
 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN 

KARAKTER  DI PONDOK MODERN 

DARUSSALAM GONTOR PONOROGO 

 

 T E S I S 

 

 
 

 

 

Oleh: 

IIF ATIKAH 

NIM: 212 215 009 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 

PONOROGO 

PROGRAM PASCA SARJANA 

APRIL 2019 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN 

KARAKTER  DI PONDOK MODERN 

DARUSSALAM GONTOR PONOROGO 

 

 

 T E S I S 

Diajukan Kepada  

Program Pascasarjana  

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dalam  

Menyelesaikan Program Magister Manajemen 

Pendidikan Islam 

 

 

Oleh: 

IIF ATIKAH 

NIM: 212 215 009 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 

PONOROGO 

PROGRAM PASCA SARJANA 

APRIL 2019 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ABSTRAK 

 

Atikah, Iif, 2019. The Implementation of Character 

Education in Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo. Thesis, Management of Islamic Education 

Department, Masteral Program, State Islamic Institute 

(IAIN) of Ponorogo. Advisor: Dr. Moh. Munir, M.Ag. 
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 One of the 100-day programs of the Ministry of 

National Education is character education, so character 

education becomes the major issue in the development of 

national education and was expected to be the main 

foundation for the success of Indonesia’s Gold 2025. As 

a native Indonesian educational institution, boarding 

school has recognized its role in the implementation of 

character education in which three pillars of education 

that is school, family, and community are collected at 

once, where the effectiveness of the implementation of 

character education can run well. Darussalam Gontor 

Modern Islamic Boarding School has implemented 

character education from the beginning of its 

establishment. This uniqueness encouraged researcher to 

study about the implementation of character education 

process which is aimed to understand: (1)how is the 

model of character education at Darussalam Gontor 

Modern Islamic Boarding School; (2) how is the strategy 

of character education implemented at Darussalam 

Gontor Modern Islamic Boarding School; (3) what are 

the implications of character education toward alumni. 

 This research performed by using qualitative 

approach with cases study as design of research. 

Interview, observation, and documentation were used in 

collecting data of research. Data analyzed was carried out 



 

 

using the interactive model developed by Miles and 

Hubberman. 

 The finding of research states: (1) character 

education process in Gontor based on basic values called 

Panca Jiwa they are sincerity, simplicity, self sufficiency, 

brotherhood, and freedom. With the typical 

characteristics of Gontor, the process of implementing 

character education runs well. Gontor character education 

is not based on expert opinions, but rather on Trimurti’s 

experiences and vision to prepare cadres of community 

leaders. (2) the strategy used in two ways, academic and 

non-academic with exemplary methods, environment that 

created, direction, habituation, assignment, discipline, 

punishment and continuous evaluation. (3) Gontor-style 

character education has printed many alumni who take 

part in the  national level even internationally with 

variety of different characteristic but they are united with 

their same “mother”, called Gontor. 

 Based on the findings, researcher gives 

suggestions: (1) its needed to conceptualize K.H Imam 

Zarkasyi educational thinking as a material for the 

socialization process for teachers and students. (2) its 

needed an alumni database and their activities in their 

communities. 

 

 

 



 

 

BAB I 

PEMBUKAAN 

 

A. Latar Belakang 

Keprihatinan dan kerisauan, boleh jadi dua 

kata yang patut dikemukakan berkaitan dengan krisis 

moral yang melanda kehidupan dewasa ini akibat 

kehidupan manusia yang mengabaikan aspek etika, 

religius, moral dan kemanusiaan. Hal ini terlihat 

banyak kasus-kasus seperti bunuh diri, premanisme, 

tawuran, seks-bebas, penggunaan obat-obat terlarang, 

korupsi, nepotisme, kolusi serta beragam masalah-

masalah sosial lainnya yang harus segera diatasi. 

Problem moral dan sosial ini tidak hanya melanda 

Negara Indonesia, akan tetapi di seluruh belahan 

dunia mengalami krisis moral yang sama.
1
 

                                                        
1
Stephen R. Covey, Kisah Sukses Sekolah dan Pendidik Menggali 

Potensi Terbesar Setiap Anak, (terj.) Fairano Ilyas, dari judul asli 



 

 

Thomas Lickona, seorang professor 

pendidikan dari Cortland University, yang dikutip 

oleh muslih, mengungkapkan bahwa ada tanda-tanda 

zaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda 

ini sudah ada, berarti sebuah bangsa sedang menuju 

jurang kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud 

adalah (1) meningkatnya kekerasan dikalangan 

remaja; (2) penggunaan bahasa dan kata- kata yang 

memburuk; (3) pengaruh kelompok yang kuat dalam 

tindak kekerasan; (4) meningkatnya perilaku merusak 

diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, seks bebas; 

(5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan 

buruk; (6) menurunnya etos kerja; (7) semakin 

rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; 

(8) rendahnya rasa tanggungjawab; (9) 

                                                                                                           
The Leader in Me: How Schools and Parents Around the World Are 

Inspiring Greatness One Child At a Time (Jakarta: PT.Gramedia 

Pustaka, 2009), 29-31. 



