidikan

Islam dengan kesungguhan yang

maksimaldankeikhlasanyangtinggidan

murni.

b)Alanyantri/mondok,yaitudengansistem

asramaterpisahantaraputradanputri,

menerapkantri-pusatpendidikandengan

pengawasan24jam olehpimpinan,para

gurudanpengurus.

c)Dalam lingkungan yang agamis dan

ilmiah,bebasdarisegalapengaruhburuk

dengandisiplinyangketat.

d)Keseimbangan bobotpelajaran dalam

117Lihatlampirantranskripnomor:03/W/07-III/2019
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kurikulum antarailmu-ilmupengetahuan

agamadanpengetahuanumum.

e)Penerapan bahasa resmi (Arab dan

Inggris) secara aktif baik di kelas

sebagai bahasa pengantar atau di

asramasepanjangharisebagaibahasa

pergaulan.

f) Penerapan sistem sekolahan yang

teraturuntuk mencerdaskan pikirdan

dlomir (otak dan hatinya) dalam

memahami ilmu-ilmu pengetahuan

agamadanumum.

g)Penerapan organisasiPesantren Tepat

TeknologiIslam (PTTI),untuk melatih

hidup yang teratur, dan penerapan

kegiatanextrakurikuler,seperti:olahraga,

seni,dan keterampilan untuk melatih

kepemimpinan,keterampilanhidup dan

mengusirkejenuhan.

h)Penerapanpendidikankekeluargaandan

pendekatan secara individual(face to
face) di samping pendidikan secara

kolektifuntuk berbagaipermasalahan,

agarlebihdekatantaragurudansantri

sepertikeluargasendiri.

Dalam wawancarapenelitibersamaAl-

Ustad Sya’roni,bahwa terdapat hikmah

kegiatan pondok bagi akhlak dan

kepribadiansantri,berikutungkapnya:
“Pelaksanaan kegiatan-kegiatan salafiyah
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tersebut sebagai wujud pengukuhan ruhiyah
santriyangrabbaniy.Dengantujuanterpenuhinya
kebutuhan ruhiyah santri, terbimbing serta
terkoreksinya ‘ubudiyah santri, pembantu
pengasuhan santri mengupayakan berbagai
kegiatanBinaImanTaqwayangdikemasdalam
kegiatan salafiyah. Di antara upaya yang
dilakukan para guru pengasuh dalam halini
adalah dengan mengaktifkan pengelolaan
kegiatan masjid seperti takhsinul qiro’ah,
pengecekanbacaansholat,do’adanwiridsantri,
pengecekanhafalanal-Qur’an,tausiyahdanlain-
lain. Untuk mengintensifkan bimbingan dan
efisiensikerja,dibentukkelompok-kelompokkecil
santridisertaitim pembimbingbaikdaribapak
atau ibu guru, dibantu pengurus rayon
(mudabbir)yang kompeten di bidangnya.
Demikian,diharapkangurudanmudabbirdalam
kegiatantidakhanyaberperansebagaipengajar,
namun juga motivatordan penyuluh nilai-nilai
filosofishidupyangbermakna.”

118

Adapun kegiatan-kegiatan yang sudah

menjadibudayaPondokModernArrisalah

dalam menumbuhkembangkan akhlakul
karimahsepertiyangdiungkapkanolehAl-

UstadzahNurulSyamsiyahselakuMasayikh
dansekaliguspengajarTarbiyahwaTa’lim
adalahsebagaiberikut:

“Dikembangkanbudayaantriataulebihdikenal
budaya thoburdalam segala aktivitas,seperti
antrimakan;antrimandi;antrimembelimakanan
dikantin.Budayaantri/thoburdimaksudkanuntuk
melatihsantrimenjadiorang yang sabarserta
terbiasadenganhal-halyangteratur.Kemudian
adabudayaizinselamadikelasketikaproses
pembelajaran dilaksanakan. Santri harus

