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ABSTRAK 

 

Khusna, Nihayatul, 2019. Upaya membentuk Karakter 

Mandiri bagi Santri Usia Sekolah Dasar di 

Pondok Pesantren Queen Al-Falah (Studi Kasus 

di Pondok Pesantren Queen Al-Falah Mlaten 

Geger Madiun). Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Muhammad Widda Djuhan, S.Ag, 

M.Si.  

Kata Kunci: Karakter Mandiri dan  Santri Usia Sekolah 

Dasar.  

 

Dalam dunia pesantren pengasuh merupakan 

penentu keberhasilan santri. Maka dari itu, 

seorangpengasuhharusmampumenanamkannilai-nilai 

pendidikan karakter terutama karakter kemandirian.Upaya 

pengasuh  sangat penting dalam proses pembentukan 

karakter mandiri Berdasarkan hasil observasi di 

PondokPesantrenQueenAl-Falahupaya yang di gunakan 

pengasuh dalam membentuk karakter mandiri santri adalah 

dengan memadukan antara kurikulum pondok pesantren 

salaf dengan modern. Perpaduan kurikulum tersebut 

diwujudkan dalam beberapa kegiatan yaitu  piket) تحفظ االءم 

pagi), giat pribadi, diniyah, belajar bersama, dan 

mukhadhoroh. Pada kenyataanya yang menjadi tantangan 

dalam kegiatan tersebut agar maksimal ialah adanya santri 

usia sekolah dasar yang masih memerlukan bimbingan 

banyak ketimbang mereka yang usia sekolah menengah 

pertama ataupun sekolah menengah atas.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah 

untuk mengetahui kegiatan-kegiatan pondok dalam 

membentuk karakter santri usia sekolah dasar dipondok 



 

 

pesantren Queen Al-falah dan untuk mengetahui karakter 

mandiri siswa di Pondok Pesantren Queen Al-Falah dalam 

membentuk karakter mandiri bagi santri usia sekolah dasar 

di Pondok Pesantren Queen Al-Falah.  

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif  yang dirancang dengan 

membuat catatan lapangan yang bersifat deskriptif dengan 

jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisa dari Miles dan 

Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini kegiatan-kegiatan membentuk 

karakter mandiri santri usia sekolah dasar yaitu تحفظ االءم

(piket pagi), giat pribadi, diniyah, belajar bersama, dan 

mukhadhoroh. Sedangkan hasil dari adanya kegiatan-

kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Queen Al-Falah 

inipun sudah terlihat santri usia sekolah dasar sudah 

lumayan mandiri dalam kegiatan sehari-hari mereka seperti 

mencuci, menyetlika ataupun mengurus diri sendiri dalam 

pengendalian emosipun santri sudah lumayan mandiri.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Peran orang tua untuk anak usia sekolah dasar 

sangatlah penting dalam rangka menanamkan nilai-nilai 

positif dalam tingkah laku anak. Nilai-nilai positif 

tersebut yang kemudian terangkum dalam nilai-nilai 

pendidikan karakter yang di situ akan melibatkan orang 

tua, guru ataupun masyarakat dalam kelangsungan hidup 

seorang anak. Tetapi pada zaman sekarang peran orang 

tua tersebut banyak digantikan oleh pihak lain seperti 

pendidikan di pondok pesantren.  

Salah satu cara dalam pembentukan karakter yaitu 

dengan cara memasukkan anak kedalam pondok 

pesantren. Pondok pesantren yang merupakan “bapak” 

dari pendidikan Islam di Indonesia, didirikan karena 

adanya tuntutan dari zaman.
1
 Kehidupan di pondok 

dengan kehidupan di keluarga sangat jauh berbeda. 

Sebab,  jika di lingkungan keluarga seorang anak akan 

merasa terlindungi oleh kedua orang tuanya, akan tetapi 

jika di lingkungan pondok pesantren mereka akan 

diajarkan dengan kehidupan-kehidupan yang serba 

mandiri. Jelas dari dua kehidupan tersebut dapat 

menghasilkan didikan anak yang sangat berbeda. 

Di masa ini, tantangan dalam dunia pendidikan 

sangat berat mengingat banyaknya pengaruh buruk dan 

                                                           
1
Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan 

Islam(Bandung: Remaja RosdaKarya, 2014), 115.  
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ancaman-ancaman baik internal maupun eksternal. Hal 

ini di buktikan dengan krisis moral yang terjadi pada 

kondisi generasi bangsa yang semakin memprihatinkan. 

Dunia generasi muda zaman sekarang dihiasi dengan 

hal-hal yang negatif seperti maraknya narkoba, seks 

bebas, tawuran antar pelajar yang menyebabkan 

runtuhnya nilai-nilai karakter bangsa.  

Arnold Toynbee pernah mengungkapkan “Dari 

dua puluh satu peradaban dunia yang dapat dicatat 

sembilan belas hancur bukan karena  penakhlukkan dari 

luar melainkan karena pembusukan moral dari dalam” 

alias karena lemahnya karakter.
2
Hal ini berarti bahwa 

kehancuran ataupun kemajuan suatu bangsasangatlah 

bergantung pada generasi muda penerus bangsa tersebut. 

Dengan adanya realita tersebut, pendidikan 

karakter merupakan suatu pendidikan yang sangat 

dibutuhkan dalam rangka membangun bangsa, 

mengingat pendidikan karakter memiliki makna yang 

lebih tinggi daripada sekadar menuangkan ilmu 

pengetahuan yang bersifat teoritis. Karena, pendidikan 

karakter bukan hanya mengajarkan mana yang benar dan 

manayang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter 

mampu melatih peserta didik untuk menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik dan mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari.  

                                                           
2
Saptono, Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, 

Strategi, dan Langkah Praktis (TK: Erlangga, 2011), 16.  
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Berbicara soal karakter, maka perlu menyimak 

apa yang ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, yang 

menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

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

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.” Dalam UU ini 

secara jelas ada kata “karakter” kendati tidak ada 

penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan 

dengan karakter, sehingga menimbulkan berbagai tafsir 

tentang maksud dari kata tersebut. 
3
 

Aplikasi dari pembentukan karakter itu sendiri 

merupakan serangkaian dari proses pendidikan, yang 

mana pendidikan itu sendiri merupakan satu hal yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan 

pendidikan seseorang akan mampu melakukan banyak 

hal yang mungkin tidak dimiliki manusia lain yang tidak 

memperoleh pendidikan secara maksimal. Pendidikan 

itu sendiri sifatnya tidak terbatas, siapapun boleh 

mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin. Oleh 

                                                           
3
Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter (Jakarta: Raja 

GrafindoPersada, 2014), 76.  
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sebab itu, pada anak usia dasar sangat dianjurkan jika 

diberikan pendidikan semaksimal mungkin. 

Menurut ki Hajar Dewantoro pendidikan 

merupakan daya upaya untuk memajukan pertumbuhan 

nilai moral (kekuatan batin, karakter), fikiran dan 

tumbuh anak yang antara satu dan lainnya saling 

berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan 

hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak 

yang kita didik selaras.
4
Dari pendapat Ki Hajar 

Dewantoro tersebut, dapat kita ketahui bahwa 

pendidikan merupakan suatu usaha atau proses yang 

dilakukan secara sengaja yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari 

segi nilai moral, fikiran dan psikomotorik anak, agar 

dapat berfungsi secara optimal.  

Pendidikan tersebut tidak hanya di dapat melalui 

peran keluarga, sekolah maupun masyarakat. Tetapi 

pendidikan juga dapat diperoleh melalui pondok 

pesantren. Walaupun terbilang berbeda dengan 

pendidikan pada umumnya, tetapi kebanyakan di 

pondok pesantren dapat melahirkan anak didik yang 

tidak kalah berkualitas. Itulah sebabnya banyak orang 

tua yang menitipkan anaknya agar mendapat pendidikan 

yang baik di pondok pesantren. 

Pesantren sendiri menurut pengertian dasarnya 

adalah “tempat belajar para santri”, sedangkan pondok 

                                                           
4
Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: 

Alfabeta, 2009), 2.  
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berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat 

dari bambu. Disamping pondok juga berasal dari bahasa 

Arab “Funduq” yang berarti hotel atau asrama. 

Pembangunan Pondok Pesantren inipun didorong oleh 

kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan 

lanjutan. 
5
 

Dalam lingkungan pondok pesantren setiap apa 

yang dilihat, dirasa oleh santri itu mengandung 

pendidikan. Pondok pesantren merupakan satuan sistem 

pendidikan yang sangat berperan aktif dalam rangka 

pembentukan karakter peserta didik. Di mana peserta 

didik mampu terarahkan dengan sistem dan lingkungan 

yang telah terbentuk selama 24 jam. Seperti sistem 

pendidikan berbasis pondok pesantren di Pondok 

Pesantren Queen Al-Falah bertempat di Dusun Mlaten 

Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. 

Meskipun pondok ini tergolong pondok yang baru 

namun  berkat kerja keras dari pengasuh pondok dan 

para pembantunya  pondok ini mampu berkembang dan 

dapat menjawab tantangan zaman bahkan bagi anak-

anak yang tergolong masih ada dalam anak usia dasar.  

Pondok pesantren ini sangat berperan aktif dalam 

membangun manusia secara keseluruhan (totally 

develop human) baik dari segi jasmani maupun rohani, 

dan dari berbagai kalangan usia mulai dari mereka yang 

duduk dibangku Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Madrasah 

                                                           
5
 Kharisul Wathoni, Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di 

Indonesia (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), 127.  
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Tsanawiyah(Mts), dan usia Madrasah Aliyah (MA) 

dengan  menciptakan lingkungan yang akan 

mengandung pendidikan dalam rangka membangun 

karakter bangsa, yang paling membuat penulis terkesan 

adalah sistem  pendidikan Pondok Pesantren Queen Al 

Falah bisa memberi arahan, bimbingan dan pendidikan 

berbasis karakter bagi mereka yang masih berusia dasar 

yang notabene nya mereka masih sangat membutuhkan 

peran kedua orang tua mereka. Berangkat dari latar 

belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya Membentuk Karakter 

Mandiri Bagi Santri Usia Sekolah Dasar di Pondok 

Pesantren Queen Al-Falah di Dusun Mlaten, Desa 

Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun”. 

B. BATASAN MASALAH  

Fokus penelitiannya yaitu mengenai strategi yang 

digunakan Pondok Pesantren Queen Al-Falah dalam 

membentuk karakter mandiri bagi santri usia sekolah 

dasar.  

 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana kegiatan-kegiatan pondok pesantren 

dalam membentuk karakter mandiri santri usia 

sekolah dasar di pondok pesantren Queen Al-falah?  

2. Bagaimana karakter mandiri santri usia sekolah 

dasar di pondok pesantren Queen Al-Falah? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  
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Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan masalah 

yang telah di sebutkan adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan pondok 

pesantren dalam membentuk karaktersantri usia 

sekolah dasar di pondok Pesantren Queen Al-Falah.  

2. Untuk mengetahui karakter mandiri santri usia 

sekolah dasar di pondok pesantren Queen Al-Falah 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian dalam strategi membentuk karakter 

mandiri anak usia sekolah dasar adalah 

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai landasan penelitian selanjutnya serta untuk 

memperkaya khasanah keilmuan terutama dalam 

bidang psikologi pendidikan.  

2. Secara praktis 

a. Pondok Pesantren Queen Al-Falah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan pengasuh 

pondok pesantren sebagai bahan pertimbangan 

dan tolak ukur dari efektivitas sistem 

pendidikan pondok pesantren dalam 

pembentukan karakter mandiri bagi santri 

terutama santri usia sekolah dasar.  

b. Santri 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi bagi pembentukan 

kemandirian dalam diri santri.  

c. Masyarakat 
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Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih 

pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. 

d. Bagi peneliti yang akan datang  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pemikiran serta 

refrensi bagi peneliti yang akan datang.  

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka 

pembahasan dalam laporan penelitian ini peneliti 

mengelompokkan menjadi VI bab, yang masing-masing 

terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika 

pembahasan dalam skripsi ini adalah:  

Bab I,pendahuluan. Bab ini diberikan penjelasan secara 

umum dan gambaran keseluruhan skripsi ini, yang 

meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II, telaah hasil penelitian terdahulu dan landasan 

teori. Meliputi tentang pengertian dari strategi, 

karakter, kemandirian, dan pondok pesantren.  

Bab III, berisi metode penelitian. yaitu pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, 

sumber data, prosedur pengumpulan data, teknis 

analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahapan-

tahapan penelitian.  

Bab IV, berisi tentang deskripsi data. Bab ini 

mengemukakan secara rinci data-data umum antara lain 
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sejarah dan profil pondok pesantren Queen Al-Falah, 

visi dan misi, sarana dan prasarana, jadwal kegiatan, 

peraturan pondok dan lain sebagainya. Sedangkan data 

khusus siswa meliputi strategi dari pondok pesantren 

dalam membentuk karakter mandiri siswa. 