 

 

membudayanya ketidakjujuran; (10) adanya rasa 

saling curiga dan kebencian.
2
 

Kesepuluh tanda-tanda tersebut 

mengindikasikan adanya pergeseran nilai dan etika di 

dalam masyarakat sekarang ini. Hal ini sebenarnya 

bisa diatasi oleh pendidikan, seperti diketahui hakekat 

pendidikan adalah sebuah proses panjang untuk 

mengantarkan manusia menjadi kaya spiritual dan 

intelektual sehingga dapat meningkatkan kualitas 

kehidupannya di segala aspek. Dalam konteks ini 

Noeng Muhadjir menyebutkan tiga fungsi pendidikan 

yaitu: menumbuh kembangkan kreatifitas peserta 

didik; mewariskan nilai-nilai kepada peserta didik; 

dan meningkatkan kemampuan kerja produktif 

peserta didik.
3
 

                                                        
2
Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis 

Multidimensional (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 35.  
3
Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial : Suatu 

Teori Pendidikan (Yogyakarta : Reka Sarasih, 1987), 20-25.  



 

 

Problem moral yang terjadi pada dekade ini, 

semestinya menjadikan dunia pendidikan untuk 

segera berbenah mengantisipasi. Baik pihak orang tua 

dan sekolah harus segera memberikan perhatian pada 

pembentukan karakter yang positif, bukan hanya 

mengejar kecerdasan akademis semata.
4

 Idealnya, 

pendidikan bukan semata-mata membekali siswa 

dengan keterampilan akademis belaka, dan 

melupakan aspek lainnya. Siswa yang dari awal 

dituntut untuk menguasai banyak materi dalam 

kurikulum yang berfokus hanya kepada aspek 

kognitif saja, secara perlahan akan memperlemah 

potensi siswa yang lainnya. Termasuk di dalamnya 

potensi keterampilan berfikir kritis dan kreatif, 

keterampilan emosional, interpersonal maupun 

potensi kemampuan intrapersonal. 

                                                        
4
Abdullah Munir, Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak 

Sejak dari Rumah (Yogyakarta: PT Bintang Pustaka Abadi, 2010), 

37.  



 

 

Sekolah yang baik seharusnya mampu 

membimbing siswa memperoleh pengalaman baru 

sebagai bekal hidupnya di masa yang akan datang. 

Tidak sekedar kebutuhan akademis belaka, tetapi juga 

emosional dan spiritual, kreatifitas dan kesanggupan 

mengatasi berbagai masalah di kehidupannya.  

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) 

2013 menunjukkan, kasus korupsi di sektor 

pendidikan meningkat pesat dalam kurun satu 

dasawarsa (2003-2013). Selama satu dasawarsa telah 

diungkap 296 kasus korupsi yang menyeret 479 

tersangka dengan total nilai kerugian mencapai Rp. 

619 miliar. Angka kerugian negara meningkat empat 

kali lipat pada 2013 menjadi Rp. 99,2 miliar jika 

dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu. Puncak 



 

 

kasus korupsi terjadi pada 2007 dengan 84 kasus dan 

kerugian negara mencapai Rp. 151 miliar.
5
 

Data Litbang kompas mendata ada 158 kepala 

daerah yang terangkut korupsi sepanjang tahun 2004-

2011, 42 orang anggota DPR terseret kasus korupsi 

pada kurun waktu 2008-2011, 30 orang anggota DPR 

periode 1999-2004 terlibat kasus suap pemilihan 

DGS BI, dan korupsi terjadi di berbagai lembaga 

seperti KPU, KY, KPPU, Ditjen Pajak, BI dan 

BKPM. Dan menurut Corruption Perception Index 

2015 Indonesia menduduki peringkat ke 88 dari 168 

negara paling korup di dunia dengan skor 36, jauh di 

bawah Thailand dan Malaysia.
6
 

Data-data di atas menunjukkan bahwa ada 

yang salah dengan sistem pendidikan Indonesia 

                                                        
5
Litbang Kompas, “Jajak Pendapat Kompas: Miskinkan Koruptor!”, 

http://nasional. kompas.com /read/2013/12/02/0705316/ , 24 

November 2016. 
6
Tranparency International, “Corruption Perceptions Index 2015”, 

www.transparancy. org.nz, 24 November 2016. 

http://nasional/


 

 

sekarang ini. Menurut Winarno Surahmad seperti 

yang dikutip oleh Pupuh Fathurrohman dkk 

mengatakan, pendidikan di Indonesia ibarat buku 

yang bahasanya ruwet dan tidak karuan.  

Sejauh ini kondisi pendidikan masih berputar-putar 

dari orbit kegagalan yang satu ke orbit kegagalan 

lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa apa yang di 

sebut “pendidikan” sebagai pendidikan nasional lebih 

banyak melahirkan masalah dari pada melahirkan 

solusi.  Pendidikan nasional hanya menggiring 

bangsa Indonesia pada tragedi nasional akibat 

kekurang mantaban kebijakan dan ketidak jelasan 

birokrasi serta pelaksanaan pendidikan yang tidak 

profesional.
7
 

 

Reformasi politik yang terjadi pada tahun 

1998 semula diharapkan menjadi titik awal perbaikan 

pendidikan, ternyata tidak membawa hasil. Banyak 

solusi yang di tawarkan ternyata melahirkan masalah 

baru, karena jalan pintas yang di tawarkan adalah 

sekedar meniru dari apa yang sudah di jalankan oleh 

negara lain yang sudah lebih dulu maju. Di sisi lain, 

                                                        
7
 Pupuh Fathurrohman, dkk, Pengembangan Pendidikan Karakter, 

(Bandung: Refika Aditama, 2013), 33. 