118Lihatlampirantranskripnomor:04/W/07-III/2019
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dibiasakanuntukmemintaizindalam melakukan
sesuatu,sepertiizinmelepaskaoskakidikelas,
izinminum airdikelas.Jikasangmua’llim atau
pengajartidakmengizinkanhaltersebut,maka
santriharusmematuhinya.Inidimaksudkanagar
santriterbiasadenganrasasopansantundan
tawadhu’. Kemudian santri dilarang
menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan
bahasa daerahnya ketika berada dilingkungan
pondok.Parasantriwajibmemakaiduabahasa
resmiPondok Modern Arrisalah,yaitu bahasa
ArabdanbahasaInggris.Jikaterbuktimelanggar,
makasantriakanmenjadipelanggaryangmasuk
dalam program jasusahataulebihdikenaldengan
mata-matabahasa.Seorangmata-matabahasa
bertugasuntukmengintaiteman-temannyayang
kemudian didapatimelanggar bahasa,ditulis
dalam kertasjasusahlaludimasukkankekotak
bahasa. Santri yang melakukan pelanggaran
bahasa,akan langsung dipanggiloleh bagian
bahasakemudiandilakukannyatakhkimullughoh
atau pengadilan bahasa. Bagian bahasa
mengintrogasi pelanggar untuk mengakui
kesalahan,lalu membenarkan dimana letak
kesalahan dan kemudian memberihukuman.
Hukuman yang diberikannya pun juga harus
mengandungunsurperbaikan,seperti:tarjamatul
maqolah,membuatesaiberbahasa resmi,dan
menghafalkanhaditsataumahfudzot.Hukuman
tersebuttentunya diharapkan untuk membina
santriyangmasihmelanggarbahasasupayabisa
memperbaikinya.Lalu pada kelas akhir atau
sannah nihaiyah diwajibkan mengikutikegiatan
‘Amaliyatu-t-Tadris atau Micro Teachingatau
dikenal dengan sebutan praktik mengajar.
Kegiatan inidimaksudkan untuk menyiapkan
santriagarmampudansiapmenjadiseoarang
mu’allim atau pengajar.Dalam kegiatan micro
teachingtersebut,santrikelasakhirdiwajibkan
membuatI’dadAmaliyahataumateriajarsesuai
pelajaranyangdiberikanolehbagianKMI,seperti
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pelajarannahwu,shorof,muthola’ah,mahfudzot,
insya’,grammar,composition,reading dan lain
sebagainya.KemudianI’daddikoreksikankepada
pembimbing ‘amaliyah lalu selanjutnya
dipraktikkandikelas-kelasyangsudahditentukan.
Peserta‘amaliyahbertugassebagaiseorangguru,
yang wajib menyampaikan ilmu dengan benar.
Kemudian pada saat proses ‘amaliyah
berlangsung,teman-teman yang lain membuat
naqd(kritikan)yangtertulistentangkekurangan
apasajayangdilakukanolehpeserta‘amaliyah.
Kemudian setelah selesai, dilakukan proses
intiqodat‘amm atau proses evaluasibersama
dengangurupembimbing.Yaitumembahasapa
sajakekeliruanyangdilakukansertakekurangan
ketikapraktikmengajar,laludiberipembenahan
secara bersama-sama dengan dewan guru.
Kegiatan-kegiatan di atas adalah beberapa
contoh dariberbagaiupaya Pondok Modern
Arrisalah dalam menumbuhkembangkan
kepribadian,akhlaksertamenyiapkansantriagar
mampu menjadi generasi rabbaniyun dan
terbiasadenganhal-halyangteraturdanpenuh
rasa tanggungjawab,serta menanamkan sikap
leadhership,responsivedanpartisipative.Halini
tentunyaakanbermanfaatpadakehidupansantri
setelahlulusatautamatdaripondokdankembali
kemasyarakat.”

119

Pada dasarnya proses pendidikan dan

pembelajarandiPondokModernArrisalah

dikembangkan dengan berbasis Al-Qur’an

danSunnahNabiuntukmembentukpribadi

santri yang beriman, bertakwa lalu

berakhlakulkarimah,sehingga mencetak

santriyang berkepribadian dan bermoral

baik.Selainituperanustaddanustadzah

119Lihatlampirantranskripnomor:05/W/09-III/2019
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yang selalu mengawal pendidikan dan

pembelajaran santribaik mukim maupun

non-mukim juga berpengaruh terhadap

perkembangansantri.Keikhlasanustaddan

ustadzah yang berperan aktifinimenjadi

pemicu semangat pengajar dalam

meningkatkan kualitas santri-santrinya.

Dengancaradantujuan,diantaranya:120

a)Untuk membentuk karakter yang

diharapkan, maka kedisiplinan santri

menjadiperanutamadalam pendidikan

karena prestasibelajaryang maksimal

hanyadiraihdengankedisiplinanbelajar

yang baik.Dengan kedisipinan belajar,

santridapatmencapaiprestasiseperti

yangdiinginkan,rasadisiplintidakhanya

diterapkan kepada santrisaja,namun

untuk para ustad dan ustadzah juga,

karenatanpadisiplinmakasemuaakan

menjadiberantakan dan tidak sesuai

denganSunnahRasulullahSaw.

b)Dalam pembentukanakhlak,pendidikan

dan pembelajaran diPondok Modern

Arrisalah menggunakan tiga sumber

yaitu Ayatu-l-Mukhtaroh, Hadits dan

Makhfudzot.Daritigasumbertersebut

diharapkan santri mempunyai akhlak

yangbaiksesuaidenganpendidikandi

120Lihatlampirantranskripnomor:03/W/07-III/2019
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dalam Al-Qur’andanSunnahRasulullah.

Tidak hanya itu,untuk menumbuhkan

kecintaan santripada Al-Qur’an maka

adapelajaranKhidzu-l-Qur’anpadatiap

tingkatan santri. Dan dalam

pembelajaransantritidakhanyadibekali

ilmu agama,namun juga dibekaliilmu

umum sepertiMatematika,Pkn,Bahasa

Indonesia,IPAdanIPS.

c)Untuk melatih dan membentuk pribadi

yangkuat,berjiwapemimpin,sertadapat

menjadiukhuwahislamiyahdenganbaik

maka setiap minggunya diadakan

kegiatan pramuka dan muhadloroh
(berpidato). Muhadloroh merupakan

kegiatan mingguan diPondok Modern

Arrisalah yang bertujuan untukmelatih

santridalam penggunaanbahasaArab

dan Inggris secara resmi. Dalam

muhadhoroh, santri diharuskan

mempersiapkan teks dan

menterjemahkannya.Untuk santribaru

diperbolehkan untuk menggunakan

bahasa Indonesia selama tiga bulan.