Bab V, Pembahasan.  Membahas tentang hasil 

penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan 

mengenai strategi yang dilakukan pondok pesantren 

dalam  membentuk karakter mandiri santriusia sekolah 

dasar di Pondok Pesantren Queen Al-Falah. 

Bab VI, berisi penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan 

saran  yang dimaksudkan pembaca dapat mengambil 

inti sari dari skripsi ini.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penemuan telaah pustaka terdahulu, 

peneliti menemukan judul terkait dengan “Strategi 

Membentuk Karakter Mandiri Bagi Santri Usia Sekolah 

Dasar di Pondok Pesantren Queen Al-Falah di Dusun 

Mlaten, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten 

Madiun”. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Munawaroh 

dengan judul “Upaya Murabby dalam 

mengembangkan Kemandirian Santri (studi kasus 

di Pondok Pesantren Mambaul Hisan Kadipaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2015-2016). Dengan 

hasil penelitiannya adalah upaya murabby dalam 

membangun kemandirian baik kemandirian emosi, 

intelektual dan sosial ialah dengan cara melakukan 

berbagai kegiatan positif contoh kemandirian emosi 

yaitu mengajarkan pentingnya sebuah kerukunan. 

Kemandirian intelektual yaitu dengan membiasakan 

santri belajar memecahkan kesulitan belajarnya 

masalah sendiri. Kemandirian sosial yaitu memberi 

pemahaman mengenai pentingnya silaturrahmi. 

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu 

terletak pada fokus penelitian, apabila pada skripsi 

di atas lebih fokus dalam mengembangkan 

kemandirian siswa, sedangkan peneliti lebih fokus 
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dalam kegiatan dalam membentuk karakter mandiri 

santri usia sekolah dasar.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Faishal Ghofariz 

dengan judul “Peran Yayasan LKSA Yatim Piatu 

Al-Ikhlas Ponorogo dalam Membentuk Karakter 

Anak Asuh yang Mandiri, Disiplin dan 

Bertanggung Jawab” (Studi Kasus 2017-2018). 

Dengan hasil penelitiannya adalah peran yayasan 

dalam mebangun  karakter kemandirian, 

kedisiplinan, dan mengembangkan sikap tanggung 

jawab. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah 

anak asuh diajarkan beberapa kerterampilan, 

diajarkan kepatuhan terhadap aturan dan diajarkan 

dengan berbagai ilmu-ilmu agama. 

Perbedaan dengan penelitian penulis diatas 

dengan peneliti diantaranya terletak pada fokus 

karakter mandiri,  disiplin dan bertanggung jawab. 

Sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai 

kegiatan dalam membentuk karakter mandiri usia 

sekolah dasar.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ulya Laili Zulaikah 

dengan judul “Peran Komunitas Teman Sebaya 

dalam Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab 

dan Kemandirian Remaja” (Studi Kasus 2017-

2018). Dengan hasil penelitiannya adalah peran 

komunitas dalam mengembangkan karakter 

tanggung jawab dan kemandirian remaja sebagai 

agen sosialisasi membentuk perilaku dan keyakinan 
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para anggota, sebagai keteladanan, serta sebagai 

pemberi dukungan (sosial, moral dan emosional). 

Selain itu, memberikan dampak baik bagi anggota, 

merasa bertanggung jawab ketika mendapat tugas 

dan amanah dan juga mulai mandiri tanpa meminta 

bantuan orang lain dalam mengerjakan suatu hal.  

Perbedaan dengan penelitian penulis diatas 

dengan peneliti diantaranya terletak pada fokus 

dalam mengembangkan tanggung jawab dan 

kemandirian. Sedangkan peneliti sekarang hanya 

mambahas mengenai kegiatan dalam mementuk 

karakter mandiri. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ayun Sukowati 

dengan judul “ Program Kemandirian Belajar Bagi 

Santri di PAYPD Al-Hikmah Cabang 

Muhammadiyah Siman Ponorogo”. (Studi Kasus 

2015-2016). Hasil penelitiannya yaitu dengan 

melakukan suatu perencanaan, pelaksanaan serta 

evaluasi.  Program perencanan kemandirian belajar 

anak dengan melakukan musyawarah dengan para 

pengurus untuk membuat program kegiatan. Dalam 

proses pelaksanaan pengurus menggunkan model 

pembelajaran dengan belajar mandiri serta 

memberikan motivasi. setelah melihat pelaksanaan 

selanjutnya yaitu evaluasi, dengan mengumpulkan 

semua pengurus untuk mengumpulkan informasi.  

Perbedaan penelitian penulis di atas dengan 

peneliti yaitu pada permasalahan yang dibahas, 
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dalam skripsi diatas membahas mengenai program 

kemadirian dalam belajar. Sedangkan peneliti 

sekarang membahas mengenai kegiatan dalam 

membentuk karakter mandiri santri usia sekolah 

dasar.  

 

B. Kajian Teori. 

1. Karakter mandiri 

a. Pengertian Karakter  

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

istilah karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dari yang laintabiat atau watak. 
6
 

       Menurut Simon Philip, karakter adalah 

kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu 

sistem, yang melandasi pemikiran, sikap dan 

perilaku yang ditampilkan. Sedangkan menurut 

Doni Koesoema A, memahami bahwa karakter 

sama dengan kepribadian. Kepriadian dianggap 

sebagai ciri atau karakteristik, atau gaya, atau sifat 

khas dari seseorang yang bersumber dari 

bentukan-bentukan yang diterima dari 

lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, 

juga bawaan sejak lahir. 
7
 

                                                           
6
Heri Gunawan, “Pendidikan Karakter”  (Bandung: AlfaBeta, 

2014), 17-18. 
7
Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter: Kontruksi Teoritik dan 

Praktik (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 160.  
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       Menurut Damiyati Zuchdi, watak (karakter) 

sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu 

dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, 

kebijakan, dan kematangan moral seseorang. 

Menurut Foester, Karakter adalah suatu yang 

mengkulifikasikan seorang pribadi. Karakter 

menjadi identitas, menjadi ciri, menjadi yang 

tetap, yang mengatasi pengalaman kontingen 

yang selalu berubah. 
8
 

       Menurut Lickona, karakter adalah a reliable 

inner disposition to respond to situations in a 

morally good way. Yang berarti suatu watak 

terdalam untuk merepon situasi dalam suatu cara 

yang baik dan bermoral. Dalam pandangan 

Lictona, karakter berarti suatu watak terdalam 

untuk merespon situasi dengan cara yang menurut 

moral baik. Selanjutnya, Lickona menambahkan, 

“character so conceived has three interrelated 

parts: moral knowing, moral feeling, and moral 

behavior”. Yang berarti  karakter tersusun ke 

dalam tiga bagian yang saling terkait, yaitu 

pengetahuan, tentang moral, perasaan moral dan 

perilaku bermoral. Jadi, karakter terdiri atas tiga 

bagian pokok yang saling berhubungan, yaitu 

                                                           
8
 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter, 77.  
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pengetahuan tentang moral, perasaan bermoral, 

dan perilaku bermoral.
9
 

       Karakter merupakan sebuah kunci dalam 

menjalankan kehidupan yang selaras bagi 

manusia. Dengan karakter, setiap orang akan 

lebih dihargai dalam hidupnya. Seseorang yang 

tidak memiliki karakter yang baik akan dibuang 

dari masyarakat. Karena itu, karakter menjadi 

sangat penting dalam kehidupan manusia. 

Layaknya hukum alam yang sudah berjalan 

hingga saat ini, siapa yang memiliki karakter yang 

kuat dialah yang akan bertahan di masyarakat. 

Kuat disini berarti memiliki tingkah laku yang 

baik, berdasarkan norma-norma atau adat istiadat 

yang telah ditentukan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

karakter, akhlak, moral, budi pekerti dan etika 

manusia 

1) Faktor Intern 

a) Insting atau Naluri 

       Insting adalah suatu sifat yang dapat 

menumbuhkan perbuatan yang 

menyampaikan pada tujuan dengan berpikir 

lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tidak 

didahului latihan perbuatan itu.  

b) Adat atau kebiasaan 

                                                           
9
 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam (Jakarta: Amzah, 2017), 

21.  
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       Salah satu faktor penting dalam tingkah 

laku manusia ialah kebiasaan, karena sikap 

dan perilaku yang menjadi akhlak (karakter) 

sangat erat kaitannya dengan kebiasaan.  

c) Kehendak atau kemauan 

       Kemauan ialah kemauan untuk 

melangsungkan segala ide dan segala yang 

dimaksud, walau disertai dengan berbagai 

rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun 

sekali-kali tidak mau tunduk kepada 

rintangan-rintangan tersebut. 

d) Suara batin atau suara hati 

       Di dalam diri manusia terdapat suatu 

kekuatan sewaktu-waktu memberikan 

peringatan (isyarat) jika tingkah laku manusia 

berada di ambang bahaya dan keburukan, 

kekuatan tersebut adalah suara batin atau 

suara hati. 

e) Keturunan 

       Keturunan merupakan suatu faktor yang 

dapat mempengaruhi perbuatan manusia. 

2) Faktor Ektern  

a) Pendidikan 

       Pendidikan mempunyai pengaruh yang 

sangat besar dalam pembentukan karakter, 

akhlak, dan etika seseorang sehingga baik 

dan buruknya akhlak seseorang sangat 

tergantung pada pendidikan.  
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b) Lingkungan 

       Lingkungan (milie) adalah suatu yang 

melingkungi suatu tubuh yang hidup, seperti 

tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan 

pergaulan manusia hidup selalu berhubungan 

dengan manusia lainnya atau juga dengan 

alam sekitar. Itulah sebabnya manusia harus 

berbaur dan dalam pergaulan itu saling 

mempengaruhi pikiran, sifat dan tingakah 

laku. 
10

 Setiap perbuatan manusia lahir dari 

suatu kehendak yang digerakkan oleh naluri 

(insting).  

c. Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter 

        Kemendiknas (2010) memberikan 

rekomendasi 11 prinsip untuk mewujudkan 

pendidikan karakter yang efektif: 

1) Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai 

basis karakter. 

2) Mengidentifikasi karakter secara kompherensif 

supaya mencakup pemikiran, perasaan dan 

perilaku. 

3) Menggunakan pendekatan yang tajam, 

proaktif, dan efektif untuk membangun 

karakter. 

4) Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki 

kepedulian. 
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Heri Gunawan, Pendidikan Karakter, 19-22.  
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5) Memberi kesempatan kepada peserta didik 

untuk untuk menunjukkan perilaku yang baik. 

6) Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang 

bermakna dan menantang yang menghargai 

semua peserta didik, membangun karakter 

mereka, dan membantu mereka untuk  sukses. 

7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada 

para peserta didik. 

8) Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai 

komunitas moral yang berbagi tanggung jawab 

untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai 

dasar yang sama. 

9) Adanya pembagian kepemimpinan moral dan 

dukungan luas dalam membangun inisiatif 

pendidikan karakter. 

10) Memfungsikan keluarga dan anggota 

masyarakat sebagai mitra dalam usaha 

membangun karakter. 

11) Mengevalusi karakter sekolah, fungsi staf 

sekolah sebagai guru-guru karakter dan 

manifestasi karakter positif dalam kehidupan 

peserta didik. 
11

 

d. Mandiri 

       Kemandirian berasal dari kata mandiri, dala 

bahasa Jawa berarti berdiri sendiri. kemandirian 

dalam arti psikologis mentalis mengandung 

pengertian keadaan seseorang dalam kehidupannya  

                                                           
11

Ibid, 35-36.  
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yang mampu memutuskan atau mengerjakan 

sesuatu tanpa bantuan orang lain. 
12

 

       Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

kemandirian adalah keadaan dapat berdiri sendiri 

tanpa tergantung orang lain. 
13

Kemandirian adalah 

sikap atau perilaku dan mental yang 

memungkinkan seseorang untuk bertindak benar, 

bebas dan bermanfaaat, berusaha melakukan segala 

sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan 

dirinya sendiri dan kemampuan mengatur diri 

sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya 

sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapinya melalui berbagai pertimbangan 

dirinya sendiri.
14

 

       Kemandirian tidak otomatis tumbuh dalam diri 

seorang anak. Mandiri pada dasarnya merupakan 

hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung 

lama. Mandiri tidak selalu berkaitan degan usia. 

Bisa saja seorang anak sudah memiliki sifat 

mandiri karena proses latian atau karena faktor 

kehidupan yang memaksanya untuk 

mandiri.
15

Dapat disimpulkan bahwa mandiri ialah 

                                                           
12

 Rika sa’diyah, “Pentingnya Melatih Kemandirian Anak,” 

Kordinat  vol. XVI, no 1 (April 2017), 33.  
13

Suid Alfiati dan Tursinawati, Analisis Kemandirian Siswa 

dalam Proses Pembelajaran (jurnal, Unsyiah, TK, 2017), 71. 
14

Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan 

Krisis Multidimensional (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 35.   
15

Ngainun Naim, Character Building (Yogyakarta:Ar-Ruzz 

Media, 2012), 162.  
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orang yang percaya dengan diri sendiri 

(keputusannya) tanpa bergantung dengan orang-

orang disekitarnya yang ia berani mengambil resiko 

dalam pengambilan keputusan atau meyelesaikan 

masalahnya, bukan berarti tidak membutuhkan 

bimbingan atau bantuan orang lain tetapi mereka 

masih perlu bimbingan dari orang lain.  