 

 

kurikulum yang menjadi instrumen bagi 

operasionalisasi ideologi pendidikan juga tidak 

menjawab persoalan.
8
\ 

Permasalahan tentang pendidikan di Indonesia 

saat itu bukan tidak disadari oleh pemerintah, seakan 

di jawab oleh menteri Pendidikan Nasional pada 

peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 

tanggal 2 Mei 2010, Kementerian Pendidikan 

Nasional menetapkan satu tema peringatan Hari 

Pendidikan Nasional, yaitu “Pendidikan Karakter 

untuk Membangun Peradaban Bangsa”. Sambutan 

yang dibacakan oleh M. Nuh sebagai Menteri 

Pendidikan Nasional pada saat itu menjelaskan 

tentang pentingnya jaminan pelayanan pendidikan 

secara non-discriminative kepada semua anak usia 

sekolah Indonesia, sebagaimana pendidikan, kata Ki 

Hajar Dewantara, merupakan daya upaya untuk 

                                                        
8
Ibid.,34 



 

 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan 

batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. 

Seharusnya bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan 

agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup 

anak-anak kita. Maka diharapkan pendidikan sebagai 

motor penggerak untuk memfasilitasi pembangunan 

karakter, sehingga anggota masyarakat mempunyai 

kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

harmonis dan demokratis dengan tetap 

memperhatikan sendi-sendi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) dan norma-norma sosial 

di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan 

bersama. 

Pembangunan karakter dan pendidikan 

karakter menjadi suatu keharusan, karena pendidikan 

tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas 

tetapi juga mempunyai budi pekerti dan sopan santun, 



 

 

sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat 

menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun 

masyarakat pada umumnya.
9

 Karena kecerdasan 

sendiri belum tentu diikuti oleh perilaku yang baik 

juga. Dengan banyaknya kasus penyimpangan sosial 

yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang 

berpendidikan tinggi, seperti kasus-kasus korupsi 

yang telah di sebutkan diatas.  

Pembentukan karakter harus dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan yang tidak hanya 

melibatkan aspek pengetahuan yang baik (moral 

knowing/daya nalar), akan tetapi juga merasakan 

dengan baik atau loving good (moral feeling/daya 

kalbu), dan perilaku yang baik (moral action/daya 

hidup). Pendidikan karakter menekankan pada habit 

atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan 

                                                        
9

Edi Rohendi, “Pendidikan Karakter di Sekolah”, 

ejournal.upi.edu/index.php/ eduhumaniora/article/view/2795,  24 

November 2016. 



 

 

dilakukan.
10

 Proses pembentukan karakter ibarat otot. 

Otot bisa lembek bila tidak dilatih dan sebaliknya 

akan kekar dan kelihatan berisi bila dilatih atau sering 

difungsikan seperti para olahragawan dan 

binaragawan ototnya kekar karena dilatih dan 

akhirnya menjadi kebiasaan.
11

 Atas dasar itu, 

pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan 

mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, 

pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habit) 

tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik 

menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar 

dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik 

dan biasa melakukannya (psikomotor). 

Di lihat dari sisi isi pendidikan karakter dan 

tujuan yang di harapkan, maka lembaga pendidikan 

                                                        
10

Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum dan    Perbukuan, Pedoman 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Jakarta : Kemendiknas, 2011), 1. 
11

Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan 

Krisis Multidimensional (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 36.  



 

 

yang paling mendukung terbentuknya karakter yang 

baik dan mulia adalah lembaga pendidikan pesantren. 

Yang mana proses pembelajaran yang integral yang 

berlangsung selama 24 jam, dengan metode belajar 

mengajar, pembiasaan berperilaku luhur, aktifitas 

spiritual, serta teladan yang baik yang langsung 

dipraktekkan atau dicontohkan secara langsung oleh 

kyai dan para ustadh.  

Menurut Imam Zarkasyi secara umum 

pesantren atau pondok bisa didefinisikan sebagai 

“lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama, 

kyai sebagai sentral figurnya dan masjid sebagai titik 

pusat yang menjiwainya”.
12

 Definisi ini menunjukkan 

bahwa inti dari dunia pesantren adalah 

pendidikannya. Pendidikan di dunia pesantren yang 

berlangsung 24 jam dengan sistem asrama semacam 

                                                        
12

Serba Serbi Serba Singkat Tentang Pondok Modern Darussalam 

Gontor untuk Perkenalan Tingkat Dua, (Gontor: Darussalam Press 

2017), 1. 



 

 

itu tentu saja mencakup suatu bidang yang sangat 

luas, meliputi aspek-aspek spiritual, intelektual, 

moral-emosional, sosial, dan termasuk juga aspek 

pendidikan fisik. 

Pondok pesantren merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang diharapkan mampu 

membangun karakter Islami untuk seluruh santri, 

serta menghasilkan lulusan yang memiliki berbagai 

kompetensi untuk menghadapi berbagai perubahan 

pada masa sekarang ini. Karena model pembelajaran 

yang integral melalui belajar mengajar, pembiasaan 

berperilaku luhur, aktifitas spiritual, serta teladan 

yang baik yang di contohkan langsung oleh kyai dan 

para ustadznya. Selain itu, kegiatan santri juga di 

kontrol melalui ketetapan dalam peraturan/tata tertib. 