Tujuannya untuk melatih keterampilan

anakdalam menulisbahasa Arab dan

Inggrissertamelatihmenjadida’i.Dan

juga diadakan lombaberpidato antar

kelompok atau antarkelas,tujuannya
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untuk mengembangkan kemampuan

berbahasasantri.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti

lakukan,adabeberapaprogram pendidikan

karakter yang sudah menjadikebiasaan

santri, adalah bahwa santri senantiasa

mematuhidisiplin waktu sebelum shalat

dimulai.ParasantriharushadirdiMeeting
Hall atau tempat shalat setelah

dikumandangkannya adzan.Sudah harus

dalam keadaan suciatau berwudhu serta

berjalan tertib. Prinsip tepat waktu

dijalankandiPondokModernArrisalahagar

santriterbiasa menepatidan menghargai

waktu.121Kegiatanmuhadhorohataulatihan

berpidato menggunakan bahasa Arab dan

Inggrissetiapsatuminggusekali.Kegiatan

muhadhoroh dimaksudkan agar santri

mampudanbisamengembangkankeahlian

berbahasaasingsertamelatihsantriagar

berani berbicara di depan umum.122

Kegiatan ‘Amaliyatu-t-Tadris (Micro
Teaching)santriwatikelasakhirKMIdalam

program wajib pondokdiPondokModern

Arrisalah.Kegiatan iniwajib diikutikelas

akhir sebagai syarat kelulusan, dengan

tujuanuntukmenyiapkanlulusansantriyang

121Lihatlampirantranskripnomor:01/O/07-III/2019
122Lihatlampirantranskripnomor:02/O/07-III/2019
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siapmengajarataumenjadiguru.123

Bahwapelaksanaanprogram pendidikan

karakter di Pondok Modern Arrisalah

berbasisAl-Qur’andanSunnahNabiSaw.,

sertamenerapkanmanajemenshalatdalam

kegiatanpondok.Dalam tahapimplementasi

ataupelaksaanprogram pendidikankarakter

pimpinan bersama seluruh dewan guru

menjadirole modelbagisantri.Kegiatan

madrasiyah dan ma’hadiyah dijadikan

sebagaisaranadalam prosespembentukan

akhlakul karimah santri. Serta

dikembangkannya budaya dan kebiasaan-

kebiasaanbaikyangberbasishabituasibagi

santri.

3.EvaluasiProgram Pendidikan Karakterdi

PondokModernArrisalah

Padaprosesevaluasipunsamadengan

proses pelaksanaan seluruh program

pondok,yaitudilakukansecarabertahapdan

per-tingkatan.124 Dimulai dari evaluasi

mudabbir rayon bersama bagian

munadhomah. Evaluasi ini dilakukan di

kantor munadhomah setiap dua minggu

sekali pada malam Kamis dengan

membahassegalakendalasertakesulitan-

kesulitanmudabbirselamamengurusrayon

123Lihatlampirantranskripnomor:04/O/10-III/2019
124Lihatlampirantranskripnomor:06/W/10-III/2019
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kemudian akan dibuatjalan keluaryang

sekiranyalangsungbisaditangani.Evaluasi

inidilakukanuntukmengetahuibagaimana

kendalasertahambatan-hambatanyangada

ditiaprayon.125

Kemudian evaluasi yang dilakukan

bagianmunadhomahbersamari’ayahatau

bagian pengasuhan santri. Bagian

munadhomah bertanggungjawab untuk

menyampaikanhasilevaluasidenganbagian

mudabbir, melaporkan secara terperinci

serta melakukan evaluasibersama-sama

dengan ri’ayah tentang laju program PTTI

selama ini.Baikdaripelaksanaan program

maupunmasalah-masalahyangtimbul.126

Lalu proses evaluasi bagian ri’ayah
dengan dewan majelis yang kemudian

dirapatkan bersama-sama pimpinan,wakil

pimpinan dan para guru pada Pertemuan
Kamisan. Pertemuan Kamisan diadakan

setiaphariKamisduaminggusekalipada

jam pelajaran yang ke-5 dan ke-6.

Pertemuan ini langsung dipimpin oleh

Pimpinan Pondok, KH. Muhammad

Ma’shum Yusufyaitudiisidengantausiyah
tentang nilai-nilaiIslam dan sebagainya,

sertaevaluasipelaksanaankegiatanbelajar

125Lihatlampirantranskripnomor:08/W/10-III/2019
126Ibid.
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mengajar di Pondok Modern Arrisalah

sepertilaporan presensiguru dikelas.

PertemuanKamisaninisangatefektifdan

bermanfaatbagigurudansekaligusmenjadi

motivasibagimerekadalam mendidikpara

santri, dan memahami makna akan

pentingnya berjuang lillâhi ta’âla. Pada

proses rekapitulasipresensi,bagian KMI

dibantu dengan seluruh ketua kelas,

mengadakan rekapitulasipresensisetiap

hariKamisdalam duaminggusekalipada

jam istirahatpertama.Dalam kegiatansantri

akan dicek langsung dengan segala

aktivitasnyadisertaiadanyapengumuman-

pengumuman daristaffKMIyang harus

disampaikan.127

Teknik evaluasi per-tingkatan ini

dimaksudkanagarapayangdievaluasidan

dikoreksi perbagian dapat disampaikan

secara menyeluruh dan membidik tepat

sasaran.Karenadimulaidarilingkupyang

paling kecilyaitu bagian rayon hingga ke

lingkup yang paling inti yaitu evaluasi

bersamapimpinan.Sehinggadalam proses

evaluasibisa didapatkan solusidan jalan

keluar pada pembenahan dan

pengembanganprogram pondokyangtepat

sasarandantentunyaprosesevaluasiyang

127Lihatlampirantranskripnomor:08/W/10-III/2019
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dilakukanbisamembawapadamaslakhah
tiapbagian.128