       Steiberg membedakan tipologi kemandirian 

terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu: 

1)  Kemandirian emosional (emotional autonomy), 

yakni aspek kemandirian yang menyatakan 

perubahan kedekatan hubungan emosional antar 

individu, seperti hubungan emosinal peserta 

didik dengan guru atau orang tuannya.  

2) Kemandirian tingkah laku (behavioral 

autonomy), yakni suatu kemampuan untuk 

membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung 

pada orang lain dan melakukannya secara 

tanggung jawab. 

3) Kemandirian nilai (value autonomy), yakni 

kemamapuan memaknai seperangkat prinsip 

tentang benar dan salah, tentang apa yang 

penting dan yang tidak penting.
16

 

Ciri- ciri karakter mandiri anak menurut covey 

sebagai berikut: 

1) Secara fisik mampu mampu bekerja sendiri  

                                                           
16

 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2010), 186-187.  
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2) Secara mental dapat berpikir sendiri 

3) Secara kreatif mampu mengekspresikan 

gagasannya dengan cara yang mudah dipahami 

4) Secara emosional kegiatan yang dilakukannya 

dipertanggungjawabkan sendiri. 
17

 

Ara mengemukakan aspek-aspek kemandirian 

anak sebagai berikut: 

1) Kebebasan, merupakan hak asasi bagi setiap 

manusia , begitu juga seorang anak. Anak 

cenderung akan mengalami kesulitan untuk 

mengembangkan kemampuan dirinya dan 

mencapai tujuannya bila tanpa kebebasan. 

2) Inisiatif, merupakan suatu ide yang 

mewujudkan kedalam bentuk tingkah laku. 

perwujudan kemandirian seorang dapat dilihat 

dalam kemampuannya untuk mengemukakan 

ide, berpendapat, memenuhi kebutuhan sendiri 

dan berani mempertahankan sikap. 

3) Percaya diri, perwujudan kemandirian anak 

dapat dilihat dalam kemampuan untuk berani 

memilih, percaya akan kemampuannya dalam 

mengorganisasikan diri dan menghasilkan 

sesuatu yang baik.  

4) Tanggung jawab, perwujudan kemandirian 

dapat dilihat dalam tanggung jawab seseorang 

untuk berani menanggung resiko atas 

                                                           
17

 Rika sa’diyah, “Pentingnya Melatih Kemandirian Anak,”  

37.  
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konsekuensi dari keputusan yang telah di 

ambil, menunjukkan loyalitas dan memiliki 

kemampuan untuk membedaka antara 

kehiupan dirinya dengan orang lain di 

dalamnya. 

5) Ketegasan diri, perwujudan kemandirian 

seseorang dapat dilihat dalam keberanian 

seseorang dalam megambil resiko dan 

mempertahankan pendapat meskipun 

pendapatnya bebeda dengan orang lain. 

6) Pengambilan keputusan, perwujudan 

kemandirian seorang anak dapat dilihat dalam 

kemamapuan untuk menemukan akar 

permasalahan, mengevaluasi segala 

kemungkinan di dalam mengatasi masalah dan 

berbagai tantangan serta kesulitan lainnya, 

tanpa harus mendapat bimbingan serta arahan 

dari orang dewasa. 

7) Kontrol diri, merupakan suatu kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkunan 

sosialnya, baik dengan mengubah tingkah laku 

atau menunda tingkah laku. 
18

 

Adapun beberapa nilai karakter mandiri yang 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh 

anak sebagai berikut: 

1) Bekerja keras dalam belajar 
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2) Melakukan pekerjaan atau tugas secara 

mandiri 

3) Tidak bergantung dengan orang lain. 
19

 

e. Pendidikan dengan Pembiasaan. 

Salah satu cara atau strategi yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan sikap mandiri 

anak ialah dengan adanya pembiasaan. Kegiatan 

pembiasaan dalam pembelajaran secara terprogram 

dapat dilakukan dengan perencanaan khusus dalam 

kurun waktu tertentu, untuk mengembangkan 

pribadi anak  secara individual, kelompok dan 

klasikal. 
20

 

Bentuk pembiasaan yang dapat dilakukan 

dalam pembentukan  karakter anak:  

1) Biasakan anak untuk bekerja sendiri, 

menemukan dan mengembangkan 

pengetahuannya.  

2) Biasakan anakbelajar kelompok untuk selalu 

berinteraksi guna melatih jiwa social anak. 

3) Guru, orang tua, dan masyarakat hendaknya 

menjadi tauladan yang baik bagi anak.  

4) Biasakanlah anak untuk bertukar pendapat 

dengan teman-temannya, untuk menciptakan 

keakraban.  
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Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, 102.  
20
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5) Biasakan anak untuk berani mengambil 

keputusan dan juga menanggung resiko dari  

keputusan yang telah diambil.  

6) Biasakan anak untuk selalu terbuka dalam 

saran dan kritikan orang lain.   

Strategi dapat dikatakan berhasil apabila bisa 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam masalah 

pendidikan tentunya diperlukan strategi yang 

berbeda-beda dalam menangani anak yang satu 

dengan yang lainnya. Misalnya dalam menghadapi 

anak usia sekolah dasar tentu strateginya berbeda 

dengan menangani anak usia sekolah menengah 

pertama ataupun anak usia sekolah atas. 

2. Santri Usia Sekolah Dasar 

a. Santri  

Santri berasal dari bahasa India, yakni 

shastri, yang artinya orang-orang yang 

mengetahui kitab-kitab suci orang hindu. kata 

santri juga berasal dari kata shastra yang berarti 

buku suci tentang ilmu pengetahan. Apabila 

direnungkan dengan seksama, istilah santri 

diambil dari kata-kata yang berasal dari India 

dapat diterima rasional karena penyebaran agama 

Islam di Indonesia pertama kali dilakukan oleh 

Gujarat India.
21

 Akan tetapi sekarang, konsep 
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Hasan Basri dan Beni  Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan 

Islam Jilid II (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 227-228.  
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pesantren dimaknai sebagai asrama dan tempat 

murid-murid mengaji. 
22

 

Santri dalam arti sempit adalah seorang 

pelajar sekolah agama yang bermukim di suatu 

tempat yang di sebut pondok pesantren. Santri 

dalam arti luas dan lebih umum, kata santri 

mengacu pada identitas seseorang sebagai bagian 

dari varian komuitas penduduk Jawa yang 

menganut Islam secara konsekuen, yang 

sembahyang dan pergi ke masjid jika hari jumat 

dan sebagainya.
23

 Santri  adalah siswa yang 

belajar di pesantren.
24

Jadi dapat dikatakan bahwa 

santri adalah seseorang yang mukim di pondok 

pesantren yang menimba ilmu-ilmu agama di 

suatu asrama atau pondok-pondok tertentu. 

Santri merupakan unsur pokok dari sutu 

pesantren, yang biasanya terdiri dua kelompok 

yaitu: 

1) Santri mukim, yaitu santri yang berasal dari 

daerah yang jauh dan menetap dalam pondok 

pesantren. 

2) Santri kalong, yaitu santri-santri yang berasal  

daerah-daerah sekitar pesantren, dan biasanya 

                                                           
22

Jasa Ungguh Muliawan, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2015), 298.  
23

 Hasan Basri dan Beni  Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan 

Islam Jilid II, 228.  
24

 Haidar Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan 

Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 64. 
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mereka tidak menetap dalam pesantren. 

Mereka pulang kerumah masing-masing setiap 

selesai mengikuti suatu pelajaran di 

pesantren.
25

 

b. Usia Sekolah Dasar  

Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk 

sekolah dasar adalah 6 tahun dan selesai 12 tahun. 

Kalau melihat pada pembagian tahapan 

perkembangan anak, berarti anak usia sekolah 

dasar dalam dua masa perkembangan yaitu masa 

kanak-kanak (6-9 tahun), dan masa kanak-kanak 

akhir (10-12 tahun).  

Karakteristik perkembangan anak secara 

mental anak sekolah dasar (6-12 tahun) yang 

paling menonjol sebagai berikut: 

1) Perkembangan intelektual  

       Pada usia ini anak sudah dapat mereaksi 

rangsangan intelektual, atau melaksanakan 

tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan 

intelektual atau kemampuan kognitif, seperti 

membaca, menulis, dan menghitung. 

2) Perkembangan bahasa 

       Menurut Syamsu Yusuf, perkembangan 

bahasa mencakup semua cara untuk 

berkomunikasi, dimana pikiran, lisan, isyarat, 

                                                           
25

 Iskandar Engku dan Siti Zubaidah, Sejarah Pendidikan 

Islam, 118-119.  
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atau gerak dengan menggunakan kata-kata, 

kalimat bunyi, lambang, gambar atau lukisan. 

3) Perkembangan sosial 

       Perkambangan sosial berkenaan dengan 

bagaimana anak berinteraksi sosial. 

perkembangan sosial sebagai proses belajar 

untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma 

kelompok, tradisi, dan moral keagamaan. 

4) Perkembangan emosi 

       Emosi adalah perasaan yang 

merefleksikan dalam bentuk perbuatan dan 

tindakan nyata kepada orang lain atau pada diri 

sendiri untuk menyatakan suasana batin tau 

jiwanya. menurut Syamsu Yusuf, pada usia ini 

(6-12 tahun) anak sudah mulai belajar 

mengendalikan dan mengontrol ekspresi 

emosinya. 
26

 

5) Perkembangan moral 

       Pada masa anak-anak telah terjadi 

perkembangan moral yang relatif rendah 

(terbatas). Anak belum menguasai nilai-nilai 

abstrak yang berkaitan dengan benar salah dan 

baik buruk. Hal ini disebabkan oleh pengaruh 

perkembangan intelek yang masih terbatas. 

Perilaku moral adalah perilaku yang sesuai 

dengan kebiasaan masyarakat tertentu, 
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Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah 

Dasar (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 73-76.  
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ataupolaperilaku yang diharapkan seluruh 

anggota kelompok.
27

 

Menurut Havighurst, tugas perkembangan 

fisik yang diperlukan dalam anak usia sekolah 

dasar meliputi: 

1) Menguasai keterampilan fisik yang 

diperlukan dalam permainan dan aktivitas 

fisik. 

2) Membina hidup sehat. 

3) Belajar bergaul dan bekerja kelompok. 

4) Belajar menjalankan peranan sosial sesuai 

dengan jenis kelamin. 

5) Belajar membaca, menulis dan berhitung 

agar mampu berpartisipasi dalam 

masyarakat. 

6) Memperoleh sejumlah konsep yang 

diperlukan untuk berpikir efektif. 

7) Mengembangkan kata hati, moral dan nilai-

nilai. 

8) Mencapai kemandirian pribadi. 

Dalam upaya mencapai setiap tugas 

perkembangan tersebut, guru dituntut untuk 

memberikan bantuan berupa: 

1) Menciptakan lingkungan teman sebaya, 

sehingga kepribadian sosialnya 

berkembang. 
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2) Melaksanakan pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar bergaul dan bekerja dengan 

teman sebaya, sehingga kepribadian 

sosialnya berkembang. 

3) Mengembangkan kegiatan pembelajaran 

yang dapat memberikan pengalaman yang 

konkret atau langsung dalam membangun 

konsep. 

4) Melaksanakan pembelajaran yang dapat 

mengembangkan nilai-nilai, sehingga siswa 

mampu menentukan pilihan yang stabil dan 

menjadi pegangan bagi dirinya. 
28

 

 Dapat disimpulkan bahwa anak usia sekolah 

dasar memiliki tingkat perkembangan fisik dan 

mental yang lebih signifikan, dibandingkan orang 

dewasa. Maka dari itu perlu perhatian serta 

bimbingan yang khusus bagi mereka. Sebab 

karakter yang terbentuk dari pendidikan pada saat 

masih anak-anak akan mengantarkan mereka 

menuju kehidupan yang selanjutnya. Ibaratkan 

sebuah rumah, pendidikan karakter pada masa ini 

seperti menanamkan pondasi rumah. Jika pondasi 

yang dibangun kokoh maka akan tertanam dalam 

hatinya akan nilai-nilai yang baik walaupun 

lingkungan yang akan ia hadapi tidaklah semudah 

yang dibayangkan. 
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c. Tujuan Pendidikan Dasar  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

(PPRI) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 26 ayat 1disebutkan 

pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar: 

1) Kecerdasan 

2) Pengetahuan 

3) Kepribadian 

4) Akhlak mulia 

5) Keterampilan untuk mandiri 

6) Mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Tampaknya memang dalam pembelajaran anak 

usia sekolah dasar memang diorientasikan dalam 

kepada upaya mendasari hidupnya. Hal ini dapat 

dilihat dari butir keterampilan untuk hidup mandiri 

dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, disamping 

bekal-bekal hidup lainnya. 
29

 

d. Tanda anak Usia Sekolah Dasar  

Anak usia sekolah dasar ditandai oleh tiga 

dorongan keluar yang besar yaitu,  

1) Kepercayaan anak untuk keluar rumah dan 

masuk ke dalam kelompok teman sebaya. 