Semua ini mendukung terwujudnya proses 

pendidikan yang dapat membentuk karakter mulia 



 

 

para santri, dimana dalam kesehariannya mereka 

dituntut untuk bisa mandiri dalam segala hal.  

Sebagaimana yang diketahui bahwa pondok 

pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam 

tradisional yang masih tetap eksis hingga saat ini, 

selain mempunyai peran yang sangat signifikan 

dalam pemberdayaan masyarakat, pondok pesantren 

juga merupakan indegenious culture atau merupakan 

produk asli masyarakat Indonesia.
13

 Pesantren 

memiliki basis masyarakat, kesederhanaan serta 

kemandiriannya turut memelihara kontinuitas 

pesantren dan daya tahannya hingga masih ada 

hingga sekarang. Masyarakat telah mengenal 

pendidikan pesantren jauh sebelum mengenal 

lembaga pendidikan lain, seperti sekolah atau 

madrasah. Hal ini karena pondok pesantren telah ada 

                                                        
13

Karen A.Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah 

(Jakarta:LP3S.1998), 8. 



 

 

jauh sebelum sekolah atau madrasah itu ada, bahkan 

satu-satunya jenis pendidikan yang berkembang pada 

masa permulaan Islam di Indonesia.
14

 

Dalam perjalanannya yang panjang, lembaga 

pendidikan pesantren telah berkiprah secara 

signifikan pada setiap zaman yang dilaluinya, baik 

sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan 

ajaran-ajaran Islam, sebagai kubu pertahanan Islam, 

sebagai lembaga perjuangan dan dakwah, maupun 

sebagai lembaga pemberdayaan dan pengabdian 

masyarakat. Karena itu, hingga kini, eksistensi 

pesantren tetap dipertahankan dan bahkan terus 

dikembangkan agar dapat meningkat kualitas dan 

kuantitas peran dan kontribusinya bagi kemajuan dan 

kesejahteraan bangsa, lahir-batin dan dunia-akhirat. 

                                                        
14

Imron Arifin, Kepemimpinan Kyai (Kasus Pesantren Tebuirang) 

(Malang: Kalimasada Press.1993), 17. 



 

 

Pendidikan karakter di pondok pesantren 

dapat di fahami sebagai proses penanaman nilai yang 

sangat penting pada diri santri dengan berbagai 

kegiatan, pembelajaran dan bimbingan, penugasan, 

pengarahan, pembiasaan serta pelatihan, sehingga 

para santri dapat mengerti dan memahami, 

mengalami sendiri, serta mampu mengintegrasikan 

nilai yang berharga dan bermanfaat. 

Berkaitan dengan pendidikan karakter di 

pondok pesantren, Pondok Modern Darussalam 

Gontor (PMDG) adalah salah satu pesantren yang 

dari awal pendiriannya secara konsisten telah 

menerapkan pendidikan karakter dan telah sukses 

membangun kesan sebagai lembaga pendidikan yang 

berkarakter.
15

 Banyak dari alumninya ikut andil 

dalam pembangunan bangsa ini, hal ini tak bisa lepas 

                                                        
15

Mardiyah, Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara Budaya 

Organisasi, Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 8, No. 1,72. 



 

 

dari keberhasilan pendidikan karakter yang telah di 

terapkan di dalam proses pendidikan di dalam 

pesantren itu sendiri. 

Sejak didirikan tahun 1926, PMDG terus 

melahirkan alumni yang ikut melawan penjajah dan 

mengisi kemerdekaan. Yang menarik, alumni tidak 

berkumpul di satu sudut aliran saja, tetapi mereka 

tersebar di spektrum yang luas, beragam ormas, 

partai, dan aliran pemikiran, yang tak jarang 

berkompetisi satu sama lain. Ini dibuktikan dengan 

adanya santri-santri yang daerah asal-muasal mereka 

melewati batas-batas wilayah nusantara, artinya 

bahwa PMDG sudah go international. Yang 

merupakan tanda dari diterimanya PMDG oleh 

masyarakat nasional dan mancanegara.
16

 

Tidak heran kalau alumninya ada yang 

                                                        
16

 Panitia Penyusun, Biografi K.H. Imam Zarkasyi dari Gontor 

Merintis Pesantren Modern, (Gontor: Gontor Press, 1996), x. 



 

 

menjadi pimpinan Nahdhatul Ulama, tapi juga ada 

yang memimpin Muhammadiyah. Ada yang jadi 

pemikir Islam modern, ada pula yang mendalami sufi 

klasik. Ada yang jadi guru mengaji di kampung-

kampung, dan ada pula yang menjadi menteri atau 

duta besar di sejumlah negara. Diantaranya, Prof. Dr. 

K.H. Idham Cholid, Prof. Dr. H. Nurcholis Madjid, 

Dr. K.H. Hasyim Muzadi, K.H. Syukron Ma’mun, H. 

Muhammad Maftuh Basyuni, H. Habib Chirzin, Prof. 