BABV

PEMBAHASAN

A.Analisis Perencanaan Program Pendidikan

KarakterdiPondokModernArrisalah

Manajemen dapat diartikan sebagai

pengelolaan, ketatalaksanaan, kepengurusan

dansejumlahpengertianserupalainnya.129Ilmu

manajemendapatdiartikandenganilmutata

kelola.Istilahinidisampingberkembangdalam

duniabisnis,kemudiandigunakanpulauntuk

berbagaibidang.Sudah sejak lama dikenal

istilah manajemen pembangunan,

pemerintahan,perkantoran,rumahsakit,konflik

dan sebagainya, termasuk manajemen

pendidikan dan pondok pesantren.130 Dalam

pendidikan,manajemendapatdiartikansebagai

aktivitasmensistematisasikansumber-sumber

daya pendidikan agarberpusatdalam usaha

mencapaitujuanpendidikan.131

Di pondok pesantren dalam

melaksanakankegiatanatauprogram,diawali

128Lihatlampirantranskripnomor:06/W/10-III/2019
129 MuhammadManulang,Dasar-dasarManajemen,3.
130AhmadJananAsifudin,“ManajemenPendidikanuntuk

PondokPesantren”,356.
131Ibid,.358.
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dengan adanya musyawarah untuk

membicarakantentangkegiatanatauprogram

apa yang akan dilaksanakan.Yang nantinya

akan menghasilkan perencanaan dipondok

pesantren.DarisinilahsebenarnyaposisiKiai

hanya sepenuhnya memberikan amanah

kepadaparapengurussantriitusendiri.Dan

selanjutnya hasildariperencanaan tersebut

diserahkankepadapihakKiaiyangdiwakilioleh

Majelis Keluarga untuk dimintaipersetujuan

ataupun saran. Sesungguhnya ini sebagai

wahana bagipengurus maupun santriuntuk

belajarmembuatperencanaan,melaksanakan

dansekaligusmengevalusikegiatantersebut.

Haliniakanmenjadibekalbagisantridalam

hidupyangsesungguhnyaketikanantisudah

kembalidimasyarakat.132

Pendidikan karakter atau akhlak di

PondokModernArrisalahmerupakanhalyang

mutlakdalam seluruhkegiatannya.Pendidikan

karakterinisudah terbangun sejak pondok

pertamakaliberdiri.Padaprosesperencanaan

seluruh program pondok termasuk dengan

pendidikankarakter/akhlak,langsungdipimpin

olehMudir/KiaibesertaDewanMajelisdanpara

guru senior(Masayikh)pondok.Dimulaidari

proses identifikasi kebutuhan, merumuskan

132Sugeng Haryanto,PersepsiSantriterhadap Perilaku
KepemimpinanKiai,191.
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program, menentukan kegiatan-kegiatan,

menentukan sasaran hingga tahap

implementasidanevaluasi.

Perencanaan pendidikan karakter di

PondokModernArrisalah adalahberdasarkan

visimisipondok yang selalu diungkapkan

Mudir/Kiaipadatiaptausiyahnya,yaituuntuk

menjadikan santri sebagai generasi yang

robbaniyan wa faaqihan fi-d-din,yang berarti

bahwasantrimenjadigenerasiyangmemahami

pendidikan secara benar dan Islami serta

mengerti ilmu agama. Sehingga seluruh

kegiatanpondokdirencanakandandipraktikkan

untukmenujukearahtujuanpondoktersebut.

Adapun yang menjadi role model/sumber

kegiatan adalah Kiaisendiri.Arrisalah adalah

sebuah pondok pesantren dan Mudir/Kiai

adalahAl-MashAl-A’laatauteladantertinggidi

pondok.Beliaulahyangmenginspirasiapapun

keseluruhkehidupanpondok,daniniadalah

tradisi”.

Pada tahap perencanaan pendidikan

karakter dikembangkan perangkat karakter

yang digali,dikristalisasikan dan dirumuskan

denganmenggunakanberbagaisumber,antara

lain pertimbangan: 1) filosofis – Agama,

Pancasila,UUD 1945,dan UU No.20 Tahun

2003 beserta ketentuan perundang-undangan

turunannya;2)pertimbangan teoritis – teori
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tentang otak, psikologis, nilai dan moral,

pendidikan(pedagogidanandragogi)dansosial

-kultural;dan3)pertimbanganempirisberupa

pengalamandanpraktikterbaik(bestpartices),

antara lain:tokoh-tokoh,sekolah unggulan,

pesantrendankelompokkultural.133

Dalam proses perencanaan pendidikan

dan pembentukan karaktersantriyang telah

penelitiuraikan dibab IV,berdasarkan hasil

wawancara dengan salah satu bagian

pengasuhansantrimenyatakanbahwa,dalam

rangkadinamisasidanstabilisasikegiatanserta

pembentukan pola pikir (mindset) santri

terhadap urgensi sistem, perlu adanya

perumusan peraturan berikutsanksidisiplin

bagi tiap pelanggar sistem dan peraturan

karena disiplin tanpa sanksiadalah omong

kosong.Poin-poinperaturandansanksidisiplin

tersebuttertuangdalam rumusanTengkoyang

menjadireferensisetiap permasalahan yang

munculdalam pondok.Rumusanperaturandan

Tengko tersebut dibuat oleh bagian

pengasuhan santribersama Dewan Majelis

yang kemudian diajukan ke Mudir/Kiaiuntuk

dianalisisdandisetujui.Tengkotersebuttidak

hanyaberlakubagisantri,namunbeberapapoin

juga diberlakukan bagiguru KMIyang aktif

mengajardilembagapendidikanini.Paraguru

133Katresna72,“GrandDesignPendidikanKarakter”,8.
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pengasuh dibantu dewan guru yang lain