2) Kepercayaan anak memasuki dunia permainan 

dan kegiatan yang memerlukan keterampilan 

fisik. 
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3) Kepercayaan mental untuk memasuki dunia 

konsep, logika, simbolis dan komunikasi orang 

dewasa. 
30

  

Guna merealisasikan agar anak-anak memiliki 

kepercayaan akan hal-hal diatas, haruslah dibangun 

sinergi antara anak dan berbagai pihak yang 

berperan. Karena jika anak-anak tidak diberikan 

kepercayaan akan hal-hal tersebut maka ia tidak 

akan bisa hidup secara baik di masyarakat kemudian 

hari.   

e. Tahap-tahap Pendidikan Karakter.  

       Piaget merumuskan perkembangan kesadaran 

dan pelaksanaan aturan dengan membagi menjadi 

beberapa tahapan dalam dua domain yakni kesadaran 

mengenai aturan dan pelaksanaan aturan. 

1) Tahapan pada domain kesadaran aturan 

a) Usia 0-2 tahun : aturan diraskan sebagai hal 

yang tidak bersifat memaksa. 

b) Usia 2-8 tahun: aturan disikapi bersifat 

sakral dan diterima tanpa pemikiran. 

c) Usia 8-12 tahun: aturan diterima sebagai 

hasil kesepakatan. 

2) Tahapan pada domain pelaksanaan aturan  

a) Usia 0-2 tahun: aturan dilakukan hanya 

bersifat motorik. 

                                                           
30

 Novan Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2015), 156. 



32 

 

 

 

b) Usia 2-6 tahun: aturan dilakukan dengan 

orientasi diri sendiri. 

c) Usia 6-10 tahun: aturan dilakukan sesuai 

kesepakatan 

d) Usia 10-12 tahun dilakukan karena sudah 

dihimpun. 
31

 

       Dan dapat di ketahui bahwa anak usia 

sekolah dasar biasanya berumu 6-12 tahun. 

Maka hendaknya orang tua atau guru mampu 

memberikan pendidikan dengan benar sesuai 

dengan umur mereka.  

       Dalam pandangan islam tahapan-tahapan 

pengembangan dan pembentukan karakter 

sebagai berikut: 

1) Tauhid (dimulai usia 0-2 tahun) 

Menurut ibnu Qayyim dalam kitabnya 

Ahkam al-Maulad, apabila anak telah 

mampu mengucapkan kata-kata, maka 

ditekankan pada mereka kalimat “La Ilaha 

Illallah’, Muhammad Rasulullah”. Dan 

jadikan suara pertama kali didengar oleh 

anak berupa pengetahuan tentang keesaan 

Allah.  
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2) Adab (usia 5-6 tahun)  

Menurut Hidayatullah pada fase ini, 

hingga berusia 5-6 tahun anak dididik budi 

pekerti, terutama yang berkaitan dengan  

nilai-nilai karakter sebagai berikut: 

a) Jujur, tidak berbohong 

b) Mengenal mana yang benar dan salah 

c) Mengenal mana yang baik dan mana 

yang buruk  

d) Mengenal mana yang diperintah (yang 

dibolehkan) dan mana yang dilarang 

(yang tidak boleh dilakukan). 

3) Tanggung Jawab diri (usia 7-8 tahun)  

Perintah agar anak usia 7 tahun mulai  

menjalankan shalat bahwa anak mulai 

dididik untuk bertanggung jawab, terutama 

dididik untuk bertanggung jawab pada diri 

sendiri. Hal lain seperti mandi sendiri 

berpakaian sendiri, disiplin serta 

beranggung jawab dan lain sebagainya.  

4) Peduli (usia 9-10 tahun) 

Pada usia ini anak dididik untuk 

mulai peduli pada orang lain, terutama 

teman-teman sebaya yang setiap hari 

bergaul. Menghargai orang lain (hormat 

kepada yang lebih tua dan menyayangi 

kepada yang lebih muda), menghormati 

hak-hak orang lain bekerja sama diantara 
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teman-temannya, membantu dan menolong 

orang lain dan lain sebagainya.  

5) Kemandirian ( usia 11-12 Tahun) 

Pada fase kemandirian ini anak telah 

mampu menerapkan terhadap hal-hal yang 

menjadi perintah atau yang diperintahkan 

dan hal-hal yang menjadi larang atau yang 

dilarang, serta sekaligus memahami 

konsekuensi resiko jika melanggar aturan.
32

 

3. Pesantren 

       Pesantren berasal dari kata santri, dengan 

awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat 

tinggal santri. Menurut Soegarda Poerbakawatja 

menjelaskan pesantren asal katanya santri, yaitu 

seorang yang belajar agama Islam, sehingga 

pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul 

untuk belajar agama Islam. 
33

 

a. Syarat-syarat pesantren  

Syarat-syarat pesantren ada lima yaitu 

1) Kyai pesantren 

       Kyai adalah pendiri, pembina, pengajar 

dan pemimpin pesantren yang keberadaannya 

sangat dibutuhkan oleh para santri. 

kharismatiknya membuat para santri penuh 

hormat dan meminta barokah dari kyai atau 
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tabarruk.  kepemimpinan kyai di pondok 

pesantren biasanya menentukan popularitas 

pondok pesantren itu sendiri. 

2) Pondok 

       Pondok berarti kamar, gubuk, rumah 

kecil yang dalam bahasa Indonesia 

menekankan kesederhanaan bangunan. akan 

tetapi kata pondok dirunkan dari bahasa 

Arab, Funduq yang berarti ruang tidur, 

wisma dan montel sederhana. 
34

 

       Ada beberapa alasan pokok sebab 

pentingnya pondokdalam pesantren yaitu: 

a) Banyaknya santri-santri yang berdatangan 

dari daerah yang jauh untuk menuntut 

ilmu kepada kyai yang  sudah 

termashur keahliannya. 

b) Pesantren-pesantren tersebut terletak di 

desa-desa dimana tidak tersedia 

perumahan untuk menampung santri yang 

berdatangan dari luar daerah.  

c) Ada sikap timbal balik antara kyai dan 

santri, di mana para santri menganggap 

para kyai adalah seolah-olah orang tuanya 

sendiri.  
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3) Masjid 

       Suatu pesantren mutlak harus memiliki 

masjid, sebab di situlah akan dilangsungkan 

proses pendidikan dalam bentuk komunikasi 

belajar mengajar antara kyai dan santri. 
35

 

4) Santri 

       Santri adalah siswa yang belajar 

dipesantren. Santridigolongkan menjadi dua 

kelompok: 

a) Santri mukim, yaitu santri yang 

berdatangan dari tempat-tempat yang 

jauh yang tidak memungkinkan dia untuk 

pulang ke rumahnya, maka ia mondok di 

pesantren.  

b) Santri kalong, yaitu siswa-siswa yang 

berasal dari daerah sekitar yang 

memungkinkan mereka pulang ketempat 

kediaman masing-masing. 
36

 

5) Metode pengajaran kitab-kitab. 

       Pesantren memiliki ciri khas yang unik 

lainnya yaitu metode pengajaran kitab dengan 

cara wetonan atau bandongan, sorogan dan 

hafalan. Wetonan atau bandongan adalah 

metode pengajaran dimana santri mengikuti 

pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai.  
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       Sorogan adalah metode pengajaran 

dengan cara santri menghadap guru seorang 

demi seorang dengan membawa kitab yang 

akan di pelajari. metode hafalan adalah 

metode yang paling umum dalam pesantren, 

terutama untuk hafalan  al-Quran dan hadis.
37

 

b. Pola-Pola Pesantren 

Pola-pola pesantren berdasarkan bangunan 

fisik dapat dipolakan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Pola I Keterangan 

Masjid 

Rumah  

Pesantren ini masih bersifat 

sederhana, dimana kiai 

menggunakan masjid atau 

rumahnya sendiri untuk 

tempat mengajar. dalam pola 

ini santri hanya datang dari 

daerah pesantren itu sendiri, 

namun mereka telah 

mempelajari ilmu agama 

secara kontinu dan sistematis. 

metode pengajaran: wetonan 

dan sorogan.  

Pola II Keterangan 

Masjid Pesantren telah memiliki 
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Rumah kiai 

Pondok  

pondok atau asrama yang 

disediakan bagi para santri 

yang datang dari daerah. 

metode pengajaran: wetonan 

dan sorogan.  

Pola III Keterangan 

Masjid 

Rumah kiai  

Pondok 

Madrasah 

Pesantren ini telah memakai 

sistem klasikal, dimana santri 

yang mondok mendapat 

pendidikan di madrasah. ada 

kalanya murid madrasah itu 

datang dari daerah sekitar 

pesantren itu sendiri. di 

samping sistem klasikal juga 

pengajaran sistem wetonan 

dilakukan juga oleh kiai.  

Pola IV Keterangan 

Masjid, 

Rumah Kiai, 

Pondok, 

Madrasah, 

Tempat 

keterampilan 

Dalam pola ini di samping 

memiliki madrasah juga 

memiliki tempat-tempat 

keterampilan. misalnya: 

peternakan, pertanian, 

kerajinan, rakyat, toko 

koperasi, dan sebagainya.  

Pola V Keterangan 

Masjid, 

Rumah Kiai, 

Pondok, 

Dalam pola ini pesantren yang 

sudah berkembang dan bisa 

digolongkan pesantren 
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Madrasah, 

Tempat 

keterampilan, 

universitas 

gedung 

pertemuan, 

tempat 

olaharaga, 

sekolah umum 

mandiri. pesantren seperti ini 

telah memiliki perpustakaan, 

dapur umum, ruang makan, 

administrasi, toko, rumah 

penginapan tamu, operation 

room, dan sebagainya. di 

samping itu pesantren ini 

mengelola SMP, SMA dan 

kejuruan lainnya. 
38

 

 

Ada delapan ciri pendidikan pesantren 

sebagai berikut: 

1) Adanya hubungan yang akrab antara santri 

dengan kiai. Kiai yang sangat memperhatikan 

santrinya. 

2) Kepatuhan santri kepada kiai. Para santri 

menganggap bahwa menentang kiai, selain 

tidak sopan juga dilarang agama, bahkan tidak 

memperoleh berkah karena durhaka kepada 

guru. 

3) Hidup hemat dan sederhana benar-benar di 

wujudkan dalam kehidupan pesantren. 

4) Kemandirian amat terasa dipesantren.  
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5) Jiwa tolong-menolong dan suasana 

persaudaraan  sangat mewarnai pergaulan di 

pesantren. 

6) Disiplin sangat dianjurkan di pesantren. 

7) Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan 

merupakan salah satu segi pendidikan yang 

diperoleh para santri di pesantren.  

8) Pemberian ijazah, yaitu pencantuman nama 

dalam satu daftar rantai transmisi pengetahuan 

yang diberikan kepada santri-santri yang 

berprestasi. 
39
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian Kualitatif adalah proses penelitian yang 

dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan 

kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, 

serta jenis data yang dikumpulkan terutama data 

kualitatif. 
40

 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang diamati. Tekanan 

penelitian ini berada pada proses. Dalam penelitian 

kualitatif selain hasil proseslah yang lebih 

dipentingkan.  

Jenis penelitian kualitatif penelitian ini berupa studi 

kasus. Menurut Noeng Muhadjir merupakan metode 

penelitian yang berupaya mencari kebenaran ilmiah 

metode penelitian yang berupaya mencari kebenaran 

ilmiah degan cara mempelajari secara mendalam dan 

dalam jangka waktu yang lama.
41

Penelitian ini peneliti 

meneliti bagaimana strategi dari ustadz dalam 

membentuk karakter mandiri siswa. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti terjun ke 

lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan 

yang terjadi, secara alami mencatat, menganalisis, 

menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-

simpulan dari proses tersebut. 
42

 untuk itu peneliti harus 

berperan langsung serta berpartisipasi secara penuh 

untuk mengumpulkan data-data. Karena instrumen 

penelitian hanya sebagai penunjang. 

Penelitian ini dilakukan dengan kehadiran langsung, 

pertama menemui pengasuh dari Pondok Pesantren 

Queen al-falah. selanjutnya melakukan observasi serta 

wawancara dengan beberapa ustadz serta santri dalam 

kegiatan mereka sehari-harinya. 