Dr. Amin Abdullah, Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, 

Dr. H. Hidayat Nurwahid, Emha Ainun Najib 

(budayawan), Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin 

(Menteri Agama RI), Dr. H. Abdurrahman Fakhir 

(Wakil Menteri LN RI), H. Husnan Bey Fanani 

(Dubes Indonesia untuk Azerbaijan), H. Musthofa 

Taufik Abdul Latif ( Dubes RI untuk Oman), H. 

Maftuh Basyuni (mantan Menteri Agama RI), Dr.H. 



 

 

Satori Ismail (Ketua Ikatan Da’I Indonesia), H. 

Johnson (Kepala Dewan Koperasi Indonesia)
17

 dan 

lain-lain.   Warna PMDG juga terlihat pada saat 

kedatangan Raja Salman ke Indonesia tanggal 2 

Maret 2017 lalu. Berperan sebagai penerjemah pada 

saat kedatangan Raja Salman di bandara adalah 

Muchlis Hanafi alumni PMDG tahun 1988 yang saat 

ini menjabat sebagai Kepala LPMA Kementerian 

Agama. Dilanjutkan dengan penerjemah selama di 

Istana Bogor adalah Syahrul Murojab alumni 1999 

yang menjabat sebagai diplomat di Kementerian Luar 

Negeri. Yang di tutup dengan penerjemah selama 

pertemuan bilateral antara Indonesia dan Saudi yang 

merupakan alumni tahun 1980 yaitu Habib Unsil 

yang merupakan diplomat senior dari unsur KBRI 

Riyadh.
18

 

                                                        
17

Warta Dunia Gontor, vol.69, Sya’ban 1437, 3. 
18

Alam Mahardika, wawancara, Gontor, 20 Maret 2017. 



 

 

Selain itu, kini telah banyak alumni PMDG 

ini yang mendirikan dan mengelola lembaga 

pendidikan pesantren di berbagai daerah di seluruh 

Indonesia. Saat ini tidak kurang dari 167 pondok 

pesantren besar dan kecil yang telah didirikan dan 

dikelola oleh alumni PMDG yang tersebar di seluruh 

Indonesia, dan bahkan di luar negeri.
19

 

Secara akademis, ada dua jenjang pendidikan 

yang di selenggarakan oleh PMDG, yaitu jenjang 

menengah dengan nama Kulliyah al-Mu’allimīn al-

Islāmiyah (KMI) dan jenjang perguruan tinggi 

dengan nama Universitas Islam Darussalam 

(UNIDA). Dalam tesis ini peneliti mengkhususkan 

pada jenjang menengah atau KMI. Di jenjang 

menengah, ada dua lembaga yang secara langsung 

menangani pendidikan dan pengajaran, yaitu KMI 

                                                        
19

Profil Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur 

Indonesia, 97 



 

 

dan Pengasuhan Santri. Kegiatan intrakulikuler 

dilaksanakan oleh KMI dan dipimpin oleh direktur 

KMI, sedangkan kegiatan Ekstrakulikuler 

dilaksanakan oleh lembaga Kepengasuhan santri yang 

bertanggungjawab langsung kepada pimpinan 

pondok. 

Pengembangan sistem pengajaran di PMDG 

berlangsung independen dari intervensi pihak 

manapun, karena PMDG mandiri dalam 

menyelenggarakan pendidikan dan pengajarannya. 

Kurikulum disusun sesuai dengan program pondok 

secara keseluruhan. Sedangkan Pengasuhan santri 

bertanggungjawab terhadap kehidupan santri selama 

24 jam yang tidak lepas dari disiplin yang selalu 

didasari dengan nilai-nilai dan ajaran 

kepondokmodernan.
20
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Pendidikan karakter di PMDG dapat di 

fahami sebagai proses penanaman nilai yang sangat 

penting pada diri santri dengan berbagai kegiatan, 

pembelajaran dan bimbingan, penugasan, 

pengarahan, pembiasaan serta pelatihan, sehingga 

para santri dapat mengerti dan memahami, 

mengalami sendiri, serta mampu mengintegrasikan 

nilai yang berharga dan bermanfaat.Kesuksesan 

pendidikan karakter di PMDG tidak lepas dari 

peranan kyai atau guru dalam memberikan 

bimbingan, pengaturan, pengawasan yang di sertai 

dengan keteladanan yang murni sebagai landasannya. 

Pengaruh sistem pendidikan di PMDG pun 

berdampak pada pengakuan pemerintah Republik 

Indonesia dengan menyamakan status PMDG dengan 

SMU pada tahun 2000, penghargaan dari presiden 

Presiden Mesir pada tahun 2006, pengakuan dari 



 

 

dunia internasional tentang sistem perguruan tinggi 

milik PMDG dengan diadakannya Konferensi 

Internasional Liga Universitas Islam pada tahun 

2007, dan pengakuan dari Kementerian Pendidikan 

dan Pengajaran Mesir dengan memberikan 50 

beasiswa setiap tahun kepada alumni PMDG untuk 

melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Al-

Azhar.
21

 

Sistem pendidikan PMDG juga menginspirasi 

banyak tokoh masyarakat diantaranya adalah Sutrisno 

Bachir yang terinspirasi oleh jiwa wirausaha yang di 

laksanakan di PMDG, K.H. Yusuf Mansur yang 

terkesan dengan nilai-nilai dan filsafat hidup di 

PMDG, selanjutnya adalah K.H. Yatiman yang 

kemudian mendirikan pesantren al-Muttaqin sebagai 
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media dakwah di Jayapura, dengan mengadopsi 

sistem yang ada di PMDG, dan masih banyak lagi.
22

 

Sebagai sebuah institusi pendidikan yang 

kualitasnya sudah diakui secara nasional bahkan 

internasional, PMDG memiliki nilai dan sistem yang 

berjalan sejak lama dan mengakar dengan kuat dalam 

diri para alumninya sehingga menjadi sebuah 

karaktreristik yang khas pada diri alumninya. Dari  

kiprahnya di masyarakat dalam berbagai bidang, tetap 

bisa terlihat dari pola dan sistem kerja para 

alumninya yang khas ala PMDG.  