senantiasamemahamkananakbahwasesuatu

diperbolehkan atau dilarang berikut ulasan

alasan-alasan agar santri tidak merasa

canggungdanterkekangterhadapdisiplinyang

ada. Demikian penegakkan disiplin tetap

menjadisuatu halyang mutlak mengingat

bentuk toleransiterhadap kesalahan sekecil

apapun jika dibiasakan diberi kelonggaran,

lambatlaunakanmenjadihalyangkatakanlah

biasa.Prinsipdalam penegakandisiplinpondok

adalah

ئطخم تنأف تأطخأ نإ تنأ وام تنأ نم
Terlepasdarisanksisebagaiperingatan,

para guru pengasuh tetap berusaha

menekankan kepada kesadaran dan tindakan

preventifserta sebisa mungkin meniadakan

hukuman fisik dalam penegakan disiplin.

Demikian,diharapkanjalannyadisiplinmenjadi

lebihbaikdanlebihberdasarkanpadapribadi

yangsadartanpaadarasaketerpaksaan.

B.Analisis Implementasi Program Pendidikan

KarakterdiPondokModernArrisalah

Planning, organizing dan actuating
organisasipondokpesantrendilaksanakanoleh

Kiaibeserta pengurus.Semua kegiatan baik

madrasiyah maupun ma’hadiyah diamanatkan
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kepada pengurus oleh Kiaiatau pimpinan,

denganstrukturyangmapan,jajaranpengurus

dapatmenjalankan amanattersebutdengan

efektif dan efisien. Untuk memudahkan

komunikasiantara pengurus dan pimpinan

makadalam susunanpengurusadadariunsur

Majelis Keluarga yang dimasukkan dalam

kepengurusan.Denganstrategiini,efektifuntuk

menjagakeseimbanganantarateam pengurus

hariandenganMajelisKeluarga.134Implementasi

ataupelaksanaanadalahsebagaisuatuusaha

atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk

mewujudkanrencanaatauprogram yangtelah

direncanakan.

Pada dasarnya proses pendidikan dan

pembelajaran di Pondok Modern Arrisalah

dikembangkandenganberbasisAl-Qur’andan

SunnahNabiuntukmembentukpribadisantri

yang beriman, bertakwa lalu berakhlakul
karimah, sehingga mencetak santri yang

berkepribadian dan bermoralbaik.Selain itu

peran ustad dan ustadzah yang selalu

mengawalpendidikandanpembelajaransantri

baik mukim maupun non-mukim juga

berpengaruh terhadap perkembangan santri.

Keikhlasanustaddanustadzahyangberperan

aktifinimenjadipemicu semangatpengajar

134Sugeng Haryanto,PersepsiSantriterhadap Perilaku
KepemimpinanKiai,191.
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dalam meningkatkankualitassantri-santrinya.

Dalam penerapan pendidikan karakter

digunakanmanajemenshalatsebagaipemantik

kegiatan,hal ini didasarkan bahwa dalam

kegiatanshalatterkandungfilosofikehidupan

yangbisadiaplikasikandalam kehidupansehari

-hari.Sepertidisiplin tepat waktu,mengikuti

imam/pemimpin, konsentrasi atau fokus,

barisanyangrapisertaharusdalam keadaan

suci. Berikut hikmah dari penerapan

manajemenshalatdalam kegiatansehari-hari

gunamembentukkarakter/akhlakpadaseluruh

penghunipondokyang diterapkan diPondok

ModernArrisalah:

1.HarusmengikutisepenuhnyapetunjukAllah

Swt.dantuntunanRasulullahSaw.,supaya

di akhirat kelak mendapat pahala dan

pertolongan Allah Swt.,serta mendapat

syafa’atRasulullahSaw.

2.Disiplinwaktu,tidakleha-lehaatausantai.

3.Bersihdirilahirbathin.

4.Merapatkanbarisandanberusahaterdepan

(dishafpalingdepan).

5.Pamrihibadah,perjuangan,danpengabdian

hanyakarenaAllah,bukanuntukmanusia

ataudirinya,tidakmerasalebihkepadayang

lain.

6.Apa saja yang dilakukan hanya untuk

menopangperjuangannya(‘ibadatanlillâh).
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7.Anggotataatpatuhkepadapimpinandalam

mencapai tujuan,tetapi kalau pimpinan

salah atau lupa,ma’mum boleh menegur

dengan bijaksana tanpa mengurangidan

mengganggujalannyaperjuangan.

8.Ketikaperjuangandiatas,ditengah,ataudi

bawah harus tetap istiqomah, tetap

berpegangteguhbahwaAllahMahaAgung.

9.Haruskonsentrasi,tidakbolehmenolehke

kiridankekanansertatidakbolehragu-ragu.

10.Setiapindividuharussiapmemimpin,atau

meneruskanperjuanganapalagibagiyang

dekat imam atau yang lebih mampu

meneruskan.

11.Pimpinan harus baik,karenanya sebagai

panutan, paling bertaqwa, berilmu atau

mampu.