  

C. Lokasi Penelitian 

       Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi 

penelitian di Pondok Pesantren Queen Al-Falah yang 

berada di Dusun Mlaten Desa Geger Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun. Alasan peneliti melakukan 

penelitian di sini dikarenakan sistem pendidikan 

Pondok Pesantren Queen Al Falah bisa memberi 

arahan, bimbingan dan pendidikan berbasis karakter 

bagi mereka yang masih berusia dasar yang notabene 

nya mereka masih sangat membutuhkan peran kedua 

orang tua mereka. 
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D. Sumber Data 

Data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan  tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

dan dokumen dan lain-lain.
43

 Data tersebut diambil dari 

pengasuh, pembimbing serta santri dengan wawancara 

serta observasi (pengamatan terhadap santri) ataupun 

wawancara.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data merupakan suatu 

langkah yang paling strategis untuk mengumpulkan 

data. Dalam pengumpulan data, penelitian ini 

melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data 

mengenai strategi membentuk karakter mandiri anak 

usia sekolah dasar.  

Di sini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam 

mengumpulkan data yaitu: 

1. Teknik Observasi  

       Observasi adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis, logis objektif dan 

rasional mengenai berbagi fenomena, baik dalam 

situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan 

untuk mencapai tujuan tertentu.
44
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       Pada penelitian ini, teknik observasi yang 

digunakan adalah observasi non partisipatif. 

Observasi non patisipatif adalah obsevasi yang 

tidak melibatkan observer dalam kegiatan yang 

sedang diobservasi
45

. Dikarenakan peneliti tidak 

ikut berpartisipasi secara keseluruhan,  hanya murni 

sebagai obsever. 

       Alasan peneliti menggunakan teknik observasi 

ini salah satunya ialah peneliti dapat melakukan 

pengamatan kepadasantriyang di dasarkan pada 

pengalaman langsung. Selain itu, teknik ini 

memungkinkan peneliti untuk melihat dan 

mengamati sendiri , kemudian mencatat terkait 

perilaku anak secara sebenarnya. Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan data-data yang 

berkaitan strategi dalam membentuk karakter 

mandiri anak usia sekolah dasar.  

2. Teknik Wawancara  

       Wawancara adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui percakapan dan tanya 

jawab, baik langsung maupun tidak langsung 

dengan responden untuk mencapai tujuan tertentu.
46

 

Wawancara merupakan salah satu hal yang sangat 

penting dalam mencari informasi mengenai masalah 

yang akan diteliti, maka sebaiknya peneliti harus 
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mempersiapkan pertanyaan yang baik serta 

memahami teknik-teknik dalam bertanya.  

       Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik wawancara tidak terstruktur.Wawancara 

tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena 

dalam melakukan wawancara dilakukan secara 

alamiah untuk menggali ide dan agagsan informan 

secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman 

wawancara.
47

 Maksudnya peneliti melakukan 

wawancara tidak terstruktur ini akan lebih 

memudahkan peneliti dalam menggali informasi, 

karena dengan wawancara ini informan juga tidak 

merasa terintrograsi atau diwawancara karena 

seperti mengobrol biasa.  

Dalam penelitian ini, orang-orang yang 

dijadikan informan adalah: 

a. Pimpinan pondok pesantren Queen Al-Falah  

Alasannya: karena pemimpin pondok sebagai 

pemegang kendali dari semua keputusan 

pondok. Wawancara ini digunakan untuk 

mencari data mengenai profil pondok, 

kegiatan-kegiatan pondok, tujuan kegiatan 

pondok, indikator keberhasilan dalam 

membentuk karakter mandiri. 
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b. Pembantu pimpinan (pengurus atau 

pembimbing) Pondok Pesantren Queen Al-

Falah.  

Alasanya: karena mereka yang membuat upaya 

serta yang menjalankan program tersebut. 

Wawancara ini untuk mencari data upaya yang 

digunakan dalam melaksanakan kegiatan 

pondok, mencari data mengenai  pelaksanaan 

kegiatan. 

c. Santri Pondok Pesantren Queen Al-Falah 

Alasannya: karena santri yang menjadi objek 

dari sebuah peraturan tersebut. Wawancara 

tersebut digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai respon santri terhadap kegiatan-

kegiatan mereka di pondok. 

3. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.
48

 Penelitian di sini peneliti menggunakan 

teknik keterlibatan pasif yaitu peneliti dalam 

kegiatan pengamatannya tidak terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku 

yang diamatinya, dan dia juga tidak melakukan 
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sesuatu bentuk interaksi social dengan pelaku atau 

para pelaku yang diamati. 
49

 

Dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi 

dan mendukung wawancara danobservasi yang 

dilakukan. Data yang diperoleh misalnya tentang 

sejarah berdirinya pondok pesantren, visi misi, 

tujuan, jumlah santri, sarana prasarana, jadwal 

kegiatan  dan lain sebagainya. 

 

F. Teknik Analisis Data  

Bogdan dan Biklen mengemukakan analisis data 

adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk 

mencari, menemukan dan menyusun transkip wawancara, 

catatatan-catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang 

telah dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik 

pengumpulan data lainnya. 

Dalam penelitin ini, peneliti menggunakan analisis 

Miles and Huberman yang mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya jenuh. Adapun dalam analisis 

data, yaitu  data reduction, data display, dan 

conclusiondrawing /veryfication. 

1. Data Reduction (Reduksi data): merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
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penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu.  

2. Data Display (penyajian data): setelah data 

direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Penyajian data dapat berupa uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sejenisnya.  

3. conclusiondrawing /veryfication, yakni penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian mengungkap temuan berupa hasil 

deskripsi yang sebelumnya masih kurang jelas 

kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil 

kesimpulan.
50

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), 

transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), confirmability (obyektivitas). 
51

 

1. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

pengamatan dengan lebih cermat dan 

berkesinambungan.
52

 Disini berarti peneliti harus 

                                                           
50

Sugiyono, Metode Penelitin Pedidikan: pendekatan 

kuantitatif, kualitatif dan R&D, 337-345 
51

Ibid.,366.  
52

Ibid., 370.  



49 

 

 

 

melakukan pengamatan dengan bersungguh-

sungguh agar mendapatkan data yang diinginkan. 

2. Triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.
53

 Pada 

penelitian  ini peneliti menggunakan triangilasi 

sumber untuk menguji validitas data berdasarkan 

data-data yang telah terkumpul. 

 

H. Tahapan-tahapan Penelitian.  

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir yaitu penulisan hasil 

penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan, meliputi penyusunan rancangan 

awal penelitian, penrurusan izin penelitian, 

penjajakan lapangan dan penyempurnaan rancangan 

penelitian, pemilihan dan interaksi dengan subjek 

dan informan dan menyiapkan peranti pembantu 

untuk kegiatan lapangan. 

2. Tahap pekerjaan lapangan,meliputimemahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan 

dan mengamati sambil mengumpulkan data.  

3. Tahap pasca lapangan (tahap analisis data), meliputi 

analisis selama dan setelah pengumpulan data. 
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4. Tahap penulisan hasil penelitian atau laporan 

penelitian.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

1. Deskripsi Data Umum Sejarah berdirinya Pondok 

Pesantren Queen Al-Falah 

       Pondok Pesantren “Queen Al Falah” PUTRI adalah 

merupakan pondok pesantren di bawah asuhan KH. Ibnu 

Abas Tohir, S.H (mulai tahun 2017). Program 

Pendidikan dan pengajarannya merupakan lanjutan dari 

Pondok Al-Falah yang menerapkan sistem modern dan 

salafiyah berfaham Ahlussunnah waljamaah dengan 

mengutamakan budi pekerti yang luhur dan kajian kitab 

kuning sebagai warisan salafusshaalih dilengkapi dengan 

pendalaman bahasa arab sebagai sarana pendukung bagi 

para santri yang mengikuti program tahfidzul Qur’an 

agar memudahkan mereka belajar, menghafal dan 

memahami Al-Qur’an, sehingga diharapkan para santri 

mampu menanamkan pilar kemantapan aqidah dan 

kedalaman spiritual, akhlaqul karimah, keluasan ilmu 

pengetahuan dan kematangan hidup fiddaroini.  

       Pondok pesantren ini merupakan bantuan dari 

pemerintah berupa rumah susun (rusun) dan didirikan  

atas  kebijakan langsung  dari presiden RI.  Bantuan 

rusun ini sebesar 7,16 M dalam bentuk bangunan. Rumah 

susun (rusun) ini  dibangun untuk 45 pondok pesanten 

diwilayah Jawa Timur,  salah satunya  Pondok Pesantren 

Queen Al-Falah. Pondok pesantren ini diresmikan pada 

tanggal 29 Mei 2018 langsung  oleh Dr. Ir. M, Basuki 
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Hadimuljono, M.Sc. selaku mentri PUPR (Pekerjaan 

Umum dan Perumahan rakyat) dan mentri Republik 

Indonesia lainnya beserta jajaran FOKOPIMDA 

kabupaten Madiun. Program pemerintahan ini dilatar 

belakangi oleh besarnya peran pondok pesantren sebagai 

pusat pembentukan karakter bangsa.  

       Pondok Pesantren Queen Al-Falah merupakan 

cabang dari Pondok Pesantren Al-Falah yang berdiri pada 

tahun 1860 oleh KH. Ma’sum Djalil (1860-1963) setelah 

beliau wafat selanjutnya di lanjutkan oleh KH. Mahfudz  

Ma’sum (1963-2017) yang dari tahun ke tahun mampu 

membuat pondok pesantren ini lebih berkembang. 

SetelahKH. Mahfudz Ma’sum  wafat pondok pesantren 

ini dilanjutkan oleh KH. Ibnu Abas Tohir, SH (mulai 

tahun 2017 sampai dengan sekarang). Pondok pesantren 

ini juga menaungi beberapa pendidikan sekolah seperti 

Mi Al-Hikam, MTs Al-Hikam, SMK Al-Hikam beserta 

madrasah diniyah.  

2. Visi, Misi dan format Pondok Pesantren Queen Al-

Falah 

a. Visi Pondok Pesantren Queen Al-Falah  

Menciptakan Generasi yang mampu meneruskan 

Perjuangan Salafusshaalih dengan membangun 

spiritual yang sempurna melalui kemantapan iman, 

ilmu dan akhlaq 

b. Misi Pondok Pesantren Queen Al-Falah 

1) Membina jiwa, raga, intelektual dan emosional 

santri secara integral dan berkesinambungan 
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2) Membiasakan kehidupan islami dengan Al-Qur'an 

sebagai sumber utama di iringi oleh Al Hadits Al 

Ijma' dan Al Qiyas 

3) Mengembangkan Potensi (Life skill) yang dimiliki 

Santri 

c. Format Pendidikan 

1) Berbentuk pondok pesantren berasrama khusus 

santri putri. 

2) Jenjang pendidikan formal MI, MTs dan SMK  

3) Kurikulum disusun dengan memadukan 

kurikulum nasional dan kurikulum salaf serta 

tambahan tasyjii ”ullughatil ‘arabiyyah 

(pemotivasian pendalaman bahasa arab) dan 

tahfidzul Qur’an. 

3. PeraturanPondokPesantren Queen Al-Falah 

a. Dosa Besar Santri  

1) Tidak patuh kepada pengasuh pondok dan para 

pembantunya 

2) Bertemu atau berkhalwat dengan lawan jenis 

3) Berkelahi 

4) Mengambil hak milik orang lain 

b. Kewajiban santri putri 

1) Shalat berjamaah 5 waktu. 

2) Mengikuti kegiatan pondok sesuai jadwal 

dengan baik. 

3) Sopan santun dalam berbicara dan bertindak 

4) Menjaga kebersihan area pondok. 
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5) Mendirikan shalat sunah dan dzikir setelah 

shalat 

c. Larangan 

1) Memakai baju yang tidak syar’i. 

2) Menerima tamu selain mahrom. 

3) Keluar area pondok tanpa izin. 

4) Menyimpan atau membaca buku yang tidak 

mendidik. 

5) Membawa dan memakai barang elektronik 

tidak sesuai dengan waktu dan tempat.  

4. Letak Geografis Pondok Pesantren Queen Al-

Falah 

Pondok Pesantren Queen Al-Falah ini terletak di 

Dusun Mlaten, Desa Geger, Kecamatan Geger, 

Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur. 

Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada skema 

berikut: 

Sebelah Utara : Kebun Jati 

Sebelah Barat: Madrasah Tsanawiyah Al-Hikam  

Sebelah Selatan:PemukimanPenduduk 

Sebelah Timur:sungaidanpersawahan 

5. Daftar Sarana dan Prasarana 

       Ketersediannya sarana dan prasarana  

merupakan salah satu pendukung yang penting untuk 

kelancaran proses pendidikan ataupun pembelajaran 

di pondok pesantren Queen Al-Falah. Proses beajar 

mengajar akan terganggu apabila fasilitas kurang 
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memadai yang akan membuat semangat belajar 

mereka akan kurang semangat. 

       Tentang keadaan sarana dan prasarana 

pendidikan yang tersedia pada pondok pesantren ini 

dapat dikatakan lengkap. Pondok pesantren ini di 

bangun dengan lahan seluas 3. 771 m2 yang terdiri 

dari satu tower dengan tiga lantai . 