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian 

tentang ”Implementasi Pendidikan Karakter Di 

Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo” yang 

sudah dikembangkan oleh Pondok Modern 

Darussalam Gontor, Jawa Timur, sangat penting dan 
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perlu untuk diteliti, sehingga bisa diterapkan dan 

dikembangkan di pesantren-pesantren lainnya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana model pendidikan karakter di Pondok 

Modern Darussalam Gontor Ponorogo? 

2. Bagaimana strategi implementasi pendidikan 

karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo? 

3. Bagaimana implikasi pendidikan karakter di 

Pondok Modern Darussalam Gontor terhadap 

output santri? 

C. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan fokus penelitian maka penelitian ini 

bertujuan; 

1. Untuk mengetahui model pendidikan karakter 

yang di bangun dalam program pendidikan 



 

 

karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui strategi pendidikan karakter 

santri di Pondok Modern Darussalam Gontor. 

3. Untuk mengetahui karakter khas output santri 

Pondok Modern Darussalam Gontor. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Sebagai suatu kegiatan, maka sudah barang 

tentu penulisan ini mempunyai kegunaan. Adapun 

kegunaannya adalah sebagai berikut :  

1. Kegunaan Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai salah satu tambahan khazanah ilmu 

pengetahuan, khususnya berkaitan tentang 

Implementasi Pendidikan karakter di Pondok 

Pesantren. 



 

 

b. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan 

sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang 

berminat melakukan penelitian mengenai 

Implementasi Pendidikan karakter di Pondok 

Pesantren. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini akan dapat memberikan 

konstribusi bagi lembaga yang bersangkutan 

dalam implementasi pendidikan karakter di 

Pondok Pesantren agar tujuan pendidikan 

yang diharapkan dapat dicapai secara 

maksimal. 

b. Menjadi sumber informasi bagi peneliti lain 

dari semua pihak yang berkepentingan. 

c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai acuan bagi pengelola pendidikan 



 

 

dalam implementasi pendidikan karakter di 

lingkungan pondok pesantren. 



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Terdahulu 

Kajian yang membahas tentang pendidikan 

karakter di sekolah sudah cukup banyak dilakukan 

oleh para pemerhati pendidikan. Ada beberapa 

penelitian terdahulu yang mendukung penulis dalam 

penelitian, antara lain;  

Pertama; desertasi yang ditulis oleh Ihsan 

Dacholfani mengenai Gaya Kepemimpinan Kyai 

Dalam Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren 

Modern Darussalam Gontor Jawa Timur. Dari hasil 

penelitiannya, Ihsan Dacholfany meyimpulkan bahwa 

gaya kepemimpinan kyai yang dilandasi dengan 

keikhlasan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari 

pendidikan karakter. Dimana kunci dari pendidikan 



 

 

karakter adalah teladan dari apa yang dilihat, di 

dengar dan dialami oleh santri. 

Kedua; tesis yang di tulis oleh Ahmad 

Syaifullah dengan judul  Implementation of Total 

Quality Management in Character Education Process 

(Case study at Darussalam Gontor Modern Islamic 

Boarding School Ponorogo East Java). Penelitian ini 

terfokus pada implementasi TQM dalam pendidikan 

karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor. 

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa 

pelaksanaan pendidikan karakter di Pondok Modern 

Darussalam Gontor didasarkan pada nilai-nilai dasar 

yang dianut pondok. Terdapat beberapa karakter yang 

menjadi ciri khas pesantren ini, diantaranya adalah 

apa yang termuat dalam Panca Jiwa (keikhlasan, 

kesederhanaan, kemandirian, peduli sesama, 

kebebasan), relijius, disiplin, bertanggungjawab, dan 



 

 

percaya diri. Beberapa karakter tersebut ditanamkan 

melalui totalitas dinamika kehidupan kampus yang 

berupa kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan 

tahunan. Dengan metode yang di gunakan adalah 

keteladanan, penciptaan lingkungan yang kondusif, 

pengarahan, pemberian tugas, pembiasaan, 

pengajaran, dan pelatihan. 

Ketiga; tesis yang dilakukan oleh Maftuhin 

dengan judul Pengaruh Arahan Pendidikan Oleh 

Keluarga dan Kompetensi Guru Terhadap 

Pembentukan Karakter (Character building) Siswa 

SMP Al-Izzah Islamic Boarding School Batu.  

Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif 

ini menghasilkan penemuan bahwa tidak ada korelasi 

positif antara pendidikan keluarga dan proses 

pembangunan karakter, sedangkan kompetensi guru 

mempunyai pengaruh positif terhadap proses 



 

 

pembangunan karakter, dan jika ada sinergi antara 

pendidikan keluarga dengan kompetensi guru, maka 

akan berpengaruh besar terhadap proses 

pembangunan karakter siswa di sekolah. 