12.Pimpinandananggotaharussalingmenjaga

disiplin,menjagadiri,supayaperjuangandan

dedikasinyaditerimaolehAllahSwt.

Dalam teoripendekatanpenanamannilai

yang berfokus pada suatu pendekatan yang

memberipenekananpadapenanamannilai-nilai

sosial dalam diri peserta didik, menurut

pendekataninibahwatujuanpendidikannilai

adalah diterimanya nilai-nilaisosialtertentu

oleh peserta didik dan berubahnya nilai-nilai

pesertadidikyang tidaksesuaidengannilai-

nilaisosialyang diinginkan.Adapun metode
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yang digunakan dalam pendekatan iniantara

laindenganketeladanan,penguatanpositifdan

negatif, simulasi, permainan peranan,

berkomunikasiyangbaikdanlain-lain.135 Pada

metodeyangdigunakandalam teoriiniadalah

metode keteladanan atau Qudwah.Halini

sudah diterapkan berpuluh-puluh tahun di

PondokModernArrisalah,bahwaketeladanan

adalahhalyang mutlakdilakukan,mulaidari

pimpinan,dewan guru sampaikepada santri

sendiri.Sehinggateladanyangnyatainilahyang

akhirnya membuatsantrisecara sadardan

sukarelamenegakkandisiplindalam tujuannya

membentuk akhlak santri. Disiplin yang

dikembangkan diPondok Modern Arrisalah

difokuskanpadapembentukangenerasiyang

rabbaniyunyaitumemahamipendidikansecara

benar dan Islami,serta menjadikan santri

berakhlakul karimah. Hal tersebut untuk

menjadibekalsantriketikanantisudahtamat

daripondoklalukembalikemasyarakat.

Pada tahap implementasi pendidikan

akhlakdapatdilakukandenganpengembangan

pengalamanbelajar(learningexperiences)dan

proses pembelajaran yang bermuara pada

pembentukan karakter dalam diri individu

pesertadidik.Prosesinidilaksanakanmelalui

proses pembudayaan dan pemberdayaan

135Sadam FajarShodiq,PendidikanKarakter,17.
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sebagaimana digariskan sebagaisalah satu

prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional.

Proses ini berlangsung melalui tiga pilar

pendidikan:sekolah,keluargadanmasyarakat.

Dalam masing-masing pilarpendidikan akan

menanamkan dua jenis pengalaman belajar

(learningexperiences)denganduapendekatan,

yakni intervensi dan habituasi. Melalui

intervensi dikembangkan suasana interaksi

belajar dan pembelajaran yang sengaja

dirancanguntukmencapaitujuanpembetulan

karakterdengan menerapkan kegiatan yang

terstruktur (structure learning experiences).

Sementara itu,melaluihabituasidiciptakan

situasidankondisi(persistencelifesituation)

yangmemungkinkanpesertadidikdisekolah,di

rumahdandilingkunganmasyarakatdengan

membiasakandiriberperilakusesuainilaidan

menjadikarakteryangtelahdiinternalisasidan

dipersonalisasi dari dan melalui proses

intervensi.Kedua proses ini,intervensidan

habituasi harus dikembangkan secara

sistematikdanholistis.136

Dariprosesintervensidanhabituasiyang

dikembangakan diPondok Modern Arrisalah

dalam membentukakhlaksantrijugadidukung

olehperansertapimpinandanparaguru.Halini

dibuktikandenganintervensiataukeikutsertaan

136Katresna72,“GrandDesignPendidikanKarakter”,8.
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pimpinan dan para guru dalam membentuk

akhlak santrimelaluiteladan langsung (bil
Qudwah).Pimpinandanparagurusenantiasa

menjadiuswah atau teladan dalam proses

pendidikan dan pembelajaran di pondok.

Pimpinan dan guru sama-sama mematuhi

disiplinyangberkembangdipondok.Sehingga

daricontohlangsungyangditunjukkaninilah,

santriakan ikutserta secara sadardalam

mematuhidisiplin pondok.Adapun habituasi

atauprosespembiasaanpendidikankarakterdi

PondokModern Arrisalah sudah berlangsung

sejak dini,yang berartisantrimulaimasuk

pondok hingga dia tamat. Pembiasaan-

pembiasaan inilah yang selalu ditanamkan

dalam dirisantrimelaluikegiatanmadrasiyah
maupun ma’hadiyah. Kegiatan madrasiyah

sepertidisiplinmasukkelas,disiplinberbusana,

disiplin berorganisasi dan sebagainya.

Sedangkan pada kegiatan ma’hadiyah seperti

disiplin berbahasa wajib Arab dan Inggris,

disiplin mengantrisaat makan dan mandi,

disiplin shalat,serta ketepatan waktu dalam

segalakegiatanlainnya.Sertapenanamansikap

-sikap ala Rasulullah Saw.sepertikejujuran,

amanah,mampuberceramah,danjugasabar

dalam seluruhkegiatanparasantrisertaguru.

