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ABSTRAK 

Syolihah, Achris Fuadatis. NIM: 210313322.2018. Pembentukan Karakter 

Disiplin dan Bertanggung Jawab Melalui Model Habituasi pada Santri 

Putri di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Kadi, M.Pd.I. 

 

Kata Kunci: Habituasi, Karakter Disiplin dan Bertanggung Jawab. 

Latar belakang penelitian ini adalah pesantren yang menyuguhkan 

berbagai macam cara atau kegiatanpembiasaan dalam upaya membentuk karakter 

disiplin dan bertanggung jawab, untuk menanamkan karakter santri tidak sekali 

saja, namun melalui beberapa proses yang harus diperhatikan oleh pendidik. Salah 

satunya yaitu dengan adanya suatu peraturan. Dari latarbelakang di atas, terdapat 

suatu permasalahan yang di anggap penting: 1)Bagaimana penerapan model 

pembelajaran yang berkarakter di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan? 

2)Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan model habituasi 

di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan? 3)Apa kontribusi model 

habituasi terhadap pembentukan karakter disiplin dan bertanggung jawab di PPTQ 

Al-Hasan? 

Penelitian ini merupkan penelitian kualitatif. Adapun pengumpulan data 

dilakukan dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil 

dikumpulkan, selanjutnya ditarik kesimpulan. Analisis data dilakukan dengan tiga 

kegiatan yakni mereduksi data, mengolah data, dan memverifikasi kesimpulan. 

Kemudian untuk pemeriksaan pengecekan keabsahan data menggunakan 

triangulasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan model pembelajaran yang di 

terapkan di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan adalah Menggunakan 

beberapa model: a)Pembiasaan, b)Keteladanan, c)Pembinaan disiplin peserta 

didik, e)Pembelajaran partisipatif (partisipative instruction). (2) Faktor yang 

mendukung serta menghambat model pembelajaran yang berkarakter di Pondok 

Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan yaitu: a)Faktor pendukungnya adalah 

keaktifan santri dalam melaksanakan setiap kegiatan serta tekad santri yang kuat 

dalam belajar al-Qur’a>n dan keteladan yang diberikan oleh pengurus. b)Faktor 

penghambatnya adalah santri yang pada siang hari memiliki aktifitas yang 

berbeda beda, semisal ada yang sekolah, kuliah, privat dan aktifitas lainnya 

sehingga membuat santri kurang memperhatikan kegiatan pondok.(3) Kontribusi 

dari pencapaian model habituasi di PPTQ Al-Hasan Ponorogo adalah kegiatan-

kegiatan pembiasaan dapat berjalan dengan baik. Para santri mampu belajar 

disiplin dengan menaati peraturan dan ketentuan yang telah berlaku. Selain itu, 

kedisiplinan dan tanggung jawab santri juga mendukung keberhasilan santri dalam 

menghafal atau pun membaca al-Qur’a>n dengan baik dan benar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Orang yang cerdas kerap hanya menjadi pelayan bagi mereka yang 

memiliki gagasan, dan orang-orang yang memiliki gagasan besar melayani 

mereka yang memiliki karakter yang sangat kuat, sementara orang yang memiliki 

karakter kuat melayani mereka yang berhimpun pada diri mereka yang sangat 

kuat, visi yang besar, gagasan-gagasan yang cemerlang, dan pijakan ideologi 

yang kokoh. Dengan adanya kalimat tersebut, kita bisa melihat gambaran detail 

tentang sosok pribadi yang berkarakter sangat kuat melalui kalimat tersebut. 

Selain itu, sosok yang berkarakter itu tidak hanya cerdas lahir batinnya, akan 

tetapi juga memiliki kekuatan untuk menjalankan sesuatu yang dipandangnya 

benar dan mampu membuat orang lain memberikan dukungan terhadap apa yang 

akan dijanlankan orang tersebut. 

Dengan dasar karakter seseorang yang sangat kuat seperti itu, ia akan 

dengan mudah menakhlukkan orang-orang di sekelilingnya. Dia dianggap 

sebagai pemimpin bagi orang-orang yang berada disekelilingnya. Setiap orang 

yang bertemu dan berinteraksi dengannya akan segera terpengaruh dan mungkin 

juga akan mengikuti apa yang diperintahkannya. Apabila yang diperintahkannya 

adalah kebijakan, maka dunia akan terpengaruh oleh kebijakannya. Namun 

sebaliknya, apabila yang diperintahkannya adalah kejahatan, maka dunia akan 
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porak-poranda oleh kejahatan-kejahatan yang dilakukan olehnya serta 

pengikutnya.
1
 

Dalam undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional telah ditegaskan bahwa Pendidikan Nasional. Pasaal 3 UU tersebut 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat.
2
 Bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

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

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Namun, tampaknya upaya pendidikan yang dilakukan oleh lembaga formal 

seperti sekolah dan institusi pembina lain non formal seperti pondok pesantren 

belum sepenuhnya mengarahkan dan mencurahkan perhatian secara 

komperhensif pada upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
3
 

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama. Pertama, sebagai 

pembentuk dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi 

membentuk serta mengembangkan potensi peserta didik agar berfikiran baik, 

berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Kedua, 

fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki dan 

                                                           
1
 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter  (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2010), 1-2. 

2
 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga Sekolah Perguruan Tinggi & Masyarakat  (Pontianak: Ar-Ruzz Media, 2013), 

25. 
3
 Ibid., 25. 
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memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah 

untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi 

warga Negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri dan 

sejahtera. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter berfungsi memilah 

budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.
4
 Pendidikan 

karakter dapat dilakukan dengan berbagai model. Model tersebut antara lain: 

pembiasaan, dan keteladanan, pembinaan disiplin, hadiah serta hukuman.
5
 

Karakter mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

(behaviors), motivasi (motivations), dan ketrampilan (skills). Karakter 

merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan YME, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Individu yang berkarakter 

baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang terbaik 

terhadap Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan 

Negara dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya yang disertai 

dengan kesadaran, emosi dan perasaan. Karakter seseorang terbentuk karena 

kebiasaan yang dilakukan, sikap yang di ambil dalam menanggapi keadaan, dan 

kata-kata yang diucapkan kepada orang lain. Karakter tersebut akhirnya akan 

                                                           
4
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasi dalam Lembaga Pendidikan  

(Jakarta: Kencana, 2011), 18. 
5
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikn Karakter  (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 165. 
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menjadi sesuatu yang menempel pada seseorang dan sering orang bersangkutan 

tidak menyadari karakternya. Orang lain yang biasanya lebih mudah untuk 

menilai karakter seseorang.
6
 

Karakter terbentuk atas tiga macam yang saling berkaitan, yakni: 

pengetahuan moral, perasaan  moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik 

terdiri dari mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan, melakukan kebaikan, 

kebiasaan pikiran, kebiasaan hati, kebiasaan perbuatan.
7
 Dalam lingkup 

pesantren, hal tersebut dibentuk melalui proses habituasi. Habituasi adalah suatu 

pembiasaan. Habituasi adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-

ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan.
8
 Urgensi dari pembiasaan itu 

sendiri adalah sebagai pengalaman, pengalaman yang dibiasakan itu merupakan 

sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan pun juga dapat menghambat dan 

mendorong perilaku, tanpa pembiasaan seseorang akan lambat dalam 

menjalankan sesuatu. 

Dalam lingkup pesantren memberikan bebagai cara atau pun metode 

dalam upaya pembentukan karakter disiplin santri itu sangat di perlukan. 

Menanamkan kedisiplinan kepada santri di pondok pesantren merupakan sebuah 

keharusan, mengingat disiplin akan membentuk kepribadian para santri. 

                                                           
6
 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga Sekolah Perguruan Tinggi & Masyarakat  (Pontianak: Ar-Ruzz Media, 2013), 

29. 
7
 Thomas Lickona, Educating for Character: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi 

Pintar dan Baik, Penerjemah: Lita S. (Bandung: Nusa Media, 2013), 72. 
8
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikn Karakter (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 166. 
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Di pondok pesantren seorang santri harus patuh dan taat terhadap 

peraturan-peraturan yang diadakan, ada kegiatan tertentu yang harus 

dilaksanakan oleh santri. Ada waktu belajar, shalat, makan, tidur, istirahat, dan 

sebagainyan, bahkan ada juga waktu untuk ronda dan jaga malam.
9
 Namun, 

berdasarkan wawancara pra penelitian dengan salah seorang pengurus pondok 

putri yaitu Siti Robingah: “Dalam pesantren masih terdapat santri yang 

melanggar peraturan, mulai dari menggunakan Handphone, dan kembali ke 

pondok tidak tepat waktu.
10

 Terkait dengan hal itu, mengapa beberapa santri 

masih ada yang melanggar? Yang mana hal tersebut disebabkan karena kurang 

ketat (kurangnya pengawasan) serta kurang tegasnya pengurus keamanan. Oleh 

karena itu, kedisiplinan santri di pesantren belum terbentuk dengan baik. 

Sedangkan tanggung jawab merupakan salah satu tujuan yang hendak di capai 

dalam proses pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, pondok pesantren di 

anggap mampu untuk membentuk santri yang bertanggung jawab. Sistem asrama 

pada kehidupan pondok pesantren dan karakteristik kehidupan di dalamnya 

mendorong santri agar dapat memenuhi dan menjalankan tugas kehidupannya 

sehari-hari dengan disiplin dan bertanggung jawab. 

Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan merupakan pesantren yang 

berkonsentrasi kepada pencetak generasi yang berjiwa Qur'a>niy. Program takra>r 

                                                           
9
 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2007),  62. 
10

 Hasil wawancara dengan salah satu pengurus seorang pengurus pondok putrid dengan Siti 

Robingah di Pondok Pesantren Tahfidzul Qura’an Al-Hasan Patihan Wetan, Babadan, Kab. Ponorogo.  
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bi al-gha>ib (santri yang menghafal al-Qur'a>n) dan santri bi al-naz}ar. Program 

tersebut merupakan program unggulan yang menjadi ciri khas Pondok Pesantren 

Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan. Metode yang digunakan dan yang menjadi ciri khas 

dari program ini adalah takra>r, Untuk santriwati yang bi al-gha>ib takra>r ayatan 

perkelompok, serta takra>r malam yang terjadwal. Selain itu, diadakan pula tes-

tesan agar hafalan para santri bi al-gha>ib tetap terjaga. Sedangkan bagi santri bi 

al-naz}ar yaitu ada  pembimbing atau sering disebut dengan mbok ngaos, yang 

bertujuan untuk menyimak anak ngaji (santri bi al-naz}ar) yang baru masuk 

sampai setor ngaji selesai, yaitu dimulai dari juz amma sampai dengan juz amma 

lagi, agar pada saat setor pada Kyai tidak salah-salah  saat mengaji atau pun 

dalam membaca lafaz}, makhroj dan bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid. 

Selain mempunyai mbok ngaos, para santri bi al-naz}ar juga ada takra>r sendiri 

yang dilaksanakan setiap hari, yaitu pada waktu ba’da shubuh, ba’da asyar dan 

takrâr malam yang terjadwal (bergilir).
11

 

Keberhasilan santri dalam menghafal atau pun belajar membaca al-

Qur'a>n tidak lepas dari kedisiplinan serta tanggung jawabnya dalam belajar. 

Kedisiplinan santri dalam menyetorkan hafalan atau ngajinya, memudahkan serta 

melancarkan dalam proses belajar dan menghafal al-Qur'a>n. Sedangkan tanggung 

jawab para santri dapat dilihat dari bagaimana mereka melaksanakan  program-

progam kegiatan yang ada di pondok pesantren. Kedisiplinan serta tanggung 

                                                           
11

 Hasil wawancara dengan pengurus pendidikan santri putri yaitu Nailus Zulva Diana di 

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'ân Al-Hasan, Patihan Wetan, Babadan, Kab. Ponorogo.   
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jawab santri putri yang diperoleh melalui kegiatan pembiasaan di pondok 

pesantren diharapkan para santri akan terbiasa hidup dengan penuh kedisiplinan 

dan bertanggung jawab. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan Ponorogo. Dengan 

melihat pola kehidupan para santri putri di pesantren, penelitian ini diharapkan 

dapat mendeskripsikan secara langsung mengenai kedisiplinan dan tanggung 

jawab pada santri bi al-naz}ar dan bi al-gha>ib. 

Berangkat dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “Pembentukan Karakter Disiplin dan 

Bertanggung Jawab Melalui Model Habituasi pada Santri Putri di Pondok 

Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan Ponorogo”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada peran pengurus santri putri Pondok 

Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan dalam menerapkan model habituasi  

terhadap pembentukan karakter disiplin dan karakter bertanggung jawab dalam 

melaksanakan kegiatan dan menaati peraturan bagi santri bi al-naz}ar dan bi al-

gha>ib, kendala-kendala pendekatan habituasi dalam melaksanakan kegiatan dan 

menaati peraturan bagi santri bi al-naz}ar dan bi al-gha>ib sekaligus cara 
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mengatasi faktor yang menghambat penerapan model habituasi di Pondok 

Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran yang berkarakter di Pondok 

Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan? 

2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan model 

habituasi di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan? 

3. Apa kontribusi model habituasi terhadap pembentukan karakter disiplin dan 

bertanggung jawab di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemkakan di atas, maka 

dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran yang berkarakter di 

Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung  dan menghambat penerapan 

model habituasi di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan. 

3. Untuk mengetahui kontribusi model habituasi terhadap karakter disiplin dan 

tanggung jawab. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

akademik bagi para pendidik, khususnya di bidang pendidikan Agama Islam 

mengenai pembentukan karakter santri melalui pendekatan habituasi. Selain 

itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 

tentang pembentukan karakter melalui pendekatan habituasi. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi 

pondok pesantren untuk mengembangkan pembentukan habituasi dalam 

upaya pembentukan karakter santri. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk 

memudahkan penelitian selanjutnya tentang pembentukan karakter. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

seorang subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 
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lain sebagainya, secara holistik dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa.
12

 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian 

lapangan (field research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam 

penelitian kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke 

lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam 

suatu keadaan ilmiah.
13

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah tidak dapat dipisahkan 

dari pengaatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Untuk itu pada penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai aktor yang merupakan instrumen kunci, sedangkan instrumen lain 

sebagai penunjang. Peneliti sebagai instrumen kunci dimaksudkan sebagai 

pewawancara, observer, pengumpul data, penganalisis data sekaligus pelapor 

hasil penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan di Pondok Pesantren 

Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan dalam membentuk 

karakter para santri putri ini masih kurang dalam karakter disiplin dan 

                                                           
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 6. 
13

 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 3. 
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bertanggung jawab. Dengan hal ini peneliti menggunakan pendekatan 

habituasi dalam membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab santri 

putrid agar menjadi seorang pribadi yang lebih baik dan lebih disiplin dan 

bertanggung jawab dalam segala hal. 

4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan dari informan atau subjek penelitian di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul 

Qur’a>n Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo diantaranya adalah 

pengurus harian pondok putri, ustadzah-ustadzah pondok, dan para santri 

pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan. Sedangkan sumber data 

sekunder dalam penelitian adalah dokumentasi yang diantaranya sumber data 

tertulis, foto, serta sumber data lainnya yang diperlukan yang berkaitan 

dengan penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memnuhi standar data yang ditetapkan.
14

Teknik 

pengumpulan data pada penelitian  ini meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

                                                           
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 308. 
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a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekan 

jawaban-jawaban responden. Wawancara dapat dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara 

langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan 

dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun segala sesuatu 

yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan. Adapun wawancara tidak langsung dilakukan terhadap 

seseorang yang dimintai keterangan tentang orang lain. 

Pada wawancara ini peneliti akan menanyakan hal-hal yang 

penting kepada beberapa informan yaitu pengurus harian pondok putri, 

ustadzah-ustadzah pondok, dan para santri. Wawancara tersebut berisi 

tentang apa yang telah tertulis dalam rumusan masalah. 