Keempat; tesis yang di tulis oleh Tasripin 

dengan judul Pengembangan Pendidikan Karakter 

melalui Kegiatan Ekstrakulikuler Berbasis 

Pembiasaan: Studi Kasus di SDN Sukarame 01 

Kecamatan Caringin Kabupaten Garut. Penelitian ini 

menghasilkan temuan bahwa kegiatan ekstrakulikuler 

yang dilakukan oleh siswa memberikan kontribusi 

positif pada pembentukan karakter siswa itu sendiri. 

Hal ini membutuhkan metode kreatif untuk 

memotifasi siswa agar ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan ektrakulikuler. Dan usaha untuk 

mengembangkan program-program ekstrakulikuler 

tersebut harus disertai dengan perencanaan yang baik 



 

 

dan terjadwal, manajemen sekolah yang baik, guru 

yang mempunyai kompetensi khusus, serta dukungan 

finansial, dukungan dari orang tua dan juga 

masyarakat. 

Dari penelitian Ihsan dan Saifullah keduanya 

sama-sama membahas tentang pendidikan karakter di 

Pondok Modern Darussalam Gontor. Dimana Ihsan 

berfokus pada keteladanan kyai sebagai salah satu 

kekuatan pendidikan karakter di PMDG dan Saifullah 

berfokus pada penerapan TQM dalam pendidikan 

karakter.  

Sedangkan penelitian Maftuhin menekankan 

pada pentingnya arahan orang tua dan kompetensi 

guru  dalam pembentukan karakter, dan Tasripan 

menekankan pada pembiasaan kegiatan 

ekstrakulikuler yang dapat mengembangkan 

pendidikan karakter anak.  



 

 

Dari beberapa hasil penelitian diatas, hal 

mendasar yang membedakan dengan penelitian 

penulis adalah; penelitian penulis yang dilakukan 

lebih menfokuskan pada nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan dan implikasinya pada karakteristik 

output santri di Pondok Modern Darussalam Gontor 

yang belum pernah diteliti sebelumnya. Meskipun 

kedua penelitian awal diatas telah menggambarkan 

beberapa nilai-nilai dalam pendidikan karakter namun 

belum sampai membahas pada karakater khas output 

yang dihasilkan.  

B. Kajian Teori 

Demi menyamakan pengertian, maksud dan 

tujuan penelitian pembahasan dari penelitian ini, 

sehingga bisa memberikan pengertian yang sama dan 

tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya, 

berikut ini dijabarkan pengertian dari istilah-istilah 



 

 

yang di gunakan dalam pembahasan sekaligus 

sebagai landasan teori dalam memecahkan 

permasalahan yang ada. 

1. Pengertian Implementasi 

   Implementasi adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah 

disusun secara matang dan terperinci. Menurut 

Nurdin Usman, Implementasi bermuara pada 

aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme 

suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar 

aktifitas biasa, akan tetapi adalah sebuah kegiatan 

yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.
23

 

Implementasi pendidikan karakter yang di 

maksudkan disini adalah merupakan sebuah 

proses pelaksanaan ide, gagasan atau aktifitas 

baru dengan harapan orang lain dapat menerima 
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 Nurdin dan Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),70. 



 

 

dan melakukan perubahan terhadap suatu 

pembelajaran dan memperoleh hasil yang di 

harapkan. 

2. Konsep Pendidikan Karakter 

 Karakter menurut Cambridge 

Dictionaries, character all the qualities and 

features that make a person, groups of people, 

and places different from others.
24

Pengertian 

karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah 

“bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, 

perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, 

watak”. Adapun berkarakter adalah 

berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, 

dan berwatak”.
25
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 Menurut Tadkirotun Musfiroh, karakter 

mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan 

keterampilan (skills). Karakter berasal dari bahasa 

Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan 

memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai 

kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah 

laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, 

rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang 

berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang 

perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut 

dengan berkarakter mulia.
26

 

Berikut beberapa penjelasan para ahli 

Barat terkait definisi karakter; W.B. Saunders, 

menjelaskan bahwa karakter adalah sifat nyata 
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dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu, 

sejumlah atribut yang dapat diamati pada 

individu, Gulo W, menjabarkan bahwa karakter 

adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis 

atau moral, misalnya kejujuran seseorang, 

biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat 

yang relatif tetap. Sedangkan Kamisa 

mengungkapkan bahwa karakter adalah sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, 

watak. Berkarakter artinya mempunyai watak, 

mempunyai kepribadian. Jadi istilah karakter erat 

kaitannya dengan personality (kepribadian) 

seseorang. 

  Karakter menurut pengamatan filosof 

kontemporer Michael Novak dalam bukunya 

Crime and Character, adalah perpaduan harmonis 



 

 

seluruh budi pekerti yang terdapat dalam ajaran-

ajaran agama, kisah-kisah sastra, cerita-cerita 

orang bijak, dan orang-orang berilmu sejak jaman 

dahulu hingga sekarang.
27

 

  Menurut Ditjen Mandikdasmen - 

Kementerian Pendidikan Nasional, karakter 

adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi 

ciri khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang bisa 

membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari 

keputusan yang ia buat. 