       Berikut sarana dan prasarana Pondok Pesantren 

Queen Al-Falah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Bangunan 

 

No Jenis fasilitas Jumlah Keterangan 

1 Asrama  1 Baik 

2 Bangsal kamar 12 Baik 

3 Mushola 1 Baik 

4 Ruang 

sekertariat  

1 Baik 

5 Kamar mandi 

dan Toilet 

60 Baik 

6 Area wudhu  6 Baik 

 

Tabel 4.2 

Inventaris 

 

No Jenis Fasilitas Jumlah Keterangan 

1 Tempat Tidur 108 Baik 
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Tingkat 

2 Lemari Pakaian  108 Baik 

3 Busa Kasur 216 Baik 

4 Rakbuku 1 Baik 

5 Bukuinduk 1 Baik 

6 BukuSuratJalan 1 Baik 

7 Bukuabsensisiswa 1 Baik 

8 Papanpengumum

an 

1 Baik 

9 Whate board 2 Baik 

10 Stempel 1 Baik 

10 Computer 1 Baik 

12 Buku sirkulasi 

keuangan 

2 Baik 

13 Karpet 5 Baik 

 

 

6. Struktur Organisasi  

Pondok Pesantren Queen Al-Falah merupakan 

lembaga pendidikan yang berorientasi pada ilmu 

umum dan agama. Selain itu, juga berbagai 

kegiatan yang bertujuan untuk mengasah 

kemampuan agama ataupun pengetahuan santri. 

untuk melaksanakan semua kegiatan terutama 

dalam pondok pesantren Queen Al-Falah agar 

mencapai tujuan maka disusunlah kepengurusan 

untuk memudahkan kerja sistem organisasi.  
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Adapun struktur organisasi Pondok Pesantren 

Queen Al-Falah sebagai berikut: 

Table 4.3 

StrukturOrganisasi 

 

Pengasuh Putraa H. Ibnu Abbas Tohir,  

SH 

Ahmad Walid Fauzi, 

S.Pd.  

Pengasuh Putri Hj. Zumrotul Masruroh, 

S.Pd.I 

Sekretaris  Drs. Pahrurozi 

Moch Yusron Al-

Mashuda, S.Pd.  

Bendahara  Moh. Rokhani  

Pembantu Pengasuh:  

Ketua :  

Sekretaris :  

Bendahara : 

 

Siti Muyassaroh 

Harisa Ruhma 

Nurul Muna 

Bag. keamanan  Samsul Arifin 

Alfin Dzikrika 

Bag. Pengajaran  Thayyibah 

Marta Amalia 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Kegiatan-Kegiatan Pondok dalam Membentuk 

Karakter Mandiri Santri UsiaSekolah Dasar di 

Pondok Pesantren Queen Al-Falah?  

       Pondok Pesantren Queen al-falah merupakan 

salah satu pondok baru yang  diresmikan pada tahun 

2018. Santri Pondok Pesantren Queen Al-Falah bukan  

hanya berasal dari siswi MTs dan SMK saja akan 

tetapi mereka juga berasal dari anak yang usia sekolah 

dasar(Madrasah Ibtidaiyah). Seperti yang disampaikan 

oleh pengasuh pondok Queen Al-Falah K.H Ibnu 

Abas Thohir. 

“Ada beberapa santri memang masih bersekolah 

dasar, hal ini memang sudah di programkan dari 

YPI Al-Hikam.” 
54

 

Ada beberapa alasan yang membuat mereka 

memilih mondok dari pada dirumah karena biasanya 

anak ditinggal orang tua sehingga merasa kesepian, 

ada juga karena dorongan orang tua yang 

menginginkan mereka modok selain itu memang dari 

pondok sendiri ada program pondok pesantren di 

madrasah tersebut. Hal ini sebagaimana yang di 

sampaikan oleh ustadz Yusron Al-Mashuda:  

“Ada beberapa latar belakang yang membuat 

mereka mondok, pertama, karena dirumah hanya 
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dengan mbahnya.kedua, hanya dengan bapaknya 

ketimbang dirumah sulit di atur dan kebetulan di 

sekolah ada pondoknya akhirnya di pondokkan. 

Memang pada kenyataannya mereka dianjurkan 

untuk mondok terutama untuk mereka yang MI 

kelas 6, MTs kelas 9, dan SMK kelas 12, dengan 

harapan agar mereka mudah untuk diarahkan 

untuk belajar serta untuk menambah wawasan 

mengenai agama. itupun juga tidak semuanya bisa 

mondok masih ada yang inget orang tuanya 

sehingga ada yang baru 2 minggu sampai satu 

bulan menangis minta pulang. Akan tetapi, 

pembimbing selalu memberikan arahan agar 

mereka selalu betah di pondok sini.” 

Hal ini dibuktikan melalui dokumen santri yang 

berisi nama-nama para santri yang masih berusia 

sekolah dasar. selain itu, ketika observasi memang 

terdapat beberapa siswa yang masih berusia sekolah 

dasar dan mereka mengikuti kegiatan yang sama 

dengan anak-anak usia SMP ataupun SMA. Bukti dari 

hasil observasi  

“Dari hasil pengamatan ketika piket pagi dan giat 

pribadi dalam kegiatan sehari-hari mereka ketika 

pagi ataupun sore di jadwal untuk melaksakan 

piket membersihkan asrama. Pesantren ini tidak 

hanya di isi oleh para santri usia MTs dan SMK 

saja akan tetapi juga mereka yang masih usia SD, 

meskpiun mereka berusia SD mereka sudah di 

biasakan hidup mandiri oleh pengasuh atau 

pembimbing mereka, dalam kegiatan piket 
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membersihkan rusun ataupun kamar mandi 

mereka juga mendapat jadwal piket tersebut.”
55

 

Keragaman dari santri yang usia mereka 

berbeda-beda ini membuat para pengurus 

menuntut mereka agar mereka mampu mandiri 

dalam kehidupan sehari-harinya karena mereka 

yang tidak tinggal dengan orang tua. Melihat 

banyaknya kegiatan yang harus mereka 

laksanakan tidak menutup kemungkinan mereka 

akan terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang 

telah ditetapkan oleh pondok, apalagi untuk 

santri  masih berusia sekolah dasar.  

Pondok Pesantren Queen Al-Falah ini 

memiliki ciri khas yang membuat pondok 

iniberbeda dari pondok yang lain yaitu dengan 

memadukan kurikulum pondok salaf dengan 

kurikulum pondok modern. Pondok Pesantren 

ini adalah cabang dari Pondok Pesantren Al-

Falah yang menggunakan kurikulum salaf 

murni dimana pondok pondok dengan system 

salafiyah lebih mengedepankan tata karma dan 

menekankan pendalaman ilmu agama meliputi 

al-quran, hadis, fikih akidah atau yang lainnya. 

Akhirnya, KH. Ibnu Abbas Tohir selaku 

PengasuhPondok Pesantren Al-Falah dan ketua 

yayasan mendirikan Pondok Pesantren Queen 
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Al-Falah dengan memadukan kurikulum antara 

salaf dan modern, Sehingga santri putri tidak 

hanya dibekali ilmu agama saja tetapi juga 

dibekali ketrampilan dan lifeskill yang memadai 

dengan harapan mereka mampu menjawab arus 

tantangan zaman yang semakin deras, hal ini 

sesuai dengan apa yang yang disampaikan  oleh 

ustadzah Hj Zumrotul Masruroh: 

“Untuk kegiatan pondok sebenarnya 

semuanya sama saja, yang membedakan 

yaitu pondok ini memasukkan kurikulum 

modern dengan salaf secara beriringan,  

dengan harapan agar anak mampu 

meneruskan perjuangan salafussolih tetapi 

tidak kalah juga melupakan kegiatan modern 

sehingga mereka tidak akan kalah dengan 

mereka yang berada pada pondok modern.  

seperti contoh kegaiatan modern: tasyji’ul 

lughoh, mukhadhoroh 3 bahasa (Indonesia, 

Arab dan Inggris). kurikulum pondok salaf: 

kitab kuning, hadroh, berjanji dll.”
56

 

Dalam rangka pembentukan kemandirian 

bagi santri putri, Pondok ini berusaha 

semaksimal mungkin menciptakan lingkungan 

yang penuh dengan pendidikan sehingga apa 

yang didengar, di lihat dan dilakukan oleh santri 
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putri harus benilai  pendidikan sesuai dengan 

visi misi pondok. Berikut adalah rangkaian 

kegiatan Pondok Pesantren Queen Al-Falah : 

1. Tandfidhul ‘aam (piket pagi) 

2. Giat pribadi 

3. Diniyah 

4. Belajar bersama 

5. Mukhadhoroh 

Dari semua kegiatan-kegiatan di atas 

merupakan bentuk upaya dalam mewujudkan  

visi misi dari pondok  yang direalisasikan dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti yang 

di katakana oleh bapak H. Ibnu Abbas Thohir:  

“Banyak kegiatan yang dilakukan untuk 

menunjang dalam mewujudkan visi misi 

ketika pagi mereka akan sekolah formal, 

untuk sore hari mereka mengaji dan malam 

harinya juga ada kegiatan-kegiatan pondok 

yang pastinya akan meningkatkan jasmani 

ataupun rohani.  Harapan dari kami yang 

mondok di Queen Al-Falah mampu memacu 

mereka agar seimbang antara pelajaran 

agama dan umum sehingga mereka lebih baik 

ataupun tertata daripada mereka yang tidak 

mondok”
57

 

  Kutipan di atas di perkuat dengan hasil 

wawancara dengan pembantu pengasuh santri 

yakni Ustadzah Siti Muyasaroh.   
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“Dalam mewujudkan visi misi pondok dapat 

dilakukan dengan banyak cara seperti 

contoh melanjutkan perjuangan 

salafusshalih kitab-kitabnya kita pelajari 

dalam madin ataupun dalam kajian kitab 

kuning; contoh lain dalam mukhadoroh 

anak-anak akan dilatih mengenai tanggung 

jawab dalam melakukan tugas, mandiri 

dalam mengembangkan potensi dalam 

berbahasa arab, inggris ataupun indonesia; 

kegiatan lain seperti sholat malam dimana 

anak akan dilatih agar memiliki ketaqwaan 

terhadap tuhan dan cerdas dalam 

spiritualnya.  contoh kegiatan lain adalah 

tasyji’ullughah (pendalaman bahasa) dengan 

mengenalkan mereka dengan beberapa kosa 

kata”
58

 

Yayasan Al-Hikam ini tidak hanya 

memiliki Pondok Pesantren Queen Al-Falah 

saja tetapi juga ada Pondok Pesantren Al-Falah 

dan juga sekolah formal seperti (MI, MTs dan 

SMK). Oleh sebab itu, santri Pondok Pesantren 

Queen Al-Falah ini berasal dari sebagian siswi  

MI, MTs dan SMK. Jarak antara pondok dengan 

madrasah  sangat dan dekat bisa ditempuh 

dengan jalan kaki.  

Anak-anak yang tinggal di pondok 

pesantren Queen Al-Falah ini sudah bisa belajar 
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mandirikarena adanya beberapa kegiatan-

kegiatan yang secara tidak langsung kegiatan 

tersebut dapat membentuk kegiatan mandiri 

santri, hal ini berdasarkan wawancara dengan 

pengasuh pondok KH. Ibnu Abas Thohir. 

“Mereka mampu membagi antara kegiatan 

pondok dengan sekolah formal. seperti 

waktunya sekolah mereka tidak telat, mampu 

menjaga kebersihan diri ataupun lingkungan 

pondok, mampu mematuhi peraturan 

pondok.”
59

 

Pernyataan di atas dikuatkan oleh hasil 

wawancara dari ustadz Ahmad Walid Fauzi:  

“Mereka sudah bisa tanggung jawab dalam 

piket pagi ataupun dalam keseharian mereka 

seperti tidak perlu mengingatkan lagi untuk 

jadwal diniyah, mukhadhoroh atau kegiatan 

yang lainnya.” 
60

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan 

mereka sudah dapat mandiri meskipun belum 

secara keseluruhan, karena memang jadwal 

paginya mereka padat mulai dari sholat malam, 

sholat subuh, tasyji’ul lughoh ataupun piket 

pagi tapi mereka tidak telat untuk datang 

kesekolah. Hal ini menjadikan nilai plus dari 
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anak-anak pondok meskipun mereka masih 

berusia sekolah dasar.  

2. Karakter Mandiri Siswa Usia Sekolah Dasar di 

Pondok Pesantren Queen Al-Falah. 

Pondok Pesantren Queen Al-Falah memiliki 

banyak kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan ini 

di harapkan mampu membentuk karakter mandiri 

siswa. Beberapa kegiatan yang dapat membentuk 

karakter mandiri ialah mukhadhoroh, belajar 

bersama, giat pribadi, diniyah dan piket pagi.  