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data 

dengan jalan mengadakan kegiatan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan 

untuk memperoleh data lapangan kondisi umum di Pondok Pesantren 

Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan. 
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c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik dokumentasi ini digunakan 

untuk memperoleh data lapangan tentang sejarah berdirinya, struktur 

organisasi, jumlah guru pengajar asrama, siswa dan hal lain yang 

dibutuhkan. 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain sehingga mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan 

kepada orang lain. Miler dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas 

dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi data 

reduksi, data display, dan verifikasi.
15

 

a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, membuat kategori, dengan demikian data yang telah 

di reduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Display data, yaitu menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik. 

                                                           
15

 Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2005), 337. 
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c. Verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

7. Pengecekan Keabsahan Penelitian 

Keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan 

triangulasi teknik. Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbabagi teknik pengumpulan data dari 

sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan pegumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus 

menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibiltas data dengan berbagai 

teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam hl triangulasi, 

Susan Steinback (1988) menyatakan bahwa “tujuan dari tiangulasi bukan 

untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena tetapi lebih pada 

peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.
16

 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai pengecekan 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, 

dan waktu.
17

 

a. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk mengujikredibilitas data tentang 

                                                           
16

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: Alfabeta, 2013) cetakan ke-4, 327-328. 
17

 Ibid., 369. 
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gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data 

yang telah diperoleh dilakukan kebawahan yang dipimpin, ke atasan yang 

menugasi, dan teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data 

dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam 

penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan mana 

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber 

data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan 

(member ceck) dengan tiga sumber data tersebut.
18

 

Atasan                                                                        Teman 

 

 

 

                                          Bawahan 

b. Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu 

dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner. Bila dengan tiga 

teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data 

                                                           
18
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mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

Wawancara                                                                         Observasi 

 

 

 

                                   Kuesioner/ dokumen 

c. Triangulasi Waktu. Waktu juga mempengaruhi kredibilitas data. Data 

yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara 

sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang 

lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam dalam rangka 

pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. 

     Siang                                                                         Sore 

 

 

 

                                               Pagi 

Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 



17 
 

 
 

Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian 

dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.
19

  

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Adapun tahap-tahap penelitian dalam melakukan penelitian ada 3 tahapan 

antara lain: 

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

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan dan yang menyangkut etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisa yang meliputi analisa selama penelitian dan pengumpulan 

data. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dan masing-masing 

saling berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh. Adapun 

sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I: pendahuluan, dalam bab ini berfungsi untuk memberi gambaran 

tentang penelitian yang akan dilakukan yang meliputi: latar belakang masalah, 

                                                           
19

 Ibid., 370-371. 
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fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan di 

akhiri dengan sistematika pembahasan. 

BAB II: kajian teori dan atau telaah hasil penelitian terdahulu, bab ini 

akan memuat kajian teoritik meliputi pengertian model habituasi, karakter, 

karakter disiplin, dan karakter bertanggung jawab serta telaah pustaka yang 

dilakukan dari judul yang berkaitan dengan judul penelitian yang sudah 

dilakukan terdahulu. 

BAB III: deskripsi data. Pada bab ini terdapat deskripsi data umum serta 

deskripsi data khusus  

BAB IV: analisis data. Analisis tentang pembentukan karakter disiplin 

dan bertanggung jawab yang melalui model habituasi di Pondok Pesantren 

Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan. Patihan Wetan Babadan Ponorogo.  

BAB V: penutup. Pada bab ini merupakan terakhir dari skripsi, 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari 

penelitian yang akan berisi kesimpulan dan saran-saran dari uraian dan 

penjelasan tentang permasalahan yang ada dan ditutup dengan kata penutup. 

Kemudian pada akhir bagian skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka, 

lampiran dan biogsrafi penulis. 



 

19 
 

BAB II 

PEMBENTUKAN KARAKTER DISIPLIN DAN BERTANGGUNG JAWAB 

MELALUI MODEL HABITUASI 

 

A. Habituasi 

1. Pengertian Pendekatan Habituasi 

Dalam ilmu psikologi, pembiasaan diarahkan untuk pembentukan 

sifat dan perilaku. Kebiasaan (habit) yang dilakukan terus-menerus minimal 

selama enam bulan dapat dikatakan bahwa kebiasaan itu telah menjadi bagian 

dari karakter atau perilaku seseorang.
1
 Habituasi merupakan suatu keadaan 

seseorang dimana seseorang mengaplikasikan perilaku-perilaku yang belum 

pernah atau jarang dilaksanakan hingga pada akhirnya menjadi kebiasaan. 

Kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti beribadah kepada Allah yang selalu 

dilaksanakan dalam keluarga akan menjadi kebiasaan pula bagi anak. Dengan 

pembiasaan beribadah dalam keluarga keluarga, anak akan rajin menjalankan 

ibadah sholat, mengaji, juga s}aum (puasa). Orang tua yang terbiasa 

mengucapkan salam dan membiasakan pada anaknya tentu akan membentuk 

anak untuk terbiasa mengucapkan salam. 

Begitu juga orang tua yang hobi membaca dan mengajarkan 

anaknya untuk membaca, anak akan menjadi gemar membaca. Orang tua 

yang membiasakan bergotong-royong dalam menjaga kebersihan rumah akan 

                                                           
1
 Helmawati, Pendidikan Keluarga  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 198. 
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menularkan kebiasaan tersebut pada anaknya. Anak yang tidak dibiasakan 

untuk makan dengan menggunakan tangan kanan, tentu akan makan dengan 

tangan kanan atau bahkan dengan tangan kirinya. Orang tua yang biasa 

melakukan kekerasan kepada anak akan menjadikan anaknya berperilaku 

kasar kepada orang lain. Kebaikan baik yang dilakukan keluarga yang 

dicontohkan orang tua lama-kelamaan akan menjadi kebiasaaan yang baik 

pula bagi anak-anaknya, sedangkan kebiasaan buruk yang dilakukan orang 

tua akan menjadi kebiasaan buruk pula bagi anak-anaknya.
2
 

Pendidikan melalui pembiasaan dapat dilaksanakan secara 

terprogram dalam pembelajaran, dan secara tidak terprogram dalam kegiatan 

sehari-hari. 

a. Kegiatan pembiasaan terprogram dalam pembelajaran dapat dilaksanakan 

dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk 

mengembangkan pribadi peserta didik secara individual, kelompok atau 

klasikal sebagai berikut. 

1) Biasakan peserta didik untuk bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan 

mengontruksi sendiri pengetahuan, ketrapilan, dan sikap baru dalam 

setiap pembelajaran. 

2) Biasakan melakukan kegiatan inkuiri dalam setiap pembelajaran. 

3) Biasakan peserta didik untuk bertanya dalam setiap pelajaran. 

                                                           
2
 Ibid., 168. 
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4) Biasakan belajar secara kelompok untuk menciptakan “masyarakat 

belajar”. 

5) Guru harus membiasakan diri menjadi model dalam setiap pelajaran. 

6) Biasakan melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. 

7) Biasakan melakukan penilaian yang sebenarnya, adil, dan transparan 

dengan menggunakan berbagai cara. 

8) Biasakan peserta didik untuk bekerja sama, dan saling menunjang. 

9) Biasakan untuk belajar dari berbagai sumber. 

10) Biasakan peserta didik untuk sharing dengan temannya. 

11) Biasakan peserta didik untuk berpikir kritis. 

12) Biasakan untuk bekerja sama dan memberikan laporan kepada orang 

tua peserta didik terhadap perkembangan perilakunya. 

13) Biasakan peserta didik untuk berani menanggung resiko. 

14) Biasakan peserta didik tidak mencari kambing hitam. 

15) Biasakan peserta didik terbuka terhadap kritikan. 

16) Biasakan peserta didik mencari perubahan yang lebih baik. 

17) Biasakan peserta didik terus menerus melakukan inovasi dan 

improvisasi demi perbaikan selanjutnya. 

b. Kegiatan pembiasaan secara tidak terprogram dapat dilaksanakan sebagai 

berikut. 

1) Rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan terjadwal, seperti: upacara 

bendera, senam, shalat berjamaah, keberaturan, pemeliharaan, 

kebersihan dan kesehatan diri. 
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2) Spontan, adalah pembiasaan tidak terjadwal dalam kejadian khusus 

seperti: pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah 

pada tempatnya, antri, mengatasi silang pendapat (pertengkaran). 

3) Keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari 

seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji 

kebaikan atau pun keberhasilan orang lain, datang tepat waktu.
3
 

 

B. Karakter 

1. Pengertian Karakter 

Secara bahasa, karakter berasal dari bahasa Yunani, charassein 

yang artinya mengukir.
4
 Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan 

berperilaku yang khas pada tiap-tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, 

baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang yang dapat membuat  keputusan dan 

siap mempertanggung jawabkan setiap akibat dari keputusanya tersebut. 

Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang 

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

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

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang 

                                                           
3
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikn Karakter  (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 167-169. 

4
 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter  (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2010), 2. 
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tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam 

bertindak. 
5
 Karakter bisa di artikan sebagai tabiat, perangai atau perbuatan 

yang selalu dilakukan (kebiasaan). Karakter juga di artikan watak atau sifat 

batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran serta tingkah laku.
6
 

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak sehingga 

anak mampu mengeluarkan potensi yang berada dalam dirinya untuk 

keberlangsungan hidupnya dikemudian hari. Sedangkan karakter adalah sifat-

sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

yan lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter 

adalah usaha membantu mengembangkan potensi manusia agar terbentuk 

akhlak, watak, dan kepribadian sebagai manusia.
7
 

Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemamauan dan 

tindakan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter 

merupakan upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk 

membantu murid mamahami nialai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Allah dan sesama manusia yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

                                                           
5
 Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013),  
6
 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter  (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 39. 

7
 Ibid., 156. 
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perasaan, perktaan dan perbuatan yang berdasarkan pada norma-norma 

agama, hukum, tata krama, kultur serta adat istiadat.
8
 

2. Karakter Disiplin 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
9
 Bila mengerjakan sesuatu 

dengan tertib, memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang positif, belajar 

secara teratur dan selalu mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung 

jawab.
10

 

Untuk memahami pengertian disiplin, ada beberapa pendapat antara lain; 

a. Menurut W.J.S. Poerwadarminta disiplin adalah: “Latihan batin dan 

watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati 

kedisiplinan santri dan peraturan”.
11

 

b. Sedangkan menurut Amatembun disiplin adalah: “Suatu keadaan tertib 

dimana para pengikut itu tunduk dengan senang hati pada ajaran-ajaran 

pemimpin atau suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang bergabung 

dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan yang telah ada dengan rasa 

senang hati”.
12

 

                                                           
8
 Ibid., 41-42. 

9
 Ibid., 45. 

10
 Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 45. 
11

 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 

245. 
12

 Amatembun, Management Kelas  (Bandung : IKIP Cet.  ke-11981), 8. 
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c. Sedangkan menurut Oemar Hamalik disiplin  yaitu: “Mengikuti atau 

belajar dibawah seorang pemimpin”.
13

 

d. Menurut Purbawakaca: “Disiplin adalah proses pengamalan atau 

pengabdia kehendak-kehendak langsung, dorongan-dorongan keagamaan, 

keinginan atau kepentingan kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu 

untuk mencapai efek yang lebih besar”.
14

 

Disiplin tidak dapat terbangun secara langsung atau instan. Namun 

disiplin membutuhkan proses yang panjang agar disiplin dapat menjadi 

kebiasaan yang melekat kuat pada diri seseorang. Oleh karena itu, 

penanaman disiplin harus dilaksanakan sejak dini. Tujuannya adalah untuk 

mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai suatu hal baik yang nanti 

akan menjadi bekal bagi masa depan seorang anak. Apabila sejak dini 

seorang anak sudah ditanamkan kedisiplinan, maka mereka akan 

menjadikannya sebagai kebiasaan dan bagian yang baik untuk dirinya. 

Penanaman disiplin kepada seorang anak sangat bervariasi, 

bergantung kepada tahap perkembangan dan temperamen masing-masing 

anak. Dalam bukunya Character Building Ngainun Na’im menyarankan agar 

disiplin dimulai sejak anak mulai bisa merangkak atau usia balita. Serta orang 

tua lebih baik membuat benda-benda di dalam rumah yang aman bagi anak-

anak daripada harus selalu menepuk tangan serta berkata “jangan” setiap kali 

                                                           
13

 Oemar   Hmalik, Mengajar,   Azas,   Metodik  (Bandung: Pustaka   Mardian Cet. ke-2), 210. 
14

 Soegarda Purbawakaca, Ensiklopedi Pendidikan  (Jakarta: Gunung Agung, 1997), 81. 
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anak-anak menyentuh sesuatu yang berbahaya. Memang tidak mudah 

membuat seluruh ruangan benar-benar aman bagi anak.
15

 Dengan demikian 

disiplin merupakan sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan tanpa pamrih. Mendisiplinkan dapat melalui empar unsur yaitu 

peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi dalam menerapkan 

peraturan, hukuman untuk pelanggaran peraturan, dan penghargaan untuk 

untuk perilaku yang baik yang sejalan dengan peraturan yang berlaku.
16

 

Keempat unsur tersebut memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Peraturan 

Peraturan sangat penting membantu anak menjadi makhluk 

bermoral. Pertama, peraturan mempunyai nilai pendidikan. Peraturan 

memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui oleh kelompok. 

Kedua, peraturan membantu mengekang perilaku tidak diinginkan. Hal 

demikian untuk mecegah anak untuk berperilaku bersikap buruk. 

b. Hukuman 

Hukuman mempunyai tiga peranpenting dalam perkembangan 

moral anak. Pertama, menghalangi pengulangan tindakan yang tidak 

diinginkan (perbuatan yang tidak baik). Kedua, memperkuat pengajaran 

verbal dengan belajar dari pengalaman apabila gagal dalam mematuhi 

peraturan maka akan memperoleh hukuman. Ketiga, menghindari 
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 Ngainun Naim, Character Building  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),  143. 
16

 Elizabeth B. Hurlock, Cild Development, Penerjemah: Meitasari Tjandrasa, (Jakarta: 
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perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Hal ini dengan 

memberitahukan akibat-akibat tindakan yang salah sebagai motivasi 

untuk menghindari kesalahan tersebut. 

c. Penghargaan 

Penghargaan mempunyai tiga  peran penting dalam mengajar 

anak untuk berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

masyarakat. Pertama, pemberian penghargaan mengisyaratkan bahwa 

perilaku tersebut baik. Kedua, penghargaan memberikan motivasi untuk 

untuk mengulangi perilaku baik. Ketiga, penghargaan memperkuat 

perilaku baik tanpa perhargaan akan melemahkan keinginan untuk 

mengulangi perbuatan baik. 

d. Konsisten 

Konsisten dalam disiplin mempunyai tiga peran penting. 

Pertama, memacu proses belajar untuk berperilaku baik. Kedua, 

memberikan motivasi yang kuat. Penghargaan yang diberikan selalu 

mengikuti perilaku yang di larang. Oleh karena itu, akan menimbulkan 

keinginan yang jauh lebih besar untuk menghindari perilaku yang 

dilarang dan melakukan perilaku yang baik. Ketiga, mempertinggi 

penghargaan terhadap peraturan dan dan orang yang berkuasa.
17
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Adapun cara menanamkan kedisiplinan, sebagai berikut: 

a) Secara otoriter, yaitu suatu peraturan dan pengaturan yang keras untuk 

memaksakan perilaku yang diinginkan. Teknik cara ini mencangkut 

hukuman. Hukuman diberikan apabila terjadi suatu kegagalan dalam 

mencapai perilaku yang diinginkan. 

b) Secara permisif, yaitu dengan cara memberikan sedikit kebebasan 

kepada anak.anak diijinkan untuk mengambil keputusan sendiri dan 

berbuat sekehendak mereka sendiri. 

c) Secara demokratis, yaitu dengan menggunakan penjelasan, diskusi 

dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku 

tertentu ditetapkan. Cara ini lebih menekankan pada aspek edukatif 

dari disiplin daripada aspek hukuman.
18

 

3. Pengertian Karakter Bertanggung Jawab 

Tangung Jawab adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan 

kewajiban karena dorongan dari dalam dirinya, atau biasa disebut dengan 

panggilan jiwa. Ia mengerjakan sesuatu bukan semata-mata karena adanya 

aturan yang menyuruh untuk mengerjakan hal itu. Akan tetapi seseorang 

merasa kalau tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik, ia akan 

merasa sesungguhnya ia tidak pantas untuk menerima apa yang selama ini 

menjadi haknya.
19

 Tanggung jawab juga berarti terbiasa menyelesaikan 
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tugas-tugas tepat waktu, menghindari sikap ingkar janji dan biasa 

mengerjakan tugas sampai selesai.
20

 Selain itu, tanggung jawab adalah sikap 

dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan.
21

 

Dalam sebuah sejarah ada seorang penguasa yang bernama Umar 

bin Khattab inspeksi pada waktu malam hari ke perkampungan penduduk.  