Adapunstrategipengembangankarakter

padakonteksmikroberlangsungdalam konteks
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satuanpendidikanatausekolahsecaraholistis

(the whole schoolreform).Sekolah sebagai

leading sector,berupaya memanfaatkan dan

memberdayakan semua lingkungan belajar

yang ada untuk menginisasi,memperbaiki,

menguatkan dan menyempurnakan secara

terus-menerus proses pendidikan karakterdi

sekolah. Secara mikro, pengembangan

nilai/karakterdapatdibagidalam empatpilar,

yakni kegiatan belajar mengajar di kelas,

kegiatankesehariandalam bentukpenciptaan

budaya sekolah, kegiatan kurikuler dan

ekstrakurikulerserta kegiatan keseharian di

rumahdandalam masyarakat.137

Dalam proses pembentukan akhlakul
karimahparasantridiPondokModernArrisalah,

pimpinan dengan tegas menyatakan bahwa

dasar pendidikan dan pengajaran adalah

pemberianteoriyangdiimbangidenganpraktik

langsung.Halinisepertiyang sudah peneliti

amatibeberapa waktu di Pondok Modern

Arrisalahadalahbahwadalam kegiatanpondok,

pimpinandanguruadalahsuritauladanutama.

Guruharusselaluberupayamemberikancontoh

nyata,menaatidisiplinpondok,sertabertugas

menciptakansuasanakehidupanpondokyang

baikuntukparasantri.Denganmembericontoh

nyata dalam bertindak, maka santri akan

137Ibid.,9.
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mengikuti secara sadar. Seperti santri

diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab

danInggrisdalam kesehariannya,halinijuga

berlaku bagiseluruh dewan guru diPondok

Modern Arrisalah. Dalam menerangkan

pelajaran,dalam berkomunikasidan dalam

kegiatan-kegiatan pondok lainnya juga harus

berbahasa Arab dan Inggris. Dengan

menciptakan budaya pembiasaan sepertiini

akanmenjadisalahsatustrategiyangefektif

dalam pembentukan akhlak santri. Karena

santriakan selalu melihat pada apa yang

merekalihatdandengar.

Dalam mengembangkan mentalserta

bakatsantridiPondokModernArrisalah,maka

dikembangkannya program kurikuler dan

ekstrakurikuleryang mewadahisantridalam

mengembangkanide,kreativitas,gagasanserta

bakatminatmelaluiorganisasisantriyang

disebut PTTI.Yaitu melaluipengembangan

keahlian berbahasa Arab dan Inggris melalui

kegiatan muhadloroh; muhadasah; speech
contes; telling story; tamsilul mashrokh,

ketangkasan hidup melaluikegiatan pramuka

dan bela diri, serta berbagai kegiatan

ekstrakurikuler pondok yang menunjang

pengembanganbakatdanminatsantri.Halini

tentunya agarmembuatsantriterus dalam

keaktifanataumengisiwaktudantidakboleh



129

dalam waktu yang kosong atau leha-leha.
Karena waktu kosong akan menjerumuskan

santripadakemalasan.

C.AnalisisEvaluasiProgram PendidikanKarakter

diPondokModernArrisalah

Proses controlling (evaluasi dan

pengawasan) adalah sebuah aktivitas yang

dilaksanakan oleh manajer atau pimpinan

dalam upayamemastikanbahwahasilaktual

sesuaidenganhasilyangdirencanakan.Pada

prosesevaluasiprogam kerjapondokpesantren

dilakukan oleh Kiaiatau pimpinan melalui

kegiatanataupertemuanrutinanantarasemua

pengurusdanMajelisKeluarga.138

Pada tahap evaluasi hasil dilakukan

pengukuran (assesment) untuk perbaikan

berkelanjutan yang sengaja dirancang dan

dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi

karakter dalam diri peserta didik sebagai

indikatorbahwa proses pembudayaan dan

pemberdayaan karakter itu berhasildengan

baik.139

Padaprosesevaluasiprogram diPondok

Modern Arrisalah dilakukan sama dengan

prosespelaksanaanseluruhprogram pondok,

yaitu dilakukan secara bertahap dan per-

138Sugeng Haryanto,PersepsiSantriterhadap Perilaku
KepemimpinanKiai,193-195.

139Katresna72,“GrandDesignPendidikanKarakter”,8.
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tingkatan.Dimulaidarievaluasimudabbirrayon

bersama bagian munadhomah.Evaluasiini

dilakukan dikantormunadhomah setiap dua

minggu sekalipada malam Kamis dengan

membahas segala kendala serta kesulitan-

kesulitan mudabbirselama mengurus rayon

kemudian akan dibuat jalan keluar yang

sekiranyalangsungbisaditangani.Evaluasiini

dilakukan untuk mengetahui bagaimana

kendalasertahambatan-hambatanyangadadi

tiaprayon.

Kemudian evaluasi yang dilakukan

bagian munadhomah bersama ri’ayah atau

bagian pengasuhan santri. Bagian

munadhomah bertanggungjawab untuk

menyampaikan hasilevaluasidengan bagian

mudabbir,melaporkansecaraterperinciserta

melakukan evaluasi bersama-sama dengan

ri’ayahtentanglajuprogram PTTIselamaini.

Baik dari pelaksanaan program maupun

masalah-masalahyangtimbul.

Lalu proses evaluasi bagian ri’ayah
dengan Dewan Majelis yang kemudian

dirapatkan bersama-sama pimpinan, wakil

pimpinan dan para guru pada Pertemuan
Kamisan.PertemuanKamisandiadakansetiap

hari kamis dua minggu sekali pada jam

pelajaranke-5danke-6.Pertemuaninilangsung

dipimpin oleh Pimpinan Pondok,
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KH.Muhammad Ma’shum Yusuf yaitu diisi

dengan tausiyah tentang nilai-nilaiIslam dan

sebagainya, serta evaluasi pelaksanaan

kegiatanbelajarmengajardiPondokModern

Arrisalahsepertilaporanpresensigurudikelas

serta laporan kegiatan pondok lainnya.