Adanya beberapa kegiatan-kegiatan tersebut 

siswa sudah ada beberapa perbedaan ketika mereka 

baru datang dengan sekarang seperti yang di 

sampaikan oleh ustadzah Siti Muya Saroh: 

“Anak-anak sudah banyak mengalami 

perubahan, pada awalnya mereka sulit 

beradaptasi dengan lingkungan seperti contoh 

anak masih kesuitan dalam menata baju 

ataupun mencuci baju. Tetapi setelah 

diberikan arahan oleh pembimbig mereka 

menjadi terbiasa.”
61

 

Pernyataan diatas diperkuat oleh hasil 

wawancara dengan  ustadzah Zumrotul Masruroh: 
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“Jelas ada, anak-anak yang dulunya manja 

dirumah sedang disini mereka di latih 

semuanya mandiri. Jadi dari mereka yang 

tidak bisa apa-apamenjadi bisa.”
62

 

Dengan adanya beberapa kegiatan respon 

siswapun berbeda-beda ada yang antusias ketika 

mengikuti kegiatan ada pula beberapa yang masih 

telihat biasa saja. Seperti yang disampaikan oleh 

Nisa Ziyadatul Isna.  

“Kegiatan-kegiatan disini ada yang 

menyenangkan ada pula menakutkan. Kegiatan 

yang menyenangkan seperti kegiatan nasyid, 

hadroh al banjari dan belajar bersama. 

Kegiatan yang menjadi santri takut seperti 

menghafal kosa kata bahasa, mukhadhoroh.”
63

 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

Harisa. 

“Kegiatan-kegiatan disini ada yang 

menyenangkan seperti kegiatan nasyid dan 

lain-lain dikarenakan sangat menghibur saya 

dan tentunya teman-teman yang lain, seperti 

yang saya rasakan ini karena saya santri bau 

disini jadi saya menjadi lebih betah untuk 

belajar di pondok ini.”
64
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Salah satu kegiatan yang membentuk karakter 

mandiri ialah kegiatan Dari kegiatan mukhadhoroh 

ini anak tidak hanya belajar  mukhadhoroh saja 

tetapi anak akan di ajarkan beranggung jawab 

dengan tugasnya, belajar mengembangkan 

ketrampilan mereka. 

“Muhadhoroh ini hukumnya wajib di ikuti 

seluruh santri. Setiap kelompok memiliki 

1 ketua kelompok dari santri mts dan smk 

yang bertugas mendampingi dan 

mengajari adik adiknya yang masih MI. 

Pemberian motivasi dan bimbingan oleh 

musyrifah juga disampaikan setiap 

muhadhoroh sehingga dapat menguatkan 

mental sang anak”
65

 

Wawancara di atas di kuatkan hasil 

wawancara dari Ustadz Kharis menyampaikan: 

“Iya. Karena mukhadhoroh merupakan 

salah satu program dari pondok yang 

wajib di ikuti santri.”
66

 

Pernyataan di atas dikuatkan oleh pengasuh 

pondok KH.Ibnu Abbas Tohir, yang mana beliau 

menyampaikan hasil dari adanya kegiatan 

mukhadhoroh ini sebagaimana hasil wawancara 

tersebut: 
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“Iya, semua santri wajib mengikuti. 

Mereka yang masih santri MI juga wajib 

mengikuti dan adanya  mukhadoroh ini 

memberikan hasil baru kemarin santri 

kita mewakili MI untuk  mengikuti 

lomba dan Alhamdulillah sudah 

mendapat juara 3.”
67

 

Adapunadaptasimereka di pondok ini 

berbeda-beda antara santri satu dengan yang lainnya. 

Semua itu tergantung niat mereka awal masuk 

pondok. Ketika itu kemauannya santri maka mereka 

akan cepat beradaptasi  dengan  lingkungan ataupun 

kegiatan pondok. Maka sebaliknya, jika karena 

keinginan dari orang tua maka anak akan sulit 

beradaptasi. Hal ini sesuai wawancara bersama K.H 

Ibnu Abbas Tohir 

“Anak-anak yang mondok karena kemauan 

sendiri ia dengan cepat beradaptasi dengan 

pondok, namun jika paksaan orang tua anak 

biasanya disini masih suka menangis dan 

sedikit sulit untuk beradaptasi.”
68

 

Wawancara diatas di perkuat oleh ustadz 

Yusron Al-Mashuda: 

“Ada bebererapa latar belakang yang membuat 

mereka mondok, pertama, karena dirumah 
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hanya dengan mbahnya.kedua, hanya dengan 

bapaknya ketimbang dirumah sulit di atur dan 

kebetulan di sekolah ada pondoknya akhirnya 

di pondokkan. Memang pada kenyataannya 

mereka dianjurkan untuk mondok teruta untuk 

mereka yang MI kelas 6, MTs kelas 9, dan 

SMK kelas 12, dengan harapan agar mereka 

mudah untuk diarahkan untuk belajar serta 

untuk menambah wawasan mengenai agama. 

itupun juga tidak semuanya bisa mondok 

masih ada yang inget orang tuanya sehingga 

ada yang baru 2 minggu sampai satu bulan 

menangis minta pulang. Akan tetapi, 

pembimbing selalu memberikan arahan agar 

mereka selalu betah di pondok sini.”
69

 

Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh 

uztadzah Siti Muyasaroh: 

“Anak-anak yang masih SD itu sering nangis 

minta pulang, apalagi Pondok Queen Al-falah 

ini pondok masih baru, awal mulanya banyak 

santri. akan tetapi karena mereka mandirinya 

anak yang masih belum stabil. jadi bisa kita 

ketahui bahwa mendidik anak harus mandiri 

itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi kita sebisa 

mungkin membuat strategi ini sebaik mungkin, 

tetapi masalah hasil itu ada pada anak. untuk 

membuat mereka mandiri melalui kegiatan kita 
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lakukan sebaik mungkin, akan tetapi masih ada 

juga rintangan.”
70

 

Untuk mempertahankan perilaku anak ketika 

sudah mandiri yaitu dengan cara memberikan 

mereka berupa peraturan-peraturan yang mana 

apabila mereka melanggar, makasantri akan di 

berikan hukuman.  Seperti yang disampaikan oleh 

ustadz rukhani: 

“Ketika anak sudah mulai mandiri kami masih 

tetap memantau mereka dalam melakukan 

kegiatan-kegiatan. Apabila mereka melanggar 

mereka tetap akan mendapat hukuman.”
71

 

Hasil dari beberapa kegiatan-kegiatan seperti 

mukhadhoroh, giat pribadi, belajar bersama serta 

piket pagi ini sangat banyak memberikan dampak 

banyak sekali dalam pembentukan karakter 

mandiri siswa seperti yang disampaikan oleh 

ustadz Ibnu Abas Tohir: 

“Kegiatan-kegiatan tersebut menjadikan lebih 

mandiri dalam semua hal salah satunya mereka 

akan terbiasa. Anak-anak akan mulai  mandiri 

dengan menjaga kebersihan diri (mencuci baju 

sendiri, menyetlika), melalui kegiatan kajian 
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kitab kuning, mengikuti aturan pondok, 

mukhadoroh dan lain-lain”
72

 

Hal ini di perkuat dengan wawancara Siti 

Muyassaroh: 

“Hasil dari beberapa kegiatan-kegiatan tersebut 

banyak sekali memunculkan kemandirian-

kemandirian  yang secara bertahap- tahap yang 

nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dari 

santri.”
73

 

Siswa dapat di katakan mandiri apabila sudah 

tidak bergantung dengan orang lain, ketika 

melakukan tugas tidak perlu di suruh terlebih 

dahulu. hal ini sesuai dengan wanwancara dengan 

ustadzah Zumrotul Masruroh: 

“Mereka mampu membagi waktu seperti 

waktunya sekolah pagi mereka tidak telat, 

waktu sholat atau mengaji tidak perlu 

diingatkan, mampu menjaga kebersihan.”
74

 

Namun dalam kesehariaanya santri masih 

memerlukan bimbingan terutama bagi mereka 

santri yang masih berusia sekolah dasar meskipun 

tidak secara tidak langsung.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Kegiatan-kegiatan Pondok dalam 

Membentuk Karakter Mandiri Santri Usia Sekolah 

Dasar di Pondok Pesantren Queen Al-Falah 

Upaya Pondok Pesantren Queen Al-Falah dalam 

mewujudkan visi misi pondok yaitu dengan memadukan 

antara kurikulum  pondok modern dengan  pondok salaf. 

Perpaduan antara pondok pesantren modern dengan salaf 

dengan harapan mereka mampu memiliki pendidikan 

agama yang bagus, akan tetapi juga memiliki ilmu 

umum yang cukup sehingga tidak akan kalah dan 

mampu bersaing dengan mereka yang di pondok modern 

saja ataupun salaf saja. Perpaduan antara kurikulum 

pondok pesantren modern dengan salaf tersebut 

merupakan salah salah satu upaya pondok dalam 

mengikuti perkembangan zaman. 

Pondok Pesantren Queen Al-Falah ini tidak 

hanya adas antri MTs dan SMK saja akan tetapi juga ada 

beberapa santri usia sekolah dasar (Madrasah Ibtidaiyah) 

yang sudah mondok. Hal ini sangat membentu 

pembentukan karakter mandiri bagi anak. Menurut buku 

“Character Building” Mandiri pada dasarnya 

merupakan hasil dari proses pembelajaran yang 

berlangsung lama. Mandiri tidak selalu  berkaitan 

dengan usia. Bisa saja seorang anak sudah memiliki sifat 

mandiri karena proses latian atau karena faktor 
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kehidupan yang memaksanya untuk  mandiri.
75

 

Bersadarkan pernyataan di atas sesuai dengan kehidupan 

santri sekolah dasar yang mondok di Pondok Pesantren 

Queen Al-Falah, santri selalu dituntut untuk 

menjalankan kegiatannya secara mandiri, seperti halnya 

mencuci pakaian sendiri, menyetlika, membereskan 

kamar, dan lain sebagainya.  Hal itulah yang secara tidak 

langsungkan memberikan pengaruh pada santri usia 

sekolah dasar dalam hal pembentukan kemandirian. 

Kegiatan-kegiatan dipondok pesantren ini 

diadakan dengan harapan agar para santri mampu 

memiliki karakter mandiri melalui beberapa kegiatan-

kegiatan mereka sehari-hari. Salah satu cara atau upaya 

yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap 

mandiri anak ialah dengan adanya pembiasaan. Kegiatan 

pembiasaan dalam pembelajaran secara terprogram 

dapat dilakukan dengan perencanaan khusus dalam 

kurun waktu tertentu, untuk mengembangkan pribadi 

anak secara individual, kelompok dan klasikal.
76

 

Hal tersebut sesuai dengan keadaan di pondok 

pesantren Queen Al-Falah bahwa pembiasaan yang 

dilakukan ini melalui beberapa kegiatan mulai dari 

tasyji’ullughoh, tandfidhul ‘aam (piket pagi), giat 

pribadi, diniyah, belajar bersama, mukhadhoroh. 

Beberapa pembiasaan tersebut merupakan suatu 

                                                           
75

Ngainun Naim, Character Building, 162.  
76

 Heri Gunawan,Pendidikan Karakter, 94 



74 

 

 

 

trobosan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Queen 

Al-Falah dalam rangkamembentuk santri memiliki 

karater religius beserta berkarakter mandiri. 

  Selain pembiasaan menurut buku yang berjudul 

“Pendidikan Karakter” karakter juga dapat di pengaruhi 

oleh faktor dari luar yaitu pendidikan dan lingkungan 

sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat 

besar dalam pembentukan karakter, akhlak, dan etika 

seseorang sehingga baik dan buruk nya akhlak 

seseorang sangat tergantung pada pendidikan. 

2. Lingkungan 

Lingkungan (milie) adalah suatu yang 

melingkungi suatu tubuh yang hidup, seperti 

tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan 

pergaulan manusia hidup selalu berhubungan dengan  

manusia lainnya atau juga dengan alam sekitar. 

Itulah sebabnya manusia  harus berbaur dan dalam 

pergaulan itu saling mempengaruhi pikiran, 

sifatdantingakahlaku.
77

Setiap perbuatan manusia 

lahir dari suatu kehendak yang digerakkan oleh 

naluri (insting).  

Hal tersebut sesuai dengan keadaan di pondok 

Pesantren Queen Al-Falah yaitu pada pondok tesebut 

anak-anak akan di berikan pendidikan akhlak, 
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karakter beserta kemandirian, karena bagaimanapun 

anak akan belajar mandiri mereka tidak dapat 

mengandalkan siapapun. Lingkungan tidak kalah 

penting dalam proses pembentukkan karakter apabila 

mereka bergaul dengan yang terbiasa dididik untuk 

bersifat mandiri maka anak akan menjadi mandiri. 

Menurut buku yang berjudul “Karakter: 

Kontruksi Teoritik dan Praktik” menurut Doni 

Koesoema A, memahami bahwa karakter sama 

dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai 

ciri atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari 

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan 

yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga 

pada masa kecil, juga bawaan sejak lahir. 
78

 

Hal ini sesuai dengan keadaan yang ada di 

Pondok Pesantren Queen al-falah kepribadian santri 

ini di bentuk dari hasil kebudayaan pondok yang 

dilakukan setiap harinya yang nantinya akan 

menumbuhkan karakteristik santri yang baik serta 

regius. 