Pandangan Umar tertuju pada sebuah kemah yang agak terpencil. Di 

dalamnya ada seorang nenek yang dikelilingi oleh banyak anak. Tampak sang 

nenek tengah sibuk membesar-besarkan api yang di atasnya ada panic yang 

tertutup. Umar yang sudah lama menunggu pun kesal mengapa masakan itu 

tidak matang-matang. Sedangkan anak-anak yang dari tadi menangis pun 

sampai tertidur, keletihan. 

Maka Umar pun masuk dan bertanya, apa yang sedang dimasak 

yang nenek, dan perempuan tua itu pun membuka tutup panci itu, dan 

tampaklah beberapa butir batu. Pantaslah tidak bisa matang, gerutu Umar 

sambil bertanya kenapa hal itu terjadi. Sang nenek pun bercerita bahwa dia 

tidak merasakan adanya penguasa yang memerhatikan rakyatnya, yang 

memberi makan dan rasa aman kepadanya dan keluarganya. Maka umar pun 

segera bangkit dan kembali ke Baitul Mal untuk mengambil tepung gandum. 
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Para pengawalnya mengulurkan bantuan, akan tetapi Umar tetap mengangkut 

sendiri karung goni yang berisi tepung tersebut. Umar mengatakan bahwa itu 

merupakan tanggung jawab yang harus dipikul sendiri olehnya. 

Kisah di atas menunjukkan bahwa manusia harus bertanggung 

jawab terhadap apa yang menjadi bebannya, dalam kisah di atas adalah beban 

sebagai seorang pemimpin. Dengan demikian, ada perhitungan hak dan 

kewajiban dalam tanggung jawab ini. 

a. Macam-macam Tanggung Jawab 

1) Tanggung Jawab Personal 

Orang yang bertanggung jawab kepada dirinya adalah orang 

yang bisa melakukan kontrol internal sekaligus eksternal. Kontrol 

internal adalah satu keyakinan bahwa ia bisa mengontrol dirinya 

sendiri, dan yakin bahwa kesuksesan yang dicapainya adalah hasil 

dari usahanya sendiri. Orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri 

dan yakin bahwa kesuksesn itu berada di tangannya sendiri.
22

 

2) Tanggung Jawab Moral 

Tanggung jawab moral biasanya merujuk pada pemikiran 

bahwa seseorang mempunyai kewajiban moral dalam situasi tertentu. 

Tidak taat pada kewajiban- kewajiban moral, kemudian menjadi 

alasan untuk diberikan hukuman. Hukuman berlaku kepada mereka 
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yang mampu berefleksi atas situasi mereka, membentuk niat tentang 

bagaimana mereka bertindak, dan kemudian melakukan tindakannya 

itu.
23

 

3) Tanggung Jawab Sosial 

Sebegitu besarnya tanggung jawab membebani manusia, 

sehingga manusia pun harus bertanggung jawab kepada masyarakat 

di sekelilingnya. Tanggunga jawab sosial itu bukan hanya masalah 

memberi atau tidak membuat kerugian kepada masyarakat, akan 

tetapi tanggung jawab sosial yang merupakan sifat-sifat kita yang 

perlu dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain. 

Nilai yang harus ada pada kita apabila berinteraksi dalam masyarakat 

atau dengan orang lain di antaranya adalah: 

a) Senantiasa berbicara benar. 

b) Menghindarkan perasaan iri. 

c) Tidak bakhil. 

d) Bersikap pemaaf. 

e) Adil. 

f) Amanah. 

g) Tidak sombong. 
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Ini adalah sifat-sifat positif yang perlu ada pada semua 

individu, karena sebagai manusia, mereka tidak boleh lepas dari 

menjalani kehidupan sosial.
24

 

 

C. Model Pembelajaran yang Berkarakter 

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai model. Model 

tersebut antara lain: pembiasaan dan keteladanan, pembinaan disiplin dan 

pembelajaran partisipatif (partisipative instruction). Model-model pembelajaran 

tersebut disajikan sebagai berikut: 

1. Pembiasaan 

Pendidikan merupakan usaha sadar manusia dalam mencapai 

tujuan, yang dalam prosesnya diperlakukan metode yang efektif dan 

menyenangkan. Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara 

berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan 

sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang 

diamalkan. Pembiasaan menempatkan manusia sebagai sesuatu yang 

istimewa, yang dapat menghemat kekuatan , karena akan menjadi kebiasaan 

yang melekat dan spontan, agar kekuatan itu dapat dipergunakan untuk 

berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan, dan aktivitas lainnya. Pembiasaan 

dalam pendidikan hendaknya dimulai sedini mungkin.
25
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Dalam bidang psikologi pendidikan, metode pembiasaan dikenal 

dengan istilah operan conditioning, mengajarkan peserta didik untuk 

membiasakan perilaku terpuji, disiplin, giat belajar, bekerja keras, ikhlas, 

jujur, dan bertanggung jawab. Metode pembiasaan ini perlu diterapkan guru 

dalam proses pembentukan karakter, untuk membiasakan peserta didik 

dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji, sehingga aktivitas yang dilakukan 

oleh peseta didik terekam secara positif. 

Pembiasaan akan membangkitkan internalisasi nilai dengan cepat, 

karena nilai merupakan suatu penetapan kualitas terhadap objek yang 

menyangkut suatu jenis aspirasi atau minat. Internalisasi adalah upaya 

menghayati dan menteladani nilai, agar tertanam dalam diri setiap manusia. 

Tahap-tahap internalisasi nilai dalam pendidikan berkarakter mencakup: (a) 

Transformasi nilai, pada tahap ini guru sekedar menginformasikan nilai-nilai 

yang baikdan yang tidak baik kepad siswa; (b) Transaksi nilai, yaitu suatu 

tahap pendidikan karakter dengan jalan melakukan komunikasi dua arah atau 

timbal balik; (c) Transinternalisasi, yakni bahwa tahap ini lebih dari sekedar 

transaksi. Dalam tahap ini penampilan guru dihadapan siswa bukan lagi 

sosok fisiknya, melainkan sikap mental, dan kepribadiannnya. 

Pendidikan melalui pembiasaan dapat dilakukan secara terprogram 

dalam pembelajaran, dan secara tidak terprogram dalam kegiatan sehari-hari. 

Kegiatan terprogram antara lain: biasakan melakukan kegiatan inkuri dalam 

setiap pembelajaran, biasakan melakukan refleksi pada setiap akhir 
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pebelajaran, biasakan melakukan penialaian secara sebenarnya, biasakan 

peserta didik untuk bekerjasama, biasakan peserta didik 

untuk  sharing dengan temannya, biasakan peserta didik terbuka dalam 

kritikan, dll. Kegiatan pembiasaan secara tidak terprogam dapat dilakukan 

melalui bebrapa cara. Pertama, rutin yaitu pembiasaan yang dilakukan 

terjadwal, seperti upacara bendera, senam, pemeliharaan kebersihan dan 

kesehatan diri. Kedua, spontan yaitu pembiasaan tidak terjadwal dalam 

kejadian khusus seperti perilaku pemberian salam, membuang sampah pada 

tempatnya, dan antri.
26

 

2. Keteladanan 

Keteladanan guru sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan pribadi para peserta didik. Keteladanan ini memiliki 

peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, 

guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Dalam hal ini 

guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi yang 

paling penting adalah bagaimana dia menjadikan pembelajaran sebagai ajang 

pembentukan karakter dan perbaikan kualitas pribadi  peserta didik. 

Dalam keteladanan ini, guru harus berani tampil beda, harus 

berbeda dari penampilan-penampilan orang lain yang bukan guru, beda dan 

gaul (diferent and distingtif). Sebab penampilan guru bisa membuat peserta 

didik senang belajar, bisa membuat peserta didik betah belajar dikelas, tetapi 
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bisa juga membuat peserta didik malas belajar bahkan malas masuk kelas 

seandaiya penampilan gurunya acak-acakan tidak karuan. Disinilah guru 

harus menjadi teladan agar bisa ditiru dan diteladani oleh peserta didiknya. 

Sebagai teladan tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan guru 

akan mendapat sorotan peserta didik dan orang di sekitar lingkungannya 

yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Sehubungan dengan itu 

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan bila perlu didiskusikan 

dalam forum MGMP dan KKG antara lain: (a) cara bicara dan gaya bicara, 

penggunaan bahasa sebagai alat berpikir; (b) kebiasaan bekerja, gaya yang 

dipakai guru dalam bekerja. Pakaian merupakan perengkapan pribadi yang 

amat penting dan menampakkan ekspresi seluruh kepribadian; (c) proses 

berpikir, cara yang digunakan dalam menghadapi dan memecahkan masalah; 

(d) gaya hidup secara menyeluruh, apa yang dipercaya seseorang setiap 

aspek kehidupan dan tindakannya.
27

 

Secara teoritis menjadi teladan merupkan bagian integral dari 

seorang guru sehingga menjadi guru berarti menerima tanggung jawab untuk 

menjadi teladan. Memang setiap profesi mempunyai tuntutan khusus dan 

karenanya bila menolak berarti menolak profesi itu. Dalam beberapa hal 

memang benar bahwa guru harus bisa menjadi teladan, tetapi jangan sampai 

hal tersebut menjadikan guru tidak memiiki kebebasan sama sekali. Guru 
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juga manusia, dalam batas-batas tertentu tentu saja memilki berbagai 

kelamahan dan kekurangan.
28

 

3. Pembinaan disiplin peserta didik 

Dalam rangka menyukseskan pendidikan karakter, guru harus 

mampu menumbuhkan disiplin peserta didik terutama disipli diri (self-

dicipline). Guru harus mampu membantu peserta didik mengembangkan 

pola perilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan 

aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. Utuk mendisiplinkan peserta 

didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional yaitu sikap demokratis, sehingga peraturan disisplin perlu 

berpedoman pada hal tersebut. Guru berfungsi sebagai pengemban ketertiban 

yang patut digugu dan ditiru, tetapi tidak diharapkan sikap yang otoriter. 

Membina disiplin peserta didik harus mempertimbangkan berbagai 

situasi, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena 

itu disarankan kepada guru untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Memulai seluruh kegiatan dengan disiplin waktu, dan taat aturan. 

b. Mempelajari pengalaman peserta didik disekolah melalui kartu catatan 

kumulatif. 

c. Mempertimbangkan lingkungan pembelajaran dan lingkungan peserta 

didik. 

d. Memberikan tugas yang jelas, dan dapat dipahami. 
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e. Menyiapkan kegiatan sehari-hari agar apa yang dilakukan dalam 

pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. 

f. Berbuat sesuatu yang bervariasi dan tidak monoton. 

g. Membuat peraturan yang jelas dan tegas agar bisa dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya oleh peserta didik dan lingkungannya.
29

 

4. Pembelajaran partisipatif (partisipative instruction) 

Keterlibatan peseta didik merupakan syarat pertama dalam kegiatan 

belajar dikelas. Untuk terjadinya keterlibatan itu peserta didik harus 

memahami dan memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui belajar. Untuk 

mendorong partisipasi pesert didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain memberikan pertanyaan dan menanggapi respon peserta didik 

secara  positif, menggunakan pengalaman berstuktur, menggunakan 

beberapa instrumen, dan menggunakan metode yang bervariasi yang lebih 

banyak melibatkan peserta didik. Pembelajaran partisipasif sering juga 

diartikan sebagai keterlibatan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pembelajaran. Indikator pembelajaran partisipatif adalah 

adanya keterlibatan emosional dan mental peserta didik, adanya kesediaan 

peserta didik untuk memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan, dalam 

kegiatan belajar terdapat hal yang menguntungkan peserta didik. 

Pelaksanaan pembelajaran partisipatif perlu memperhatikan 

beberapa prinsip sebagai berikut. Pertama, berdasarkan kebutuhan 
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belajar (learning needs based) sebagai keinginan maupun kehendak yang 

dirasakan oleh peserta didik. Kedua, berorientasi kepada tujuan kegiatan 

belajar (learning goals and objectives oriented). Ketiga, berpusat kepada 

peserta didik (partisipan centered). Keempat,  belajar berdasarkan 

pengalaman (experiental learning). 

Pembelajaran partisipatif dapat dikebangkan dengan prosedur sebagai 

berikut: 

a. Menciptakan suasana yang mendorong peserta didk siap belajar. 

b. Membantu peserta didik menyusun kelompok. 

c. Membantu  peserta didik untuk mendiagnosis dan menemukan kebutuhan 

belajarnya. 

d. Membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar berkarakter. 

e. Membantu peserta didik merancang pola-pola karakter yang sesuai 

dengan pengalaman belajar. 

f. Membantu peserta didik melakukan evaluasi diri terhadap proses dan 

hasil pendidikan karakter.
30
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D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Model Habituasi 

Menurut Nawawi faktor yang mendukung pendidikan karakter 

antara lain: kurikulum, bangunan dan sarana, guru, murid, dinamika kelas.
31

 

1. Kurikulum 

Sekolah dan kelas diselenggarakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dalam mendidik anak-anak yang tidak hanya 

harus didewasakan dari segi intelektualitasnya saja, akan tetapi dalam 

seluruh aspek kepribadiannya. Untuk itu bagi setiap tingkat dan jenis 

sekolah diperlukan kurikulum yang mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang semakin kompleks dalam perkembangannya. 

Kurikulum yang dipergunakan di sekolah sangat besar pengaruhnya 

terhadap aktifitas kelas dalam mewujudkan proses belajar mengajar 

yang berdaya guna bagi pembentukan pribadi siswa. 

2. Gedung dan Sarana Kelas. 

Perencanaan dalam membangun sebuah gedung untuk sebuah 

sekolah berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruangan, letak dan 

dekorasinya yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang 

dipergunakan. Akan tetapi karena kurikulum selalu dapat berubah 

sedang ruangan atau gedung bersifat permanen, maka diperlukan 

kreatifitas dalam mengatur pendayagunaan ruang/gedung. 
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3. Guru. 

Program kelas tidak akan berarti bilamana tidak diwujudkan 

menjadi kegiatan. Untuk itu peranan guru sangat menentukan karena 

kedudukannya sebagai pemimpin pendidikan diantara murid-murid 

dalam suatu kelas. Setiap guru harus memahami fungsinya karena 

sangat besar pengaruhnya terhadap cara bertindak dan berbuat dalam 

menunaikan pekerjaan sehari-hari di kelas dan di masyarakat. Guru 

yang memahami kedudukan dan fungsinya sebagai pendidik 

profesional, selalu terdorong untuk tumbuh dan berkembang sebagai 

perwujudan perasaan dan sikap tidak puas terhadap pendidikan. 

Persiapan yang harus diikuti, sejalan dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

4. Murid. 

Murid merupakan potensi kelas yang harus dimanfaatkan 

guru dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif. Murid 

adalah anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang, dan secara 

psikologis dalam rangka mencapai tujuan pendidikannya melalui 

lembaga pendidikan formal, khususnya berupa sekolah.
32

 

Selain faktor pendukung tentu juga ada faktor penghambatnya. 

Dalam pelaksanaan pengelolaan kelas akan ditemui berbagai faktor 
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penghambat. Hambatan tersebut bisa datang dari guru sendiri, dari peserta 

didik, lingkungan keluarga. 