Pertemuan Kamisan inisangat efektif dan

bermanfaatbagiguru dan sekaligusmenjadi

motivasibagimereka dalam mendidik para

santri,danmemahamimaknaakanpentingnya

berjuanglillâhita’âla.Padaprosesrekapitulasi

presensi,bagianKMIdibantudenganseluruh

ketuakelas,mengadakanrekapitulasipresensi

setiap harikamis dalam dua minggu sekali

pada jam istirahatpertama.Dalam kegiatan

santriakan dicek langsung dengan segala

aktivitasnya disertai adanya pengumuman-

pengumuman dari staff KMI yang harus

disampaikan.

Teknik evaluasi per-tingkatan ini

dimaksudkan agarapa yang dievaluasidan

dikoreksiperbagiandapatdisampaikansecara

menyeluruh dan membidik tepat sasaran.

Karenadimulaidarilingkupyangpalingkecil

yaitu bagian rayon hingga ke lingkup yang

paling intiyaitu evaluasibersama pimpinan.

Sehingga dalam proses evaluasi bisa

didapatkan solusi dan jalan keluar pada

pembenahan dan pengembangan program
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pondokyangtepatsasarandantentunyaproses

evaluasiyangdilakukanbisamembawapada

maslakhahtiapbagiandanpondoksendiri.

BABVI

PENUTUP

A.Kesimpulan

Dari hasil telaah yang mendalam

terhadap penelitian ini, dapat diambil

kesimpulansebagaiberikut:

1.Perencanaanprogram pendidikandiPondok

Modern Arrisalah meliputi proses

identifikasi kebutuhan, merumuskan

program, menentukan kegiatan-kegiatan,

menentukan sasaran hingga tahap

implementasi dan evaluasi. Proses

perencanaanprogram pendidikandipimpin

langsungolehKiaibesertaDewanMajelis

sertaparadewangurusenior(masayikh).

Perencanaan program pendidikan karakter

di Pondok Modern Arrisalah adalah

berdasarkan visimisipondokyang selalu

diungkapkan Mudir/Kiai pada tiap

tausiyahnya,yaituuntukmenjadikansantri

sebagai generasi yang robbaniyan wa
faaqihanfi-d-din,yangberartibahwasantri

menjadi generasi yang memahami

pendidikan secara benardan Islamiserta

mengertiilmu agama.Sehingga seluruh
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kegiatan pondok direncanakan dan

dipraktikkan untukmenuju kearah tujuan

pondoktersebut.Adapunyangmenjadirole
model/sumberkegiatanadalahKiaisendiri.

Arrisalahadalahsebuahpondokpesantren

danMudir/KiaiadalahAl-MashAl-A’laatau

teladantertinggidipondok.Beliaulahyang

menginspirasiapapunkeseluruhkehidupan

pondok,daniniadalahtradisi.

2.Pelaksanaanprogram pendidikankarakterdi

PondokModernArrisalahberbasisAl-Qur’an

danSunnahNabiSaw.,sertamenerapkan

manajemenshalatdalam kegiatanpondok.

Dalam tahapimplementasiataupelaksaan

program pendidikan karakter pimpinan

bersamaseluruhdewangurumenjadirole
modelbagisantri.Kegiatanmadrasiyahdan

ma’hadiyahdijadikansebagaisaranadalam

proses pembentukan akhlakul karimah
santri.Sertadikembangkannyabudayadan

kebiasaan-kebiasaan baik yang berbasis

habituasibagisantri.

3.Evaluasiprogram pendidikan karakter di

PondokModernArrisalahdilakukansecara

bertahap dan sesuai dengan tingkatan

bagian dengan tujuan untuk mengetahui

secara detaildan menbidik sejauh mana

ketercapaianprogram yangtelahdilakukan.

Yaituevaluasimulaidaribagianrayon,PTTI,
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pengasuhan santri,Dewan Majelis hingga

sampai pada evaluasi rutinan bersama

pimpinanyangdiadakansetiaphariKamis

duaminggusekali.

B.Saran

1.BagiLembaga

Secarakeseluruhanprogram pendidikan

karakteratau akhlakyang diterapkan dan

dikembangkandiPondokModernArrisalah

sudahlah sangat baik.Halinidinyatakan

dengan keterlibatan langsung Kiaisebagi

teladan utama dalam pelaksanaannya,

sehingga tunduk dan patuh kepada Kiai

adalah sebuah tradisipondok yang terus

terjaga.Halinijugatercantum padaharapan

pondok untuk mencetak generasi yang

rabbaniyanwafaaqihanfi-d-dinyaitusantri

yangmampumemahamipendidikansecara

benardanIslamisertamemahamiagama

danberakhlakulkarimah.
2.Bagiguru

Pemberian teladan langsung serta

motivasi yang tiada henti pada santri

hendaknya harus terus terjaga dan

berkelanjutan.Karenamenurutpengamatan

yang penelitilakukan,ujung tombak dari

ketaatansantriadalahpadapimpinandan

gurusendiri.Sertaagartujuandancita-cita

PondokModernArrisalahtercapaidengan
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baik.

3.Bagisantri

Hendaknya seluruh santri terus

meningkatkan rasa tunduk dan patuh

terhadapperintahKiaidangurudisertairasa

kesadaran dan sukarela agar tercapai

harapan Kiai untuk menjadikan santri

sebagai generasi rabbaniyan dan

memahami agama dengan baik serta

mempunyaiakhlakyangmulia.
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