Menurut buku yang berjudul “Pendidikan 

Karakter Islam”, beberapa nilai karakter mandiri yang 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh 

anak sebagai berikut: 
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4) Bekerja keras dalam belajar. 

5) Melakukan pekerjaan atau tugas secara mandiri 

6) Tidak bergantung dengan orang lain. 
79

 

Hal tersebut sesuai dengan keadaan yang terjadi 

di pondok Pesantren Queen Al-Falah, kegiatan 

mukhadhoroh merupakan salah satu kegiatan yang 

dapat membentuk kemandirian santri. Karena pada 

kegiatan ini anak-anak diajarkan agar tidak mudah 

bergantung dengan orang lain dalam mencari materi, 

menghafalkan teks dan tidak bergantung dengan 

orang lain 

 

Dari beberapa uraian di atas penelitidapat 

menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Pondok 

Pesantren Quenn Al-Falah dalam membentuk 

karakter mandiri santri yaitu dengan memadukan 

antara kurikulum  pondok salaf dengan kurikulum 

pondok modern, maka terbentuklah kegiatan-

kegiatan yang ada di pondok modern dan salaf. 

Beberapa kegiatan-kegiatan yang ada dalam pondok 

tersebut seperti tasyji’ullughoh, tandfidhul ‘aam 

(piket pagi), diniyah, belajar bersama, dan 

mukhadhoroh yang mana dari beberapa  kegiatan 

tersebut dapat membentuk karakter mandiri. 
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B. Analisis Karakter Mandiri Santri Usia Sekolah 

Dasar di Pondok Pesantren Queen Al-Falah. 

Pondok Pesantren Queen Al-Falah upaya yang 

dilakukan dalam membentuk karakter mandiri yaitu 

dengan melalui beberapa kegiatan-kegiatan seperti piket 

pagi, mukhadhoroh, diniyah, belajar bersama dan giat 

pribadi di harapkan nantinya anak akan menjadi lebih 

mandiri. Beberapa hasil dari adanya kegiatan-kegiatan 

tersebut anak santri usia sekolah dasar sudah lumyan 

mandiri.  

Menurut buku yang berjudul “Pendidikan 

Karakter”Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat 

besar dalam pembentukan karakter, akhlak, dan etika 

seseorang sehingga baik dan buruknya akhlak seseorang 

sangat tergantung pada pendidikan.
80

 

Hal ini sesuai dengan keadaan yang ada di 

Pondok Pesantren Queen Al-Falah bahwa pendidikan 

merupakan salah satu yang dapat membentuk karakter 

santri menjadi baik. Dengan adanya pendidikan anak 

dengan sendirinya akan mulai terpengaruhhal-halpositif 

yang nantinyaakanmembentukakhlaksantri yang baik.  

Menurut jurnal yang berjudul “Pentingnya Melatih 

Kemandirian Anak” Ciri- ciri karakter mandiri anak 

menurut covey sebagai berikut: 
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a. Cara fisik mampu mampu bekerja sendiri. 

b. Secara mental dapat berpikir sendiri. 

c. Secara kreatif mampu mengekspresikan gagasannya 

dengan cara yang mudah dipahami. 

d. Secara emosional kegiatan yang dilakukannya 

dipertanggungjawabkan sendiri. 
81

 

Hal tersebut sesuai dengan keadaan di Pondok 

Pesantren Queen Al-Falah yang mereka memiliki ciri-

ciri  mandiri yaitu: 

1. Secara fisik anak dapat bekerja sendiri seperti 

contoh mereka mampu mandi, mencuci baju serta 

merapikan lemarinya sendiri secara mandiri. 

2. secara mental ia sudah bisa berpikir sendiri seperti 

contoh ia mampu mengambil keputusan mana 

yang baik dan buruk, mana yang menjadi prioritas 

atau tidak.  

3. Ia mudah mengekpresikan gagasan dengan mudah 

di pahami, seperti contoh anak menyampaikan 

materi mukhadhoroh dengan mudah di mengerti, 

atau ketika diniyah ia menyampaikan pendapat 

mengenai materi dengan mudah di pahami. 

4. Secara emosional anak-anak masih belum terlalu 

bisa mengendalikan. Akan tetapi, untuk 

pertanggung jawaban anak sudah mulai 
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bertanggung jawab mengenai tugas ataupun dalam 

hal dirinya sendiri.  

Dalam buku Steiberg membedakan tipologi 

kemandirian menjadi tiga bentuk, yaitu: 

1. Kemandirian emosional (emotional autonomy), 

yakni aspek kemandirian yang menyatakan 

perubahan kedekatan hubungan emosional antar 

individu, seperti hubungan emosional peserta didik 

dengan guru atau orang tuannya.  

2. Kemandirian tingkah laku (behavioral autonomy), 

yakni suatu kemampuan untuk membuat 

keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang 

lain dan melakukannya secara tanggungjawab. 

3. Kemandirian nilai (value autonomy), yakni 

kemamapuan memaknai seperangkat prinsip 

tentang benar dan salah, tentang apa yang penting 

dan yang tidak penting.
82

 

Dari uraian di atas, berdasarkan hasil penelitian di 

Pondok Pesantren Queen Al-Falah bentuk kemandirian 

santri disana yaitu: 

1. Kemandirian emosional santri usia sekolah dasar 

masih kurang, hal ini buktikan dari hasil wawancara 

serta observasi peneliti menemukan masih terdapat 

beberapa anak yang kadang-kadang masih menangis 

minta pulang ketika mereka ingat orang tuanya yang 

ada dirumah. Apalagi mereka yang baru datang dari 

                                                           
82

Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, 186-187.  



80 

 

 

 

pondok biasanya seminggu sampai satu bulan ada 

yang menangis. Hal ini membuktikan bahwa 

beberapa santri masih belum mampu mengontrol 

kemandirian emosi.   

2. Kemandirian tingkah laku santri usia sekolah dasar 

ini sudahlumayanbagus, halini di buktikan mereka 

mengikuti kegiatan pondok dengan baik, mereka 

mampu menjaga kebersihan diri dan lingkungan 

serta mau melakukan beberapa kegiatan pondok 

tanpa diberikan peringatan secara berkala. Kegiatan-

kegiatan tersebut diantaranya: mencuci baju sendiri, 

menyetrika, piketpagi, mukhadhoroh, madin dan lain 

sebagainya. 

3. Kemandirian nilai yang dimaksud tersebut sesuai 

dengan keadaan santri pada Pondok Pesantren Queen 

Al-Falah yang mana sudah mampu membagi waktu 

antara kegiatan pondok dengan kegiatan formal 

(sekolah).  Hal ini di buktikan, mereka yang tidak 

telat ketika masuk kesekolah formal mereka juga 

selalu mengikuti kegiatan pondok  dengan tertib 

serta masih banyak lagi.    

Ara mengemukakan aspek-aspek kemandirian anak 

sebagai berikut: 

1. Kebebasan, merupakan hak asasi bagi setiap manusi, 

begitu juga seorang anak. Anak cenderung akan 

mengalami kesulitan untuk mengembangkan 

kemampuan dirinya dan mencapai tujuannya bila 

tanpa kebebasan. 
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2. Inisiatif, merupakan suatu ide yang mewujudkan 

kedalam bentuk tingkah laku. Perwujudan 

kemandirian seorang dapat dilihat dalam 

kemampuannya untuk mengemukakan ide, 

berpendapat, memenuhi kebutuhan sendiri dan 

berani mempertahankan sikap. 

3. Percaya diri, perwujudan kemandirian anak dapat 

dilihat dalam kemampuan untuk berani memilih, 

percayaakan kemampuannya dalam 

mengorganisasikan diri dan menghasilkan sesuatu 

yang baik.  

4. Tanggung jawab, perwujudan kemandirian dapat 

dilihat dalam tanggungjawab seseorang untuk berani 

menanggung resiko atas konsekuensi dari keputusan 

yang telah di ambil, menunjukkan loyalitas dan 

memiliki kemampuan untuk membedakan antara 

kehiupan dirinya dengan orang lain di dalamnya. 

5. Ketegasan diri, perwujudan kemandirian seseorang 

dapatdilihat dalam keberanian seseorang dalam 

megambil resiko dan mempertahankan pendapat 

meskipun pendapatnya bebedadengan orang lain. 

6. Pengambilan keputusan, perwujudan  kemandirian 

seorang anak dapat dilihat dalam kemamapuan untuk 

menemukan akar permasalahan, mengevaluasi segala 

kemungkinan di dalam mengatasi masalah dan 

berbagai tantangan serta kesulitan lainnya, tanpa 

harus mendapat bimbingan serta arahan dari orang 

dewasa. 
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7. Kontrol diri, merupakan suatu kemampuan untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, 

baik dengan mengubah tingkah laku menunda 

tingkah laku. 
83

 

Upaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren 

Queen Al-Falah melalui kegiatan-kegiatan sudah 

dapat mencakup aspek-aspek dalam kemandirian 

santri usia sekolah dasar sebagai berikut: 

1. Kebebasan, meskipun di dalam pondok anak-anak 

masih tetap di berikan kebebasan dalam melakukan 

segala kegiatan di sekolah formal tanpa harus merasa 

terbebani di dalam pondok. Seperti contoh anak-

anak bebas mengikuti voly, drum band, nasyid atau 

yang lainnya. 

2.  Inisiatif, dalam pondok ini anak sudah di ajarkan 

untuk mengemukakan pendapat seperti pada 

kegiatan mukhadhoroh anak-anak akan diajarkan 

mengomentari temannya yang sedang belajar.  

3. Percaya diri, dalam hal ini anak-anak sudah dilatih 

untuk percaya diri dengan adanya kegiatan. Hasilnya 

sudah dapat dilihat ada beberapa anak yang menang 

lomba berpidato siswa MI tigkat kabupaten.  

4. Bertanggung jawab, perwujudan dari bertanggung 

jawab ini anak-anak diberikan tanggung jawab 

dalam tugas mukhadhoroh dan siswa melaksanakan 

tugas tersebut tanpa perlu diingatkan kembali.  
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5. Ketegasan diri, santri sudah mulai berani mengambil 

resiko dalam mengambil keputusan. Seperti contoh 

apabila ada santri yang tidak mengikuti kegiatan 

mukhadhoroh ataupun kegiatan lainnya siswa harus 

siap menanggung hukumannya.  

6. Mengambil keputusan, anak-anak disini sudah mulai 

diajari untuk belajar mengambil keputusan mulai 

dari hal kecil seperti menentukan materi yang akan 

di sampaikan pada kegiatan mukhadhoroh.  

7. Kontrol diri, santri-santri disini sudah mulai bisa 

mengontrol tingkah laku di pondok seperti mereka 

melakukan aturan ataupun budaya pondok yang telah 

ditetapkan.  

Menurut buku “ Salah satu cara atau upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap mandiri 

anak ialah dengan adanya pembiasaan. Kegiatan 

pembiasaan dalam pembelajaran secara terprogram 

dapat dilakukan dengan perencanaan khusus dalam 

kurun waktu tertentu, untuk mengembangkan pribadi 

anak  secara individual, kelompok dan klasikal. 
84

 

Hal ini sesuai dengan keadaan yang adadi Pondok 

Pesantren Queen Al-Falah yang mana kegiatan-kegiatan 

seperti mukhadhoroh, giat pribadi, piket pagi ketika 

kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan secara terus-

menerus akan menjadi suatu kebiasaan yang mana 
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kebiasaan tersebut akan memunculkan karakter mandiri 

santri.  

Hasil dari adanya kegiatan-kegiatan di Pondok 

Pesantren Queen Al-Falah inipun sudah terlihat santri 

usia sekolah dasar sudah lumayan mandiri dalam 

kegiatan sehari-hari mereka seperti mencuci, menyetlika 

ataupun mengurus diri sendiri dalam pengendalian 

emosipun santri sudah lumayan mandiri.  
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BAB VI 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

1. Kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk karakter 

mandiri santri usia sekolah dasar yaitu tandfidhul 

‘aam (piket pagi), giatpribadi, diniyah, belajar 

bersama, dan mukhadhoroh. 

2. Hasil dari adanya kegiatan-kegiatan yang ada di 

Pondok Pesantren Queen Al-Falah inipun sudah 

terlihat santri usia sekolah dasar sudah lumayan 

mandiri dalam kegiatan sehari-hari mereka seperti 

mencuci, menyetlika ataupun mengurus diri sendiri 

dalam pengendalian emosipun santri sudah lumayan 

mandiri.  

 

B. SARAN  

1. Bagi pengurus pondok: sebaiknya guru menambah 

pembimbing pondok terutama untuk santri putri, 

dikarenakan masih kurangnya pembimbing yang 

dapat mengawasi santri setiap harinya. 

2. Bagi ustadz, sebaiknya ustadz dalam mengajar lebih 

mengembangkan metode dalam pembelajaran serta 

meningkatkan pengawasan dan arahan   santri usia 

sekolah dasar. 
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3. Bagi santri, hendaknya santri lebih cepat 

menyesuaikan dengan lingkungan pondok dan agar 

bisa mengendalikan kemandirian emosi. 
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