1) Guru. Guru sebagai seorang pendidik, tentunya ia juga mempunyai 

banyak kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu bisa menjadi penyebab 

terhambatnya kreativitas pada diri guru tersebut. Diantara hambatan itu 

ialah: 

a. Tipe kepemimpinan guru (dalam mengelola proses belajar 

mengajar) yang otoriter dan kurang demokratis akan menimbulkan 

sikap pasif pesera didik. Sikao peserta didik ini merupakan suber 

masalah pengelolaan kelas. Siswa hanya duduk rapi mendengarkan, 

dan berushaha memahami kaidah-kaidah pelajaran yang diberikan 

guru tanpa diberikan kesempatan untuk berinisiatif dan 

mengembangkan kreatifitas dan daya nalarnya. 

b. Gaya guru yang monoton. Gaya guru yang monoton akan 

menimbulkan kebosanan bagi peserta didi, baik berupa ucapan 

ketika menerangkan pelajaran ataupun tindakan. Ucapan guru dapat 

mempengaruhi motivasi siswa. Misalnya setiap guru menggunakan 

metode ceramah dalam mengajarnya, suaranya terdengar datar, 

lemah dan tidak diiringi dengan gerak motorik atau mimik. Hal 

inilah yang dapat mengakibatkan kebosanan belajar 

c. Kepribadian guru. Seorang guru yang berhasil, dituntut untuk 

bersifat hangat, adil, obyektif dan bersifat fleksibel sehingga terbina 
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suasana emosional yang menyenangkan dalam proses belajar 

mengajar. Artinya guru menciptakan suasana akrab dengan anak 

didik dengan selalu menunjukkan antusias pada tugas serta pada 

kreativitas semua anak didik tanpa pandang bulu. 

d. Pengetahuan guru. Terbatasnya pengetahuan guru terutama masalah 

pengelolaan dan pendekatan pengelolaan, baik yang sifatnya teoritis 

maupun pengalaman praktis, sudah barang tentu akan menghambat 

perwujudan pengelolaan kelas dengan sebaik-baiknya. Oleh karena 

itu, pengetahuan guru tentang pengelolaan kelas sangat diperlukan 

e. Pemahaman guru tentang peserta didik. Terbatasnya kesempatan 

guru untuk memahami tingkah laku peserta didik dan latar belakang 

dapat disebabkan karena kurangnya usaha guru untuk dengan 

sengaja memahami peserta didik dan latar belakangnya. Karena 

pengelolaan pusat belajar harus disesuaikan dengan minat, perhatian 

dan bakat siswa, maka siswa yang memahami pelajaran secara 

cepat, rata-rata dan lamban memerlukan pengelolaan secara khusus 

menurut kemampuannya. Semua hal di atas memberi petunjuk 

kepada guru bahwa dalam proses belajar mengajar diperlukan 

pemahaman awal tentang perbedaan siswa satu dengan siswa yang 

lain.
33
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2) Peserta didik. Peserta didik dalam kelas dapat sebagai seorang individu 

dalam suatu masyarakat kecil yaitu kelas dan sekolah. Mereka harus 

tahu hak-haknya sebagai bagian dari satu kesatuan masyarakat 

disamping mereka juga harus tahu akan kewajibannya dan keharusan 

menghormati hak-hak orang lain dan teman-teman sekelasnya. 

Kekurangsadaran peserta didik dalam memenuhi tugas dan haknya 

sebagai anggota suatu kelas atau suatu sekolah dapat merupakan faktor 

utama penyebab hambatan pengelolaan kelas. Oleh sebab itu, 

diperlukan kesdaran yang tinggi dari peserta didik akan hak serta 

kewajibannya dalam mengikuti kegiatan beajar mengajar. 

3) Keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan 

pencerminan keadaaan keluarganya. Sikap otoriter orang tua akan 

tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif dan apatis. 

Problem klasik yang dihadapi guru memang banyak berasal dari 

lingkungan keluarga. Kebiasaan yang kurang baik dilingkungan 

keluarga seperti tidak tertib, tidak patuh pada disiplin, kebebasan yang 

berlebihan atau terlampau  terkekang merupakan latar belakang yang 

menyebabkan peserta didik melanggar di kelas. 
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4) Fasilitas. Fasilitas yang ada merupakan faktor penting upaya guru 

memaksimalkan programnya, fasilitas yang kurang lengkap akan 

menjadi kendala yang berarti bagi seorang guru dalam beraktifitas.
34  

 

E. Pengertian Kontribusi 

Kontribusi berasl dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution 

yaitu keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. 

Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang 

bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap 

pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai 

tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian 

memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai 

contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi 

menciptakan suasana yang asri di daerah tempat ia tinggal sehingga 

memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.
35

 

1. Memilih Guru 

a. Profesional 

Profesional berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian 

dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai 

keahlian seperti guru. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat 
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profesional adalah perkerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 

mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan buka pekerjaan 

yang dilakukan oleh mereka yang karena mereka tidak dapat 

memperoleh pekerjaan lain. 

Bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru 

profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian 

khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan 

tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. 

Atau dengan kata lain guru profesional adalah orang yang terdidik 

dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di 

bidangnya.
36

 

b. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab pendidik sebagaimana disebut oleh Abd 

Al-Rahman Al-Nahlawi adalah mendidik individu supaya beriman 

kepada Allah dan melaksanakan syari’atNya mendidik diri supaya 

beramal saleh, dan mendidik masyarakat supaya saling menasehati 

dalam melaksanakan kebenaran. Saling menasehati agar tabah 

dalam menghadapi kesusahan beribadah kepada Allah serta 

menegakkan kebenaran. Tanggung jawab itu bukan hanya tanggung 

jawab sebatas moral seorang pendidik terhadap peserta didik, akan 
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tetapi jauh dari itu. Pendidikan akan mempertanggung jawabkan 

atas segala tugas yang dilaksanakan kepada Allah sebagaimana 

hadits Rasul. 

Artinya: dari Ibnu Umar ra. Berkata Rasulullah SAW 

bersabda: masing-masing kamu adalah penggembala dan masing-

masing kamu bertanggungjawab atas gembalaannya: pemimpin 

adalah penggembala, suami adalah penggembala terhadap anggota 

keluarga, dan istri adalah penggembala ditengah-tengah rumah 

tangga suaminya dan terhadap anaknya. Setiap orang diantara 

kalian adalah penggembala, dan masing-masing bertanggung 

jawab atas apa yang digembalanya” (HR. Bukhari dan Muslim)
37

 

2. Memberikan Motivasi 

Motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi 

untuk mencapai tujuan. 

Dalam proses belajar motivasi sangat diperlukan sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan 

mungkin melakukan aktifitas belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa 

sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak menyentuh kebutuhannya. Segala 

sesuatu yang menarik minat orang lain belum tentu menarik minat orang 
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tertentu selam sesuatu itu tidak bersentuhan dengan kebutuhannya. 

Maslow sangat percaya  bahwa tingkah laku manusia dibangkitkan dan 

diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan 

fisiologis, rasa aman, rasa cinta, penghargaan, aktualisasi diri, 

mengetahui dan mengerti, dan kebutuhan estetik. Kebutuhan- kebutuhan 

inilah menurut Maslow yang mampu memotivasi tingkah laku individu. 

Oleh karena itu, apa ang seseorang lihat sudah tentu akan 

membangkitkan minatnya sejauh apa yang ia lihat itu mempunyai 

hubungan dengan kepentinganya sendiri.
38

 

3. Mengajarkan al-Qur’an  dan Tajwi>d 

Mengajarkan al-Qur’a>n adalah fardlu kifayah. Bila tugas ini 

telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban itu dari 

yang lain. Bila tidak ada satupun yang melakukan, maka semua 

berdosa.
39

 Di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Usman 

dinyatakan 

رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ   َخي ْ
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 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 114-115.  
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 Manna Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’a>n (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 
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 “Sebaik-baiknya kamu orang yang belajar al-Qur’a>n dan 

mengajarkanya.”
40

 

Jadi pekerjaan mengajar al-Qur’a>n merupakan tugas yang sangat 

mulia di sisi Allah. Di dalam tugas mengajarkan al-Qur’a>n itu 

terkandung tiga kemuliaan, yaitu kemuliaan mengajar yang merupakan 

warisan tugas Nabi, kemuliaan membaca al-Qur’a>n sementara mengajar 

dan kemuliaan memperdalam maksud yang terkandung di dalamnya. 

Dengan mengajar terus menerus ia akan menjadi orang mahir 

memahami al-Qur’a>n.
41

 

Sebagian besar ulama mengatakan bahwa tajwi>d itu suatu 

cabang ilmu yang sangat penting untuk dipelajari sebelum mempelajari 

ilmu qiraat al-Qur’a>n. Dalam ilmu tajwi>d itu diajarkan bagaimana cara 

melafalkan huruf yang berdiri sendiri yang dirangkaikan dengan huruf 

yang lain, melatih lidah untuk mengeluarkan huruf dari makhrajnya, 

belajar mengucapkan bunyi yang panjang dan yang pendek cara 

menghilangkan bunyi huruf dengan menggabungkan kepada huruf 

sesudahnya (idgha>m) berat atau ringan, berdesis atau tidak, mempelajari 

tanda-tanda berhenti dalam bacaan dan lain-lain sebagainya. Ilmu tajwi>d 
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itu diajarkan sesudah pandai membaca huruf Arab dan telah dapat 

membaca al-Qur’a>n sekedarnya.
42

 

Prinsip pengajaran al-Qur’a>n pada dasarnya bisa dilakukan 

dengan bermacam-macam metode. Diantaranya metode-metode itu ialah 

sebagai berikut: 

Pertama, guru membaca terlebih dahulu, kemudian disusul anak 

atau murid. Dengan metode ini guru dapat menerapkan cara membaca 

huruf dengan benar melalui lidahnya. Sedangkan anak akan dapat 

melihat dan menyaksikan langsung praktek keluarnya huruf dari lidah 

guru untuk ditirunya, yang disebut dengan musya>fahah “adu lidah” 

metode ini diterapkan oleh Nabi SAW kepada kalangan sahabat. 

Kedua, murid membaca di depan guru, sedangkan guru 

menyimaknya, metode ini dilakukan dengan metode sorogan atau al-

‘ard} al-qira>’ah setoran bacaan: metode ini dipraktekkan oleh Rasulullah 

SAW bersama dengan malaikat Jibril kala tes bacaan al-Qur’a>n  di bulan 

Ramadhan. 

Ketiga, guru mengulang-ulang bacaan, sedangkan anak atau murid 

menirukannya kata perkata dan kalimat-per kalimat secara berulang-ulang 

hingga terampil dan benar.
43
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F. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi yang disusun oleh Fitri Herawati 10040254203 (Prodi SI PPKn, FIS, 

UNESA). Surabaya, pada tahun 2014 dengan judul “STRATEGI 

PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN KEDISIPLINAN SANTRI DI 

PONDOK PESANTREN DARUL IBADAH AL BAIAD SURABAYA”. 

Pada skripsi ini penulis membahas tentang pembinaan kemandirian dan 

kedisiplinan, yaitu sebagai berikut: 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Strategi 

yang digunakan Kyai dan Ustadz dalam pembinaan kemandirian santri di 

Pondok Pesantren Darul Ibadah Al Baiad Surabaya yaitu: (1) Memberi 

pelajaran atau nasehat, (2) Pembiasaan akhlak yang baik, (3) memberikan 

pembelajaran melalui lingkungan. 

Strategi dalam membina kedisiplinan santri di Pondok Pesantren 

Darul Ibadah Al Baiad Surabaya yaitu: (1) Keteladanan, (2) Komunilkasi, (3) 

Pembiasaan, (4) Nasehat dan Teguran, (5) Pemberian penghargaan (reward) 

dan hukuman (Punishment). 

Dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian dan kedisiplinan santri 

di pondok pesantren darul ibadah al baiad Surabaya, Kyai mengalami 

beberapa kendala yaitu kendala Internal dan kendala Eksternal. Kendala 

internal antara lain : (1) Sempitnya lahan pondok pesantren, (2) Karakter 

santri dengan latar belakang keluarga yang berbeda (3) Kurangnya kesadaran 

pada diri santri, (4) Kurangnya pengawasan dan pembiasaan disiplin dari 
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orang tua, (5) Minimnya pengetahuan santri terhadap tata tertib pesantren. 

Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi Kyai dan ustadz di pondok 

pesantren tersebut adalah (1) Pengaruh buruk dari perkembangan IPTEK, (2) 

Pengaruh dari lingkungan tempat tinggal dan pergaulan, (3) Kurang 

optimalnya hubungan pondok pesantren dengan masyarakat sekitar. 

Kendala-kendala tersebut juga diupayakan untuk mengatasinya 

yaitu dengan cara, pertama memberikan pemahaman ilmu agama dengan 

mempelajari hadits-hadits, Kedua meningkatkan pemahaman santri tentang 

pentingnya mematuhi peraturan. Ketiga ,meningkatkan pendekatan/hubungan 

interpersonal antara Kyai dan Ustadz dengan para santri.
44

 

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Hidayat (Prodi PGMI FITK, di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta). Yogyakarta, pada tahun 2013 dengan judul 

“IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI 

PEMBIASAAN DI PONDOK PESANTREN PABELAN”. Pada skripsi ini 

penulis membahas tentang implementasi pendidikan karakter yang melalui 

pembiasaan, yaitu sebagai berikut: 

Dari hasil penelitian ini tentang pelaksanaan implementasi 

pendidikan karakter melalui pembisaan di Pondok Pesantren Pabelan dapat 

peneliti simpulkan. Pertama, anak-anak santri pondok pesantren Pabelan 

sudah ada pembiasaan pembiasaan sholat berjama’ah setiap hari lima waktu. 
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Kegiatan sholat berjama’ah tersebut bagi santri di pondok pesantren Pabelan 

berlangsung secara rutin setiap harinya. Kedua, anak-anak santri pondok 

pesantren pabelan juga melaksanakan pembiasaan olah raga setiap harinya 

secara rutin. Aktifitas olah raga para santri pondok pesantren Pabelan sudah 

ada ketentuan dan waktunya yang di atur oleh pengurus pondok. Ketiga, 

anak-anak pondok pesantren Pabelan sudah melaksanakan model pembiasaan 

muhadharah secara rutin. Aktifitas para santri pondok Pabelan disamping 

mengikuti pelajaran formal di kelas, juga diwajibkan mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler diantaranya adalah muhadharah. Keempat anak-anak santri 

pondok Pabelan sudah melaksanakan pembiasaan membaca Al-Qur'a>n setiap 

harinya. Tentang membaca Al-Qur'a>n dan keutamaannya tidak diragukan lagi 

bagi umat Islam. Kelima, anak-anak santri pondok Pabelan sudah 

melaksankan pembiasaan belajar rutin setiap hari. Model belajar yang baik 

dan benar menurut para pakar adalah istiqomah dan tekun belajar setiap hari. 

Adapun faktor pendukung dalam implementasi pendidikan karakter 

melalui pembiasaan di pondok Pabelan antara lain; 1) Para santri tinggal di 

asrama sesuai dengan tingkat dan kelasnya masing-masing. 2) Terpenuhinya 

sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar para santri seperti 

kegiatan olah raga; lapangan tenis meja, lapangan volly dan sepak bola. 3) 

Mempuyai visi dan misi yang jelas di pondok pesantren Pabelan. 4) Ada rasa 

tanggung jawab yang tinggi dari para pengelola, pengurus, dan pimpinan 



53 
 

 

pondok pesantren Pabelan untuk benar-benar mendidik dan menanamkan 

nilai-nilai akhlak atau karakter yang baik kepada para santrinya. 5) Adanya 

tata tertib dan aturan yang jelas bagi para santri untuk dilaksanakan maupun 

aturan-aturan yang harus ditinggalkan dalam kehidupan setiap harinya.
45

 

Dengan ini, terdapat persamaan serta perbedaan dari skripsi ini 

dengan penelitian terdahulu: 

a. Persamaan. Persamaan skripsi ini dengan skripsi Fitri Herawati dan Nur 

Hidayat yaitu menggunakan model habituasi; memberikan pembiasaan 

serta keteladanan akhlak yang baik bagi santri seperti halnya sholat 

berjamaah, membaca al-Qur’a>n dan muhadharah. Dalam pelaksaan 

pembentukan karakter disiplin dan bertanggung jawab pada skripsi ini 

ada faktor pendukung serta penghambatnya, persamaanya yaitu; faktor 

pendukung, adanya visi dan misi yang jelas pada pondok pesantren, 

adanya tata terbit dan aturan yang yang jelas bagi santri untuk 

dilaksanakan serta ditinggalkan oleh santri. Sedangkan faktor 

penghambatnya, karakter santri dengan latar belakang yang berbeda-beda. 

b. Perbedaan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu; dalam 

penelitian ini tidak adanya penghargaan (reward) yang apabila adanya 

suatu penghargaan mungkin nantinya akan membuat santri semakin 

semangat dalam melaksanakan kegiatan, karena di PPTQ Al-Hasan 
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terdapat beberapa jenjang pendidikan mulai dari MTs, MA, Kuliah dan 

yang hanya mondok saja. Selain itu, dalam penelitian ini lebih 

memfokuskan pada pembentukan karakter disiplin dan bertanggung 

jawab bagi santri di PPTQ Al-Hasan 
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

Patihan Wetan Babadan Ponorogo  

Pada pertengahan tahun 1983 petang, sebelum menjelang saat Husein 

tiba di kediaman KH. A. Hamid di Kajoran Magelang bersama KH. Qomar, 

ayah angkatnya, Husein hanya ingin sowan pada kyai yang tersohor sebagai 

waliyullah. Percakapan singkat tuan rumah dan tamu itulah yang kelak 

menentukan berdirinya Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan. 

“Ilmu yang kau peroleh sudah saatnya kau amalkan; titah kyai 

Hamid. Dua orang tamunya hanya mengangguk. “Caranya segera dirikan 

pesantren di tempat yang kau tinggal saat ini,” kyai sepuh itu melanjutkan 

perintahnya. Husein, kala itu berusia 30 tahun, sebenarnya masih kurang pede 

merintis pesantren,ia merasa ilmunya  jauh dari cukup   untuk  mengasuh para 

santri. Namun, berbekal dukungan dari kyai Hamid Kajoran, ia     bismillah 

saja. Lokasi yang dipilih adalah tanah wakaf dari ayah angkatnya, KH. 

Qomar, di kelurahan Patihan Wetan Ponorogo. “ Tanggal berdirinya 2 Juli 



56 
 

 

1984, jadi hampir satu tahun setelah dawuh kyai Hamid,”  Kata KH. Husein 

Aly, nama lengkapnya.
1
 

Nama Al-Hasan sendiri dinisbatkan pada nama ayah kiai Qomar 

yaitu kiai Hasan Arjo, selain itu saudara kembar kyai Husein juga bernama 

Hasan, namun ia meninggal di usia beliau dengan penanaman Al-Hasan inilah 

Husein ingin mengenang dua orang tersebut, saya tawasulan pada cucu 

Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan “terangnya”. Pondok Pesantren Tah}fiz}ul 

Qur’a>n Al-Hasan merupakan satu-satunya pondok pesantren yang mendalami 

al-Qur’a>n di Patihan Wetan Babadan Ponorogo, para masyarakat sekitar  

menginginkannya adanya pesantren yang mengkaji dan mendalami al-Qur’a>n. 

Ada beberapa faktor lain yang mendorong berdirinya pondok 

pesantren ini diantaranya sebagai berikut:  

a. Tidak adanya lembaga pendidikan yang khusus mendalami al-Qur’a>n  

baik ditingkat dasar maupun tingkat lanjutan di Patihan Wetan Babadan 

Ponorogo. 

b. Keinginan tokoh-tokoh masyarakat agar didirikannya suatu lembaga yang 

mendalami al-Qur’a>n agar anak-anak mereka tidak jauh untuk 

mempelajari dan mendalami al-Qur’a>n. 

c. Adanya seorang dermawan yang menafkahkan sebagian tanahnya untuk 

mendirikan sebuah pesantren di Patihan Wetan Bababan Ponorogo. 
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Dengan adanya beberapa faktor di atas, maka segera diadakan 

musyawarah antar tokoh masyarakat di Patihan Wetan untuk mendirikan 

sebuah pondok pesantren yang khusus mendalami al-Qur’a>n. Untuk 

menampung mereka yang berkeinginan mengaji pada kyai sementara 

ditempatkan di sebuah rumah kyai yang juga masih satu atap dengan ndalem 

kyai. Di luar rencana, berdatangan juga wali santri dari luar kota yang juga 

menitipkan putra-putrinya kepada kyai. Mengetahui hal ini akhirnya membuat 

bangunan kecil-kecilan untuk menampung para santri yang jumlahnya 

semakin meningkat. 

Lama kelamaan sekitar tahun 1990 meningkatkan jumlah santri yang 

datang. Akhirnya masyarakat memberi bantuan dengan membangun asrama 

baru untuk menampung santri yang jumlahnya semakin bertambah. Akhirnya 

berdirilah sebuah asrama yang dihuni kurang lebih 90 santri yang datang dari 

luar Ponorogo. 

Pondok pesantren ini tepat berada di Jalan  Parang Menang No. 32 

Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pesantren  ini 

didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Disamping itu, 

pesantren ini juga mempunyai cabang berada di Kecamatan Sumoroto 

dibawah asuhan KH. Husein Aly sendiri.
2
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 Lihat transkip dokumentasi nomor: 02/D /03-08/2017 dalam lampiran skripsi. 
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2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

Pondok pesantren yang memiliki motto “hendaknya seorang qari’ 

qari’ah dan seorang h}afiz}-h}afiz}ah memiliki akhlak al-karimah dengan 

sempurna” ini mempunyai misi ingin memasyarakatkan al-Qur’a>n dan meng-

al-Qur’a>nkan masyarakat. 

Dari visi tersebut akhirnya diterjemahkan  kedalam beberapa misi 

diantaranya:
3
 

a. Lembaga ini bergerak pada secondlevel. Hal ini telah disadari dari kondisi 

riil pendiri dan santrinya.  

b. Lembaga ini lebih berkonsentrasi pada harapan moral khususnya bagi 

orang-orang kelas menengah ke bawah.  

c. Lembaga ini lebih mendahulukan di atas segala-galanya hal-hal yang 

berkaitan dengan kedamaian tatanan hidup, dengan selalu menghindari 

benturan dan konflik, terutama dalam kalangan kaum beragama.  

Kondisi ini mungkin diilhami oleh nilai kitab suci yang dijadikan 

program unggulannya yang selalu mengajarkan kedamaian, dibawa oleh nabi 

dan rasul yang cinta damai dan diperuntukkan untuk kedamaian umat baik di 

dunia maupun di akhirat. 

 

 

                                                           
3
 Ahmad Munir dkk, Laporan Penelitian Kolektif Partisipasi Pondok Pesantren Terhadap 

Melaksanakan Kurikulum Berbabis Kompetensi (KBK) di Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: Pusat 

Penelitian Masyarakat STAIN Ponorogo, 2004), 90-91. 
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3. Tujuan Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

Tujuan adalah hal pokok yang akan dicapai dari penyelenggaraan 

pendidikan keberhasilan dan kegagalan suatu lembaga pendidikan dalam 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil yang diperoleh santri dengan tujuan yang 

telah digariskan. Adapun tujuan Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

adalah: 

a. Menghasilkan pribadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak al-

karimah (akhlak Qur’a>niy), beramal saleh dan memiliki tanggung 

jawab serta kesadaran atas kesejahteraan umat Islam khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. 

b. Menghasilkan pribadi muslim dan muslimah yang pandai membaca al-

Qur’a>n baik bi al-gha>ib, bi al-naz}ar ataupun qira’ah sa’bah. 

c. Menghasilkan pribadi muslim yang mempunyai keterampilan dan 

kecakapan serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

bangsa dan agama. 

d. Menghasilkan pribadi muslim yang bisa memahami isi kandungan           

al-Qur’a>n dan mau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Empat tujuan ini ditetapkan oleh Pondok Pesantren Tah}fiz}ul 

Qur’a>n Al-Hasan sebagai sebuah lembaga pendidikan islam yang 

menekuni bidang al-Qur’a>n  khususnya tah}fiz}.4
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4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didalamnya 

terdapat berbagai unsur dan personel yang memerlukan suatu wadah 

dalam bentuk organisasi agar jalannya pendidikan dan pengajaran yang 

diselenggarakan dapat berjalan lancar sehingga data menuju tercapainya 

tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya organisasi kepengurusan 

diharapkan setiap individu dapat bekerja sesuai tugas dan wewenangnya 

untuk mencapai tujuan bersama. Untuk susunan kepengurusan PPTQ Al-

Hasan periode 2017/2018 adalah:
5
 

STRUKTUR KEPENGURUSAN PPTQ AL-HASAN PUTRI 

PERIODE 2017/2019 
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 Lihat transkip dokumentasi nomor: 04/D/04-08/2017 dalam lampiran skripsi ini. 
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Ketua 

 Nur Heni A. S. 

 Siti Syafi’ah 

Bendahara 

 Ruwiyati Eka S. 

 Shifa Ma’rifat 
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 Syarah Nurul A. 
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Pengurus bi al-gha>ib 

Ketua  : Elva Sukria 

Wakil  : Lailatun Ni’mah 

Sekretaris : Mamluatul Khasanah 

Bendahara : Halimatus Sa’diyah 

Pengurus bi al-naz}ar 

Ketua  : Arista Yuniarti 

Wakil  : Laila Nailatul Yusro 

Sekretaris : Lailatu Qomariah 

Bendahara : Yusfa Arifatul Qoyyimah 

5. Program Kegiatan Santri Pondok PesantrenTah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dalam rangka untuk 

menghasilkan santri yang berkualitas, Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n 

Al-Hasan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang wajib diikuti oleh 

semua santri, meliputi: 

a. Kegiatan harian 

1) Shalat berjama’ah 

Shalat berjamaah lima waktu dilaksanakan di masjid putri 

dan masjid Nu>rul-Sala>mah bersama pengasuh dan masyarakat 

sekitar. Yang mana sholat jamaah dilaksanakan di masjid Nu>ral-

Sala>mah bagi santri putri, hanya waktu sholat shubuh saja, 
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sedangkan untuk sholat z}uhur, asyar maghrib dan isya’ di masjid 

putri. 

2) Pengajian al-Qur’a>n kepada kyai Husein Aly. 

Pengajian al-Qur’a>n dilaksanakan di pondok pesantren 

tahfizdul Qur’a>n al-Hasan satu kali, yaitu ba’da shubuh di masjid 

untuk santri putra dan ba’da z}uhur di majlis untuk santri putri.
6
 

3) Takra>r al-Qur’a>n 

Takra>r al-Qur’a>n dilaksanakan untuk mengulang-ulang 

membaca al-Qur’a>n. Takra>r al-Qur’a>n bagi santri bi al-naz}ar 

dilaksanakan setiap hari setelah shalat Asyar, dan setelah sholat 

shubuh serta pada malam hari yaitu dimulai pada pukul 22.00 WIB 

sampai dengan pukul 04.00 WIB secara bergantian (terjadwal) 

berkelompok, khusus untuk hari Jum’at takra>r al-Qur’a>n 

dilaksanakan pada siang hari setelah shalat dzuhur. Sedangkan untuk 

santri bi al-gho>ib, takra>r al-Qur’a>n dilaksanakan setiap hari pada pukul 

22.00-24.00 WIB serta takra>r terjadwal dimulai pada pukul 24.00-

04.00 WIB. 

4) Sorogan 

Sorogan yang dilaksanakan 1 (satu) kali, setiap ba’da 

Maghrib bagi santri bi al-naz}ar kepada santri bi al-gho>ib atau santri 

                                                           
6
 Lihat transkip dokumentasi nomor: 05/D /04-08/2017dalam lampiran skripsi ini. 
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senior. Pada kegiatan ini diharapkan para santri bi al-naz}ar dapat 

mengaji sesuai dengan makhraj, huruf serta tajwidnya. 

5) Madrasah diniyah 

Madrasah diniyah di PPTQ Al-Hasan ini dilaksanakan setiap 

malam terkecuali pada malam jum’at. Dimana para santri putra dan 

santri putri bertempatkan satu tempat pada setiap jenjangnya, ada 5 

jenjang di madrasah diniyah Riyad}atu al-shu’ban. Yaitu mulai dari 

kelas satu sampai dengan kelas 5. Salain itu, madrasah diniyah 

Riyad}atu al-shu’ban juga ada tes-tesan bagi santri baru yang ingin 

langsung naik ke jengjang yang lebih tinggi. Tes-tesan tersebut akan 

langsung di pandu oleh ketua madrasah Riyad}atu al-shu’ban. 

b. Kegiatan mingguan 

1) Takra>r al-Qur’a>n hari Jum'at 

Takra>r al-Qur’a>n hari Jum'at dilaksanakan khusus untuk santri 

bi al-naz}ar. Dimana dalam takra>r al-Qur’a>n hari jum'at ini terbagi 

dalam beberapa tingkat, yaitu mulai dari kelas 1A, 1B, kelas 2 sampai 

dengan kelas tiga. 

2) Tes-tesan 

Tes-tesan santri bi al-gho>ib dilaksanakan setiap malam kamis 

dan malam jum’at yang sudah memiliki cicilan hafalan serta sudah 

setoran kepada kyai Husain. Santri putri setiap tes-tesan harus 

memiliki buku setoran serta harus setor seper empat juz langsung dan 
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untuk kesalahan maksimal salah 3, apabila salah lebih dari 3 maka 

diulangi dari awal lagi. 

3) Piket masak 

Piket masak dilaksanakan setiap dua minggu satu kali, pada 

kegiatan ini, santri yang terjadwal masak tidak boleh mengabaikan 

atau pun meremehkan tugas yang telah diberikan oleh pengurus. 

c. Kegiatan bulanan 

1) Muh}ad}arah 

Muh}ad}arah merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 

satu bulan satu kali di masjid Nu>rul-Sala>mah yang diikuti oleh 

santri putra dan santri putri,kegitan ini dijadwal oleh pengurus 

putra dan pengurus putri. Sedangkan yang ditugaskan wajib 

melaksanakan tugas tersebut, apabila petugas yang terjadwal ada 

dan tidak ada kepentingan, maka tidak boleh diwakilkan. 

2) Sima’an al-Qur’a>n  

Sima’an al-Qur’a>n dilaksanakan dengan membaca al-Qur’a>n 

bi al-gha>ib maupun bi al-naz}ar yang disimak oleh santri lain. Tujuan 

utama sima’an al-Qur’a>n ini untuk melatih ingatan santri bi al-gha>ib 

dan memperlancar membaca al-Qur’a>n bagi santri bi al-naz}ar untuk 

bi al-gha>ib. Santri putra sima’an dilaksanakan pada hari kamis Pon 

sampai malam jum’at wage sebelum istighatsah. Untuk putri setiap 
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malam Jum’at Legi, sedangkan untuk bi al-naz}ar pada hari Ahad, pada 

bulan tengah sekitar tanggal 15. 

6. Program Pendidikan dan Pengajaran Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n 

Al-Hasan 

Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan membawahi unit 

pendidikan yaitu Program al-Qur’a>n. Program al-Qur’a>n  merupakan program 

unggulan Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan sekaligus merupakan 

ciri khas utamanya program ini dibagi menjadi tiga jenjang yaitu: 

a. Program bi al-naz}ar 

Merupakan program mengaji al-Qur’a>n 30 juz dengan membaca. 

Pada program ini, para santri bi al-naz}ar mengaji dengan di simak oleh 

mbok ngaosnya masing-masing (di simak oleh santri bi al-gho>ib) atau 

senior, yang nantinya juga akan di setorkan kepada kyai. 

b. Program bi al-gho>ib 

Merupakan program menghafal al-Qur’a>n 30 juz. Dimana para 

santri ini tidak di target oleh pondok namun sesuai dengan kemampuan 

masing-masing sehingga tidak memberatkan para santri bi al-gho>ib. 

c. Program qiro’ah sab’ah 

Merupakan program membaca sesuai bacaan mushaf yang ada 

sekaligus macam-macam bacaanya sesuai bacaan tujuh imam.
7
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Penerapan model pembelajaran yang berkarakter di Pondok Pesantren 

Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-H}asan 

Setiap ma’had ataupun pondok pesantren memiliki metode dalam 

membentuk karakter para santri. Seperti halnya di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul 

Qur’a>n Al-Hasan Ponorogo yang mengemban visi “hendaknya para h}afiz}-

h}afiz}ah memiliki akhlak al-karimah dengan sempurna. Untuk mewujudkan 

visi tersebut, Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan memiliki kegiatan 

untuk membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab bagi para santri 

melalui beberapa kegiatan. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan 

beberapa model. Model tersebut antara lain: pembiasaan, keteladanan, 

pembinaan disiplin dan pembelajaran partisipatif (patisipative intruction). 

Model-model pembelajaran tersebut yaitu: 

a. Pembiasaan. Dengan pembiasaan seperti halnya sorogan al-Qu’ra>n 

dengan kyai, dan mbok ngaos. Melatih karakter santri dalam mengemban 

tanggung jawab sebagai seorang santri yang melaksanakan kewajibannya 

di pondok pesantren. Seperti yang telah diungkapkan oleh pengasuh PPTQ 

Al-H}asan, sebagai berikut: 

Untuk membentuk karakter para santri, yaitu mengajak istiqomah 

santri dalam setiap kebaikan. Baik itu ibadah mah}d}ah ataupun 

ibadah ghairu mah}d}ah, berdasarkan al-Qu’ra>n dan Hadits. Selain 

itu, kegiatan yang dapat membentuk karakter santri di PPTQ Al-

H}asan yaitu santri yang baik membiasakan sekaligus memiliki 
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akhlak yang baik dengan pengasuh, dengan pengurus serta 

dengan sesama santri yang lain. Santri harus memberikan teladan 

yang baik kepada semua orang. Karakter yang baik tidak akan 

tertanam dalam diri seorang santri tanpa santri tersebut mau 

membiasakan berakhlak karimah.
8
 

Dengan santri istiqomah melaksanakan ibadah mah}d}ah, maka 

santri sudah melaksanakan ibadah kepada Rabbnya serta melaksanakan 

tanggung jawab sebagai seorang hamba yang berdasarkan dalil dan 

perintah, selain itu tata caranya yang mencontoh kepada Rasul SAW, 

bersifat rasional (sholat, adzan, tilawatil Qur’a>n, dan ibadah mah}d}ah 

lainnya bukan ditentukan mengerti atau tidak, melainkan ditentukan 

apakah sesuai dengan syariat atau tidak), taat (yang dituntut dari seorang 

hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan dan ketaatan. 

Seorang hamba harus meyakini bahwa apa yang telah diperintahkan Allah 

kepadanya, semata-mata hanya untuk kepentingan serta kebahagiaannya).  

Ibadah ghairu mah}d}ah, berakhlah yang baik kepada pengasuh, dengan 

pengurus dan sesama santri akan menambah kebiasaan karakter yang baik 

pada pribadi seorang santri. 

b. Keteladanan. Setiap santri utamanya pengurus harus memberikan 

teladan yang baik bagi semua santri agar mencontoh untuk menjadi 

seseorang yang berkarakter baik. Seperti halnya sholat berjamaah, 
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melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang santri dan menaati 

semua peraturan yang telah ada. 

Seperti halnya yang dikatan oleh saudari Nailuz Zulva Diana: 

“Seperti kegiatan takra>r (dalam takra>r ada banyak waktu), tes-tesan, 

madrasah diniyah, mengaji al-Qur’a>n kepada kyai (sorogan), 

muh}ad}arah”.9 

Hal ini juga diungkapkan oleh ustaz}ah} Nur Heni A. Sholihah selaku 

pengajar dan ketua pondok: 

Bagian pengurus pendidikan di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qu’a>n Al-

Hasan Ponorogo ini sangat penting peranannya terhadap semua 

kegiatan, karena bagian pendidikan di sini mengatur semua kegiatan 

para santri. Tugas pengurus bagian pendidikan mempunyai andil  

yang sangat penting dalam pelaksanaan program-program pondok 

dalam mencapai harapan-harapan pondok, selain itu yang dilanjutkan 

dengan mengelola para santri melalui pembinaan disiplin dan 

bertanggung jawab yang dituangkan dalam kegiatan di Pondok 

Pesantren Tah}fiz}ul Qu’a>n Al-Hasan Ponorogo.
10

 

Kegiatan takra>r. Dalam takra>r ada banyak waktu, yaitu takra>r 

setelah sholat shubuh, takra>r setelah asyar, takra>r malam yang terjadwaldi 

mualai pada jam 11.00-04.00dan takra>r al-Qu’a>n pada hari jum’at bagi santri 

bi al-naz}ar. Takra>r pada jam sepuluh sampai jam 11.00, dan takra>r malam 

yang terjadwal untuk santri bi al-gho>ib di mulai pada jam 12.00-04.00. 

Apabila semua santri baik itu pengurus ataupun santri biasa tidak 

                                                           
9
 Lihat transkip wawancara nomor: 02/W/02-08/2017 dalam lampiran skripsi ini. 
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melaksanakan takra>r baik santri bi al-naz}ar ataupun santribi al-gho>ib dengan 

tanpa keterangan, maka akan mendapatkan denda serta sanksi.Selain itu juga, 

bagian pengurus pendidikan bekerja sama dengan pengurus bi al-naz}ar dan 

pengurus bi al-gho>ib. Pengurus tersebut yang bertugas untuk menjalankan 

terlaksanya kegiatan seperti yang diungkapkan saudari Arista Yuniarti 

selaku ketua pengurus bi al-naz}ar yaitu: 

Takra>r al-Qur’a>n bagi santribi al-naz}ar dilaksanakan setiap hari 

yaitu di mulai setelah shalat asyar, dan setelah sholat shubuh, 

pada kegiatan ini santri wajib mengikutinya. Apabila ada 

kepentingan atau pun udhur harus izin terlebih dahulu, apabila 

santri tidak izin maka akan dikenakan sanksi dan denda. Selain 

itu ada takra>r pada malam hari dimulai pada pukul 22.00 WIB 

sampai dengan pukul 04.00 WIB secara bergantian (terjadwal) 

dan berkelompok.Pada takra>r ini, setiap santri harus 

melaksanakan semua kegiatan yang telah dijadwalkan serta 

menaati peraturan yang ada. Apabila santri melanggar atau pun 

tidak mengikuti takra>r malam tanpa keterangan (alfa), maka 

setiap santri yang melanggar akan mendapat denda serta sanksi, 

sanksi tersebut adalah tidak boleh ikut takra>r dengan 

kelompoknya, namun harus takra>r sendiri atau dengan santri 

yang juga melanggar dan harus berdiri di serambi masjid putri 

bagi santri bi al-naz}ar.11 

c. Pembinaan disiplin peserta didik. Dalam mensukseskan pembentukan 

karakter, pengasuh yang di bantu oleh pengurus khususnya pengurus 

pendidikan. Pengasuh serta pengurus berfungsi sebagai pengemban 

ketertiban yang patut sebagai panutan ataupun contoh bagi para santri. 

Dengan adanya peraturan apabila tidak mengikuti takra>r harus izin, 

karena apabila tidak mengikuti kegiatan tanpa keterangan akan 
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 Lihat transkip wawancara nomor: 04/W/09-08/2017 dalam lampiran skripsi ini. 



70 
 

 

mendapatkan sanksi ataupun denda maka, dengan ini bisa membentuk 

pembinaan disiplin bagi para santri, baik pengurus maupun para santri 

lainnya. 

Hal serupa hampir sama dengan yang dikatakan oleh saudari Elva 

Syukria selaku ketua bi al-gho>ib yaitu: 

Untuk santribi al-gho>ib, takra>r al-Qur’a>n dilaksanakan setiap hari 

pada pukul 22.00-24.00 WIB sertatakra>r terjadwal dimulai pada 

pukul 24.00-04.00 WIB. Santri bi al-gho>ib apabila salah satu 

anggotanya tidak mengikuti takra>r dengan tanpa keterangan (alfa). 

Maka semua anggotanya harus melaksanakan takziran (hukuman) 

dengan takra>r di halaman bersama-sama serta harus berdiri di 

tempat.
12

 

Selain kegiatan takra>r yang telah dijelaskan tersebut, masih ada 

kegiatan takra>r lagi yang wajib diikuti oleh para santri di PPTQ Al-

H}asan. Seperti yang dikatakan oleh saudari Nailuz Zulva Diana yaitu: 

Khusus untuk hari Jum’at adalah takra>r al-Qur’a>n. Takra>r al-

Qur’a>n dilaksanakan pada siang hari setelah shalat dzuhur. Takra>r 
al-Qur’a>n merupakan kegiatan pondok pesantren Tah}fid}ul Qur’a>n 

yang diwajibkan oleh Kyai Husein Aly bagi santri bi al-naz}ar. 

Karena sorogan al-Qur’a>n pada Kiyai langsung, apabila ada 

kesalahan tidak akan dibenarkan, untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, sehingga diadakan kegiatan takra>r al-Qur’a>n setiap hari 

Jum’at yang dibimbing oleh santri bi al-gho>ib. Selain itu, santri di 

tuntut untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Apabila santri tidak bisa 

mengikuti takra>r al-Qur’a>n, maka diwajibkan untuk izin langsung 

kepada pengurus pendidikan serta menjelaskan alasan yang jelas. 

Setiap santri harus memiliki buku izin tidak bisa mengikuti takra>r,  
pada tiap izin tidak mengikuti takra>r tersebut. Namun, apabila ada 
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santri yang tidak izin atau tanpa keterangan, maka santri tersebut 

akan mendapatkan sanksi yaitu harus mengaji di garasi ndalem serta 

harus meminta tanda tangan langsung kepada pengasuh pondok.
13

 

Selain kegiatan takra>r, ada kegiatan lain yang diharapkan dapat 

membentuk karakter santri. Seperti halnya tes-tesan. Seperti yang telah 

dikatakan oleh saudari Nailuz Zulva Diana yaitu: 

Tes-tesan merupakan kegiatan untuk santri bi al-gho>ib dalam 

membentuk karakter bertanggung jawab santri. Tes-tesan ini 

dilaksanakan pada setiap malam kamis dan malam jum’at yang sudah 

memiliki cicilan hafalan serta sudah setoran kepada kyai Husain. 

Setiap santri yang mengikuti tes-tesan, harus memiliki buku setoran 

serta harus setor seper empat juz langsung dalam waktu itu juga dan 

untuk kesalahan maksimal salah 3, apabila salah lebih dari 3 maka 

harus diulangi dari awal lagi.
14

 

Dengan adanya tes-tesan, nantinya akan memudahkan santri dalam 

sorogan kepada kyai ataupun untuk mempermudah santri dalam majlisan saat 

akan khotaman (wisuda) al-Qur’a>n. 

Selain bekerja sama dengan pengurus bi al-naz}ar dan pengurus bi 

al-gho>ib, pengurus pendidikan juga bekerja sama dengan pengurus madrasah 

diniyah Riyad}atu al-shu’ban atau biasa disebut dengan OSIMA (Organisasi 

Santri Intra Madrasah). Seperti yang telah dikatakan saudari Riyadlotul 

Fuadiyah, selaku wakil ketua OSIMA yaitu: 

Para santri yang masih diniyah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan 

madrasah diniyah Riyad}atu al-shu’ban, serta harus memperhatikan 

jadwal diniyah yang telah ditetapkan yaitu di mulai pada pukul 19.15 

WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB setiap malam hari kecuali 

pada malam jum’at.   Untuk malam sabtu dan malam minggu, semua 
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santri wajib mengenakan seragam baju warna putih dengan tanpa 

memakai jasket. Namun apabila ada santri yang melanggar, maka 

bagi setiap santri yang tidak mengenakan baju warna putih akan di 

denda sebesar 1000 rupiah. Namun, untuk santri yang tidak 

mengikuti kegiatan diniyah, maka akan di kenai sanksi yaitu 

menguras kolah.
15

 

d. Pembelajaran partisipatif (partisipative instruction). Dalam 

pembelajaran partisipatif keterlibatan peserta didik adalah hal yang 

utama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti halnya diniyah 

yang ada di PPTQ Al-Hasan. 

Dalam membentuk karakter disiplin bertanggung jawab bagi 

santri, kegiatan yang menjadi dampak tidak bisa terlaksananya 

pembentukan karakter apabila santri tidak mengikuti kegiatan atau tidak 

menaati peraturan. Seperti yang diungkapkan oleh ustaz}ah Nur Heni A. 

Sholihah oleh yaitu: 

Setiap santri harus mengikuti kegiatan yang telah ada di PPTQ Al-

Hasan. Seperti kegiatan sholat berjama’ah merupakan kegiatan 

yang harus dilaksanakan setiap hari bagi santri,  penertiban 

jama’ah, terutama jama’ah shubuh. Apabila santri tidak 

melaksanakan jama’ah maka akan mendapatkan sanksi, terutama 

untuk sholat shubuh berjamaah. Karena apabila santri tidak 

sholah shubuh berjamaah akan d kenai denda 5000 rupiah pada 

setiap santri. Selain itu, santri dikenai sangsi tidak boleh mengaji 

al-Qur’a>n kepada kyai (sorogan). Selain kegiatan tersebut, ada 

beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para santri 

diantaranya muh}ad}arah, muh}ad}arah harus dilaksanakan, apabila 

ada tdk boleh diwakilkan. Berbeda lagi dengan tanggug jawab 
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piket harian, dan piket masak, setiap santri apabila tidak bisa 

melaksanakan harus mencari badal (pengganti).
16

 

Di dalam suatu pondok tentunya untuk menerapkan kegiatan 

pembiasaan disiplin sangat sulit, dikarenakan para santri memiliki karakter 

yang berbeda-beda. Demikian juga untuk membiasakan sholat berjamaah, 

mengikuti kegiatan takra>r, muh}ad}arah}, piket harian, piket masak, dan 

madrasah diniyah. Demikian untuk kesadaran pembiasaan tersebut, masih ada 

santri atau pun pengurus yang kurang sadar dengan sendirinya ada pula yang 

belum memiliki kesadaran. 

Hal ini akan menjadikan penghambatan dalam melaksanakan 

kegiatan bagi santri ataupun pengurus yang belum terbiasa. Seperti yang 

dikatakan saudari Siti Nur Khasanah salah seorang santri di PPTQ Al-Hasan 

sebagai berikut: 

Dalam melaksanakan kegiatan baik itu takra>r, muh}ad}arah}, piket 

harian, piket masak, dan madrasah diniyah santri melaksanakanya 

dengan baik, melaksanakan kegiatan serta sesuai dengan peraturan. 

Maka  perilakunya ya baik, rajin untuk melaksanakan ibadah tanpa 

adanya paksaan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing, dan 

tanpa dongkol dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Namun kalu 

melaksanakannya dengan tidak aktif, terkadang ikut terkadang alfa, 

atau pun kadang tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan ya 

karakternya kurang baik dan kurang sopan jika bersosialisasi dengan 

sesama santri atau pun dengan pengurus. Malas berbuat baik, berkata 

sopan, pada pengajar kurang sopan dan lain sebagainya serta kurang 

memperhatikan peraturan yang telah berlaku.
17
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Sedangkan menurut beberapa santri sedikit berbeda pendapat 

mengenai pembentukan karakter bagi santri di PPTQ Al-Hasan. Seperti yang 

telah dikemukakan oleh Ma’rifatul Lailiyah sebagai berikut: 

Untuk membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab di PPTQ 

Al-Hasan yaitu dengan takziran. Karena dengan takziran (sanksi) 

bagi santri yang melanggar akan jera terhadap apa yang telah di 

langgarnya ataupun tidak mengabaikan tanggung jawab atas apa yang 

telah ia perbuat.
18

 

Wahibbatun Nafi’ah berkata: “Kegiatan di PPTQ Al-Hasan yang bisa 

membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab santri yaitu semua 

kegiatan takra>r dan madrasah diniyah. Selain itu, piket harian dan piket 

mingguan juga termasuk dalam membentuk karakter santri”.
19

 

Berbeda lagi dengan santri yang lain, Himmah Najatuz Zahro 

berkata: “Semua kegiatan yang ada di PPTQ Al-Hasan bisa membentuk 

karakter para santri. Baik itu karakter disiplin maupun karakter bertanggung 

jawab”.
20

 

Dengan adanya model kegiatan yang telah dilaksanakan di PPTQ Al-

Hasan diharapkan membentuk karakter santri semua santri putri baik itu 

pengurus ataupun santri biasa. Dengan terbentuknya arakter pada diri eorang 

santri bisa membuat mendongkrak karakter disiplin dan bertanggung jawab 

santri menjadi lebih baik dari sebelumnya, selain itu kekompakan santri 

terutama kediaan pengurus dalam memberikan keteladanan kepada semua 
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santri menjadikan semangat serta acuan bagi santri yang masih butuh 

ketelanan ataupun santri yang masih minim dalam membentuk karakternya 

menjadi lebih baik lagi. 

2. Faktor yang mendukung serta menghambat model pembelajaran yang 

berkarakter di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

a. Faktor yang mendukung 

Agar berjalannya kegiatan serta pembentukan karakter bagi santri 

di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan, peran pengasuh Pondok 

Pesantren, peran seluruh para pengurus pondok terutama pengurus 

pendidikan dan ketua pondok, serta partisipasi para santri yang karakternya 

mendukung. Selain itu, mempunyai visi dan misi yang jelas yaitu 

hendaknya seorang qari’ qari’ah dan seorang h}afiz}-h}afiz}ah memiliki 

akhlak al-karimah dengan sempurna” ini mempunyai misi ingin 

memasyarakatkan al-Qur’a>n dan meng-al-Qur’a>nkan masyarakat.kesabaran 

serta keuletan yang dimiliki oleh pengasuh dalam membimbing santri-

santrinya, kesediaan pengurus terutama pengurus pendidikan dalam 

membimbing para santri, tekad yang kuat para santri dalam mengikuti 

kegiatan serta keteladanan pengurus dalam memberikan contoh kepada 

santri. 

Adanya  tata tertib dan peraturan yang jelas bagi santri untuk 

dilaksanakan maupun aturan-aturan yang harus ditinggalkan dalam 
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kehidupan setiap harinya. Serta ketaatan santri terhadap peraturan yang 

telah berlaku di pondok pensantren. 

Kegiatan takra>r malam memang sengaja di terprogram pada 

malam hari dari pengurus pendidikan. Hal ini bertujuan untuk 

memantapkan hafalan bagi santri bi al-gho>ib sedangkan untuk santri bi al-

naz}ar untuk lebih melanyahkan dalam bacaan, mah}raj serta tajwi>d>. Di 

Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan ustaz}ah} (mbok ngaos) selain 

sebagai pembimbing pada saat sorogan setelah sholat maghrib, sekaligus 

yang memberikan pengarahan, terkadang motivasi bagi santri yang 

didiknya. Dengan hal tersebut, memudahkan pengurus dalam mengotrol 

karakter setiap para santri. 

Adanya kegiatan sima’an gabungan antara santri bi al-naz}ar dan bi 

al-gho>ib agar memperlancar mengaji para santri, selain itu untuk 

membiasakan para santri nantinya pada saat terjun langsung ke masyarakat. 

Selain sima’an gabungan tersebut juga ada sima’an pada saat nuzulul al-

Qur’a>n, namun sima’an ini hanya khusus untuk santribi al-gho>ib saja.
21

 

b. Faktor yang menghambat 

Sedangkan faktor yang menghambat terlaksananya pembentukan 

karakter pada santri yaitu banyak santri yang pada siang hari memiliki 

aktifitas yang berbeda beda, semisal ada yang sekolah, kuliah, privat, 
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sebagai pengajar dan aktifitas lainnya sehingga membuat santri kurang 

memperhatikan niatnya mondok ataupun kurang memperhatikan kegiatan 

pondok. Selain itu, jam takra>r yang kurang efektif dalam pelaksanaanya, 

semisal takra>r malam. Pada malam hari memang lebih nyaman dan enak 

untuk beristirahat, namun hal ini dapat menghambat atau membuat kurang 

maksimalnya bagi para santri dalam menghafal untuk santri yang biasanya 

memang hanya bisa menghafal atau pun belajar pada kondisi sunyi dan 

sepi seperti pada saat malam hari. 

Disiplinnya santri dalam menaati peraturan sangatlah berperan 

penting bagi pembentukan karakter tersebut. Kurangnya pengawasan dan 

ketegasan pengurus dalam mengawasi para santri, di lain itu, masih ada 

beberapa pengurus yang juga masih belum bisa memperhatikan 

kedisiplinan dari pengurus sendiri yang kurang bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugasnya. Sehingga terkadang menjadi tolak ukur para santri 

apabila melaksanakan kegiatan. Sehingga menyebabkan ada kontra sedikit 

antara kedisiplinan dan tanggung jawab pengurus dengan disiplin dan 

tanggung jawabnya para santri. Apabila ada santri yang tidak mau 

mengamalkan karakter (akhlak) yang baik seperti halnya melalui kegiatan 

pembiasaan yang ada di PPTQ Al-Hasan. Selain itu, karakter santri dengan 

latar belakang keluarga yang berbeda-beda ini membuat beberapa santri 

yang kadang masih terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal dan 



78 
 

 

pergaulannya, sehingga terkadang dalam melaksanakan kewajiban sebagai 

santi masih harus dibenahi dalam berniat ataupun karakternya sehari-hari.
22

 

3. Kontribusi Model Habituasi terhadap Pembentukan Karakter Disiplin 

dan Bertanggung Jawab di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

Pengurus santri putri selalu berusaha agar terlaksananya semua 

kegiatan yang ada di PPTQ Al-Hasan berjalan dengan baik dan lancar. Para 

pengurus pedidikan rela menyumbangkan tenanga maupun fikiran demi 

terlaksananya semua kegiatan tersebut, khususnya para pengurus takra>r bagi 

santri bi al-naz}ar dan pengurus bi al-gho>ib.. Adapun kontribusi atau 

sumbangan pengurus pendidikan untuk semua kegiatan diantaranya adalah:  

1. Santri terbiasa segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 

berjamaah, terutama sholat shubuh berjamaah, hal tersebut mendorong 

santri untuk sholat lima waktu. 

2. Ukhuwah Islamiyah  lebih terasa erat, dapat mengurangi pengaruh negatif 

dari pergaulan santri dengan masyarakat sekitar, baik kedisiplinan, 

tanggung jawabnya serta tutur kata yang lebih sopan. 

3. Meningkatkan kebersamaan antara para santri, hal ini dibuktikan santri 

ketika akan melaksanakan sholat para santri berangkat bersama menuju 

masjid, mengambil air wud}u secara bergantian, saling mengenal satu 

sama lain karena banyaknya santri yang tidak hanya satu kamar saja. 
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Selain itu, pada saat mendapatkan jadwal piket memasak santri juga terus 

berinteraksi serta bergotong royong dalam menyelesaikan piket memasak. 

4. Meningkatkan kedisiplinan serta tanggung jawab santri dalam 

melaksakan kegiatan serta mengemban ilmu. 

Mengetahui seberapa tingkat kemampuan santri dalam membaca dan 

menghafal al-Qur’an, dengan santri yang selalu mengikuti kegiatan di PPTQ 

Al-Hasan yang menggunakan pendekatan habituasi terhadap pembentukan 

karakter disiplin dan bertanggung jawab, Kiai langsung mengetahui seberapa 

tingkat kemampuan santrinya dalam membaca dan menghafal al-Qur’an. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

Penelitian yang dilakukan pelulis adalah penelitian kualitatif yang 

bertujuan untuk menggambarkan tentang realita yang terjadi, dalam hal ini 

tentang pembentukan karakter disiplin dan bertanggung jawab melalui 

pendekatan habituasi pada santri putri di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-

Hasan Ponorogo. Maka analisis dalam penelitian ini bersifat induktif. Penulis 

mengklasifikasikan data yang telah diperoleh agar memudahkan pembacaan atas 

data-data yang dikumpulkan, untuk selanjutnya di analisa di bab ini. Dari semua 

kegiatan yang telah diikuti peneliti serta penjelasan dari beberapa pihak, maka 

hanya ada beberapa kegiatan yang ada kaitannya dengan pembentukan karakter 

disiplin dan bertanggung jawab di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

Ponorogo. 

A. Analisis Penerapan Model Pembelajaran yang Berkarakter di Pondok 

Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

Kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

ini telah tersusun atau terjadwal  dengan baik (teratur). Seperti halnya sholat 

berjama’ah  setiap hari mulai dari sholat subuh, sholat dhuhur, sholat ashar, 

sholat magrib, dan sholat isya’. Selain itu, kegiatan takra>r al-Qur’a>n bagi 

santri bi al-naz}ar dan santri bi al-gho>ib merupakan kegiatan inti dalam 
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membentuk karakter disiplin dan bertanggung jawab bagi seluruh santri, dan  

seluruh santri harus  mengikuti kegiatan tersebut.  

Pembelajaran di pondok   pesantren ini terdiri atas pengasuh,  

pengurus, dan santri. Kyai mempunyai peranan penting dalam proses 

pengajaran di lingkungan pondok pesantren, karena kyai di ibaratkan sebagai 

jantung kehidupan bagi semua santri. Selain peran penting pengasuh, peran 

pengurus juga sangat penting dalam berjalannya kegiatan yang ada di Pondok 

Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan, dikarenakan peran pengurus yang 

mengawasi serta menghendel berjalannya suatu kegiatan dan juga peran para 

santri putri dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai seorang 

santri. 

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan beberapa model. Model 

pembelajaran yang berkarakter tersebut antara lain: pembiasaan, keteladanan, 

pembinaan disiplin dan pembelajaran partisipatif (patisipative intruction). 

Model-model pembelajaran tersebut yaitu: 

1. Pembiasaan. Dengan pembiasaan seperti halnya sorogan al-Qu’ra>n dengan 

kyai dan mbok ngaos (ustadzah). 

Dengan istiqomahnya santri melaksanakan ibadah mah}d}ah, 

maka santri sudah melaksanakan ibadah kepada Rabbnya serta 

melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang hamba yang 

berdasarkan dalil dan perintah, selain itu tata caranya yang mencontoh 
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kepada Rasul SAW, bersifat rasional (sholat, adzan, tilawatil Qu’ra>n, 

dan ibadah mah}d}ah lainnya bukan ditentukan mengerti atau tidak, 

melainkan ditentukan apakah sesuai dengan syariat atau tidak), taat 

(yang dituntut dari seorang hamba dalam melaksanakan ibadah ini 

adalah kepatuhan dan ketaatan. Seorang hamba harus meyakini bahwa 

apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya, semata-mata hanya 

untuk kepentingan serta kebahagiaannya). Ibadah ghairu mah}d}ah, 

berakhlah yang baik kepada pengasuh, dengan pengurus dan sesama 

santri akan menambah kebiasaan karakter yang baik pada seorang 

santri. 

Pendidikan karakter melalui pembiasaan yang ada di Pondok 

Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan dilaksanakan secara terprogram 

dalam pembelajaran, dan secara tidak terprogram dalam kegiatan sehari-

hari. 

a. Kegiatan pembiasaan terprogram di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n 

Al-Hasan dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan perencanaan 

khusus dalam kurun waktu tertentu untuk mengembangkan pribadi para 

santri secara individual atau pun kelompok. Misalnya sebagai berikut: 

1) Membiasakan para santri untuk bekerja sama untuk saling bergotong 

royong. 
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2) Membiasakan santri untuk sharing dengan temannya. Seperti halnya 

apabila ada santri yang belum lancar dalam membacar al-Qur’a>n 

yang dikarenakan mengaji di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-

Hasan harus dengan menggunakan mushaf kudus sebagai acuan saat 

sorogan kepada kyai. 

3) Membiasakan para santri untuk berani menanggu resiko. Yaitu 

menanggung resiko apabila ada santri yang tidak disiplin dalam 

sorogan kepada kyai atau pun ustadzahnya maka akan membuat 

santri tersebut tertinggal jauh dengan santri yang lain. Namun 

berbeda halnya apabila santri yang tidak disiplin dalam 

melaksanakan kegiatan seperti halnya takra>r,  maka santri tersebut 

akan mendapatkan sanksi serta denda. 

4) Membiasakan santri untuk terbuka terhadap kritikan. Dengan 

membiasakan diri kita untuk terbuka terhadap kritikan ataupun 

masukan dari teman, pengurus ataupun pengasuh maka semakin 

membuat kita menjadi lebih baik lagi untuk berbenah diri. 

5) Membiasakan santri untuk mencari perubahan yang lebih baik. 

Dengan santri melaksanakan kegiatan yang telah dijadwalkan, maka 

santri tersebut sedikit demi sedikit akan berubah menjadi pribadi 

yang lebih baik dari sebelumnya. 
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b. Sedangkan kegiatan pembiasaan secara tidak terprogram dapat 

dilaksanakan sebagai berikut. 

1) Rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan terjadwal, seperti halnya: 

senam, shalat berjamaah, adanya peraturan yang harus di taati, 

melaksanakan piket harian, pemeliharaan, kebersihan dan kesehatan 

diri. 

2) Spontan, adalah pembiasaan yang tidak terjadwal. Seperti halnya: 

pembentukan perilaku dengan selalu memberi salam, membuang 

sampah pada tempatnya, antri, mengatasi perbedaan pendapat 

(pertengkaran). 

3) Keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari 

seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, 

memuji kebaikan atau pun keberhasilan orang lain, datang tepat 

waktu. 

2. Keteladanan. Keteladanan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting 

dalam membentuk kepribadian bagi semua santri. Setiap santri utamanya 

pengurus, harus memberikan teladan yang baik bagi semua santri agar 

mencontoh untuk menjadi pribadi yang berkarakter baik. Seperti 

halnya sholat berjamaah, menaati peraturan, ataupun berfikir positif 

pada seseorang. Sebagai teladan, tentu saja apa yang dilakukan pengurus 

akan mendapat sorotan semua santri dan orang di sekitar lingkungannya 
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akan menganggap atau mengakuinya pengurus tersebut merupakan 

pengurus yang berkarakter baik. Dengan kita memberikan pengaruh 

yang positif seperti ini, akan membuat karakter kita menjadi lebih baik 

lagi serta memberi pengaruh yang positif pada lingkungan sekitar kita.  

Selain itu, melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang santri dan 

menaati semua peraturan yang telah ada perlu dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari agar nantinya apabila kita sudah terjun 

kemasyarakat akan memberikan pengaruh positif yang besar untuk 

lingkungan masyarakat sekitar kita. 

3. Pembinaan disiplin peserta didik. Dalam mensukseskan pembentukan 

karakter, pengasuh yang di bantu oleh pengurus khususnya pengurus 

pendidikan dan keamanan. Dimana peran pengasuh serta pengurus 

berfungsi sebagai pengemban ketertiban yang patut sebagai panutan 

ataupun contoh bagi para santri. Dengan adanya peraturan apabila 

tidak mengikuti takra>r harus izin karena apabila tidak mengikuti 

kegiatan tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi ataupun denda 

maka, dengan ini bisa membentuk pembinaan disiplin bagi para santri, 

baik pengurus maupun santri lainnya. Tidak hanya disiplin dalam izin 

tidak mengikuti takra>r, akan tetapi juga disiplin dalam melaksanakan 

piket, baik itu piket harian, piket masak ataupun tugas lainnya. Dengan 

adanya pembinaan disiplin bagi santri, akan menumbuhkan pribadi 
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santri yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dengan tanpa 

adanya perintah, santri tersebut akan dengan mudah dan ikhlas dalam 

menjalankan atau melaksanakan tugas sebagai seorang santri.  

4. Pembelajaran partisipatif (partisipative instruction). Pembelajaran 

partisipatif merupakan pembelajaran yang melibatkan semua santri, 

dalam kegiatan belajar di mulai dari kegiatan merencanakan, 

melaksanakan dan menilai kegiatan belajar mengajar. Dalam 

pembelajaran partisipatif keterlibatan semua santri adalah hal yang 

utama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti halnya diniyah 

yang ada di PPTQ Al-Hasan. Pembelajaran partisipatif pada umumnya 

menutut para santri yang masih mengikuti diniyah untuk ikut serta 

secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dalam 

pmbelajaran tersebut yang memegang peran utama adalah ustad-ustad 

yang telah mengajar di kelas-kelas mulai dari kelas 1 sampai dengan 

kelas 5. Dimana seorang ustad yang memegang peran utama dalam 

mengatur serta menjalankan kegiatan belajar mengajar, yaitu ustad 

sebagai pihak pengelola pmbelajaran atau sebagai pihak yang 

membelajarkan sedangkan santri sebagai pihak yang sedang belajar.  

Dalam kegiatan madrasah di PPTQ Al-Hasan ini di wajibkan 

bagi semua santri yang masih diniyah atau yang belum lulus dari 

madrasah diniyah di Riyad}atu al-shu’ban, dalam kegiatan madrasah 
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diniyah ini diharapkan para santri juga memiliki bekal tidak hanya 

dalam segi al-Qur’a>n saja, akan tetapi juga memiliki bekal ilmu kitab. 

Dengan begitu insyaAllah akan semakin menambah wawasan santri 

jika nanti sudah terjun ke masyarakat.  

 

B. Analisis Faktor yang Mendukung dan Menghambat Penerapan Model 

Habituasi di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan 

Setiap orang pasti memiliki niat baik serta bersungguh-sungguh dalam 

mengupayakan keinginan dan cita-citanya agar terwujud. Namun, jalan 

seseorang dalam mencapai keinginan dan cita-citanya tidak akan berjalan 

serta melaju terus-menerus dengan lancar, karena setiap orang pasti 

mengalami yang namanya semangat yang menggebu-gebu serta terkadang 

krisis semangat. Selain itu, terkadang mereka juga menemui hal-hal yang 

kemudian menjadikan masalah bagi pribadinya sendiri dalam proses 

pencapaian cita-cita tersebut, baik masalah tersebut muncul dari (intern) 

pribadinya sendiri maupun dari luar (ekstern) yang kemudian memangkas 

aktivitas, kreativitas dan rutinitas dalam usahanya untuk mencapai harapan 

dan keinginan tersebut, sehingga cita-cita dan harapannya tinggal impian 

semata atau mungkin hanya sebatas fatamorgana, kosong yang hanya bisa di 

ratapi dan di tangisi kegagalannya. 
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Faktor yang mendukung model habituasi di PPTQ Al-Hasan yaitu 

pentingnya tugas pengurus khususnya pengurus bagian pendidikan dalam 

pelaksanaan program-program pondok dalam mencapai harapan-harapan 

pondok. Selain itu dilanjutkan oleh para santri melalui pembinaan disiplin dan 

bertanggung jawab yang dituangkan dalam kegiatan Pondok Pesantren 

Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan, dimana semua santri ikut berpartisipasi serta 

antusias dalam melaksanakan kegiatan serta semakin membenahi pribadi 

mereka menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan hal ini, 

santri harus menaati peraturan yang telah berlaku di PPTQ Al-Hasan, 

menjunjung tinggi nama baik almamater, serta terus berusaha dalam 

memperbaiki diri menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. 

Sedangkan faktor yang menghambat berjalannya model habituasi di 

Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan tersebut muncul dari (intern) 

pribadinya sendiri maupun dari luar (ekstern). Faktor dari pribadi sendiri yaitu 

meliputi: Faktor pertama malas. Malas menjadi faktor internal bagi para 

santri karena terkadang semangat seseorang itu ada yang di awal menggebu-

gebu dan di tengah jalan ada yang mulai krisis semangat ataupun malas dalam 

melaksanakan kegiatan. Di PPTQ Al-Hasan tidak menarjetkan santri harus 

selesai minimal atau maksimal berapa tahun, sehingga terkadang ada yang 

menyepelekan dan menggap remeh dan gampang akibat tidak adanya tarjet 

tersebut. Namun, disisi lain di PPTQ Al-Hasan juga menajarkan kepada santri 
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untuk memiliki planning atau rencana tersendiri dalam menentukan serta 

menarjetkan goalsnya. Faktor kedua capek. Selain karena malas, faktor capek 

juga sangat mempengaruhi para santri dalam melaksanakan kegitan. Faktor 

ketiga adalah tidak sholat berjamaah. Tidak sholat berjamaah juga mejadi 

faktor yang menyebabkan santri tidak bisa untuk sorogan kepada kyai. 

Utamanya sholat shubuh berjamaah, karena syarat untuk mengikuti kegiatan 

sorogan kepada kyai harus sholat shubuh berjamaah.Apabila santri tidak 

sholat shubuh berjamaah maka santri tidak diperbolehkan sorogan kepada 

kyai dan santri tersebut akan dikenai denda sebesar 5000 rupiah. 

Faktor eksternal yang menghambat berjalannya model habituasi yaitu: 

Faktor pertama dikarenakan jadwal kuliah yang padat, sekolah yang full day, 

karena privat, mengajar dan lain sebagainya. Sehingga menghambat santri 

dalam melaksanakan kegiatan atau lebih sering izin tidak mengikuti kegiatan.  

Faktor kedua dikarenakan kurang efektifnya waktu kegiatan takra>r malam. 

Takra>r malam dilaksanakan pukul 10.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB, 

pada pelaksaannya pun bergilir sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh 

pengurus bi al-naza}r dan pengurus bi al-gha>ib. Faktor ketiga bepergiannya 

kyai. Apabila kyai sedang bepergian, maka menjadi penghambat dalam bagi 

santri untuk sorogan. 

Dalam usaha yang kita lakukan untuk mengupayakan keinginan dan 

cita-cita pasti akan menemukan yang namanya hambatan serta rintangan 
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dalam mencapai suatu keberhasilan. Namun, hal ini juga bisa untuk 

memberikan pelajaran serta memberikan semangat bagi kita untuk mencapai 

suatu keberhasilan karena jika kita berkeras pada proses, maka hasilnya pun 

tidak akan menghianati. 

 

C. Analisis Kontribusi Model Habituasi Terhadap Pembentukan Karakter 

Disiplin dan Bertanggung Jawab di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n 

Al-Hasan 

Untuk terlaksananya semua kegiatan yang ada di PPTQ Al-Hasan 

berjalan dengan baik dan lancar. Para santri menyumbangkan tenaga untuk 

kegiatan tersebut, khususnya para pengurus takra>r bagi santri bi al-naz}ar dan 

pengurus bi al-gho>ib.  

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa kontribusi dari pelaksanaan 

kegiatan takra>r (dalam takra>r ada banyak waktu), tes-tesan, madrasah 

diniyah, mengaji al-Qur’a>n kepada kyai (sorogan), muh}ad}arah, piket 

harian dan piket masak bahwa dampak yang positif antara lain yaitu: 

1. Santri terbiasa segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 

berjamaah, terutama sholat shubuh berjamaah, hal tersebut mendorong 

santri untuk sholat lima waktu. 
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2. Ukhuwah Islamiyah  lebih terasa erat, dapat mengurangi pengaruh negatif 

dari pergaulan santri dengan masyarakat sekitar, baik kedisiplinan, 

tanggung jawabnya serta tutur kata yang lebih sopan. 

3. Meningkatkan kebersamaan antara para santri, hal ini dibuktikan santri 

ketika akan melaksanakan sholat para santri berangkat bersama menuju 

masjid, mengambil air wud}u secara bergantian, saling mengenal satu 

sama lain karena banyaknya santri yang tidak hanya satu kamar saja. 

Selain itu, pada saat mendapatkan jadwal piket memasak santri juga terus 

berinteraksi serta bergotong royong dalam menyelesaikan piket memasak. 

4. Meningkatkan kedisiplinan serta tanggung jawab santri dalam 

melaksakan kegiatan serta mengemban ilmu. 

5. Mengetahui seberapa tingkat kemampuan santri dalam membaca dan 

menghafal al-Qur’an, dengan santri yang selalu mengikuti kegiatan di 

PPTQ Al-Hasan yang menggunakan pendekatan habituasi terhadap 

pembentukan karakter disiplin dan bertanggung jawab, Kiai langsung 

mengetahui seberapa tingkat kemampuan santrinya dalam membaca dan 

menghafal al-Qur’an. 

Dengan melihat faktor yang mendukung dan menghambat penerapan 

model habituasi di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan ini dapat di 

katakan mampu untuk meningkatkan karakter disiplin dan bertanggung jawab 

bagi santri.  
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Dari uraian di atas dapat di ketahui bahwa dalam  model habituasi di 

Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan  dapat membawa dampak positif 

yang besar bagi santri. Akan tetapi jika di lihat dari sundut pandang 

negatifnya tidak dampak positifnya dikarenakan santri selalu mengikuti 

kegiatan takra>r, sorogan al-Qur’a>n, dan takra>r hari jumat  merupakan program 

utama di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan. 

Berbagai penjelasan serta manfaat dari penerapan model habituasi di 

Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan dalam membentuk karakter 

disiplin dan bertanggung jawab telah di fahami oleh santri serta santri akan 

meningkatan karakter disiplin dan bertanggung jawab bagi santri di PPTQ Al-

Hasan. Selain itu, menjadikan seorang santri dapat meningkatkan kemampuan 

dalam membaca dan menghafal al-Qur’a>n serta menambah semangat dalam 

membaca dan menghafal al-Qur’a>n. 

Peran penting dari santri untuk mengikuti kegiatan juga sangat 

berpengaruh dalam membentuk karakter santri saat dalam berproses. Karena 

disini santri terjun langsung dalam keikutsertaan mengikuti kegiatan. Namun, 

apabila belum berhasil maka dikatakan belum mencapai tujuan. Sebaliknya, 

apabila telah menghasilkan tercapainya untuk mengsailkan tujuan serta dapat 

diterapkan dengan baik bagi santri baik itu masih di pondok, di luar pondok 

atau pun bila nani sudah terjun langsung dengan masyarakat. Mendapatkan 
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hasil yang lebih baik dari sebelumnya tidak harus menggunakan tes, namun 

pengaplikasiannya saja sudah cukup membuktikan secara nyata. 

Tanpa adanya perintah dari pengurus bi al naz}ar dan pengurus bi al-

gha>ib santri sudah mengikuti kegiatan, karena santri sudah memiliki 

kesadaran sebagai santri yang harus taat serta melaksanakan tugas dalam 

mengemban ilmu di pondok pesantren. Para santri mampu belajar disiplin 

dengan menaati peraturan dan ketentuan yang telah berlaku. Selain itu, 

kedisiplinan dan tanggung jawab santri juga mendukung keberhasilan santri 

dalam menghafal atau pun membaca al-Qur’a>n dengan baik dan benar sesuai 

dengan bacaan tajwid.sikap dan perilaku santri sudah mematuhi peraturan 

yang berlaku, sehingga tidak banyak lagi santri yang melanggar peraturan atau 

berperilaku kurang baik. 

Dari beberapa uraian di atas dapat di ambil suatu pemahaman bahwa 

dengan di terapkan model habituasi di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-

Hasan putri yaitu mengetahui Kontribusi dari pencapaian model habituasi di 

PPTQ Al-Hasan Ponorogo adalah cukup memuaskan. Kegiatan-kegiatan 

pembiasaan dapat berjalan dengan baik. Para santri mampu belajar disiplin 

dengan menaati peraturan dan ketentuan yang telah berlaku. Selain itu, 

kedisiplinan dan tanggung jawab santri juga mendukung keberhasilan santri 

dalam menghafal atau pun membaca al-Qur’a>n dengan baik dan benar sesuai 

dengan bacaan tajwid, sikap dan perilaku santri sudah mematuhi peraturan 
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yang berlaku, sehingga tidak banyak  santri yang melanggar peraturan atau 

berperilaku kurang baik. 



 

94 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa 

dalam pembentukan karakter disiplin dan bertanggung jawab pada santri putri di 

PPTQ Al-Hasan: 

1. Menggunakan beberapa model pembelajaran yang berkarakter yaitu: 

a. Pembiasaan. Dengan pembiasaan seperti halnya sorogan al-Qu’ra>n 

dengan dengan kyai, dan mbok ngaos. 

b. Keteladanan. Seperti halnya sholat berjamaah, melaksanakan 

tanggung jawab sebagai seorang santri dan menaati semua 

peraturan yang telah ada. 

c. Pembinaan disiplin peserta didik. Dengan adanya peraturan apabila 

tidak mengikuti takra>r harus izin karena apabila tidak mengikuti 

kegiatan tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi ataupun 

denda. 

d. Pembelajaran partisipatif (partisipative instruction). Dalam 

pembelajaran partisipatif keterlibatan peserta didik adalah hal 

yang utama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Seperti halnya 

diniyah yang ada di PPTQ Al-Hasan. 
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2. Faktor yang mendukung serta menghambat model pembelajaran yang 

berkarakter di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan yaitu: 

a. Faktor pendukungnya adalah pentingnya tugas pengurus khususnya 

pengurus bagian pendidikan dalam pelaksanaan program-program 

pondok dalam mencapai harapan-harapan pondok. Selain itu dilanjutkan 

oleh para santri melalui pembinaan disiplin dan bertanggung jawab yang 

dituangkan dalam kegiatan Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n Al-Hasan, 

dimana semua santri ikut berpartisipasi serta antusias dalam 

melaksanakan kegiatan serta semakin membenahi pribadi mereka menjadi 

pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan hal ini, santri harus 

menaati peraturan yang telah berlaku di PPTQ Al-Hasan, menjunjung 

tinggi nama baik almamater, serta terus berusaha dalam memperbaiki diri 

menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. 

b. Faktor penghambatnya adalah santri yang pada siang hari memiliki 

aktifitas yang berbeda beda, semisal ada yang sekolah, kuliah, privat, 

sebagai pengajar dan aktifitas lainnya sehingga membuat santri kurang 

memperhatikan niatnya mondok ataupun kurang memperhatikan kegiatan 

pondok. Selain itu, jam takra>r yang kurang efektif dalam pelaksanaanya, 

semisal takra>r malam. Pada malam hari memang lebih nyaman dan enak 

untuk beristirahat, namun hal ini dapat menghambat atau membuat 

kurang maksimalnya para santri dalam menghafal bagi santri yang 



96 
 

 

biasanya memang hanya bisa menghafal atau pun belajar pada kondisi 

sunyi dan sepi seperti pada saat malam hari. 

3. Kontribusi dari pencapaian model habituasi di PPTQ Al-Hasan Ponorogo 

adalah cukup memuaskan. Kegiatan-kegiatan pembiasaan dapat berjalan 

dengan baik. Tanpa adanya perintah dari pengurus bi al naz}ar dan pengurus 

bi al-gha>ib santri sudah mengikuti kegiatan, karena santri sudah memiliki 

kesadaran sebagai santri yang harus taat serta melaksanakan tugas dalam 

mengemban ilmu di pondok pesantren. Para santri mampu belajar disiplin 

dengan menaati peraturan dan ketentuan yang telah berlaku. Selain itu, 

kedisiplinan dan tanggung jawab santri juga mendukung keberhasilan santri 

dalam menhgafal atau pun membaca al-Qur’a>n dengan baik dan benar sesuai 

dengan bacaan tajwid.sikap dan perilaku santri sudah mematuhi peraturan 

yang berlaku, sehingga tidak banyak lagi santri yang melanggar peraturan 

atau berperilaku kurang baik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang ingin peneliti 

sampaikan terkait “Pembentukan Karakter Disiplin Dan Bertanggung Jawab 

Melalui Model Habituasi Pada Santri Putri di Pondok Pesantren Tah}fiz}ul Qur’a>n 

Al-HasanPonorogo”: 

1. Bagi Pengurus 
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a. Semakin meningkatkan kerja sama antara para pengurus supaya kegiatan 

pembiasaan dalam membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab santri 

dapat berjalan dengan baik. 

b. Selalu memberikan motivasi serta panutan yang baik baik para santri. 

2. Bagi Santri 

a. Santri lebih semangat lagi dalam mengikuti kegiatan yang ada di PPTQ 

Al-Hasan 

b. Santri diharapkan mampu mengatur/membagi waktu dengan baik. 

c. Santri dapat menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab dengan baik. 

Tentu saja masihbanyak kekurangan.Untuk itu penyusun mengharapkan 

kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk pernyempurnaan dan 

pengembangan skripsi ini selanjutnya.Semoga bermanfaat. A>mi>n… 
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