 Karakter berbeda pengertian dengan 

Personality (kepribadian), Disposition (watak), 
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Temperament (temperamen), Trait (sifat), Type 

(ciri), Habit (kebiasaan).Character (karakter) 

adalah suatu kualitas atau sifat yang terus 

menerus dan kekal yang dapat dijadikan 

mengidentifikasi individu. Personality 

(kepribadian) adalah sejumlah karakteristik 

individu yang cenderung menetap dan 

ditampilkan dan kemudian di tampilkan melalui 

perilaku. Disposition (watak) adalah karakter 

yang lama dimiliki dan belum berubah. 

Temperament (temperamen) adalah kepribadian 

yang berkaitan erat dengan determinan biologik 

atau fisiologik. Trait (sifat) ialah respon yang 

senada (sama) terhadap sekelompok stimuli yang 

mirip, berlangsung dalam kurun waktu yang 

(relatif) lama. Type (ciri) ialah aspek yang 

mengkatagorikan manusia menjadi beberapa jenis 



 

 

model atau jenis tingkah laku. Habit (kebiasaan) 

ialah respon yang sama untuk stimulus yang sama 

pula dan cenderung berulang.
28

 

Sedangkan pendidikan karakter menurut 

Lickona
29

 bahwa: “Pendidikan untuk membentuk 

kepribadian seseorang melalui budi pekerti, yang 

hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, 

tingkah laku yang jujur, bertanggung jawab, 

menghormati hak orang lain, kerja keras dan 

sebagainya”. Pendidikan karakter adalah 

pendidikan yang melibatkan aspek pengetahuan, 

perasaan dan tindakan. Lickona menambahkan 

bahwa :“Tanpa ketiga aspek-aspek pengetahuan, 

perasaan dan tindakan, maka pendidikan karakter 

tidak akan berjalan secara efektif. Selain itu, 
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pelaksanaannya pun harus dilakukan secara 

sistematis dan berkelanjutan, karakter tidak akan 

terbangun kuat dan mantap”. 

Menurut Direktur Pasca Sarjana 

Universitas Islam Nusantara Bandung, Sanusi 

pada acara seminar pendidikan yang diadakan 

oleh Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

di Universitas Balikpapan (Uniba) pada tanggal 

30/9/2010 yang dihadiri langsung oleh 250 guru 

dari Balikpapan, Penajam, dan para mahasiswa 

FKIP Uniba mengatakan bahwa:  “Guru memiliki 

peranan penting dalam membentuk karakter anak-

anak”, sementara itu Mulyasana
30

 menyampaikan 

bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah proses 

pematangan kualitas peserta didik. Proses tersebut 

dimaksudkan untuk membantu kesulitan mereka 

                                                        
30

 D. Mulyasana, Model Pendidikan Pengembangan Karakter  

(Bandung: PPs. Uninus, 2011), 2. 



 

 

dalam memahami arti dan hakikat hidup secara 

benar. Mulyasana juga mengemukakan bahwa 

pendidikan bukanlah sekadar ujian atau 

membekali peserta didik dengan angka-angka dan 

ijazah, tapi pendidikan berperan membantu 

kesulitan mereka dalam memahami dan 

mengembangkan konsep dan jati dirinya secara 

benar.  

Dapat dijelaskan bahwa pengertian 

karakter sebagai penggambaran tingkah laku 

dengan menonjolkan nilai (benar-salah, baik-

buruk) baik secara eksplisit maupun implisit. 

Karakter berbeda dengan kepribadian karena 

pengertian kepribadian dibebaskan dari nilai. 

Meskipun demikian, baik kepribadian 

(personality) maupun karakter berwujud tingkah 

laku yang ditujukan ke lingkungan sosial, 



 

 

keduanya relatif permanen serta menuntun, 

mengerahkan dan mengorganisasikan aktifitas 

individu. 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga 

sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan 

karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate 

use of all dimensions of school life to foster 

optimal character development”. Dalam 

pendidikan karakter di sekolah, semua komponen 

(pemangku pendidikan) harus dilibatkan, 

termasuk komponen-komponen pendidikan itu 

sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran 

dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata 

pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan 



 

 

aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, 

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan 

ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di 

samping itu, pendidikan karakter dimaknai 

sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam 

menyelenggarakan pendidikan harus 

berkarakter.
31

 

Pendidikan karakter berpijak dari karakter 

dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral 

universal (bersifat absolut) yang bersumber dari 

agama yang juga disebut sebagai the golden rule. 

Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang 

pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter 

dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, 

beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah: 

cinta kepada Allah dan ciptaann-Nya (alam 

dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan 
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santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, 

percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang 

menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan 

rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta 

persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa 

karakter dasar manusia terdiri dari: dapat 

dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, 

jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, 

ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, 

dan punya integritas. Penyelenggaraan pendidikan 

karakter di sekolah harus berpijak kepada nilai-

nilai karakter dasar, yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih 

banyak atau lebih tinggi (yang bersifat tidak 

absolut atau bersifat relatif) sesuai dengan 

kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu 

sendiri. 



 

 

 

 

 

3. Landasan Pendidikan Karakter 

a. Landasan Teologis. 

  Islam merupakan agama yang sempurna, 

sehingga tiap ajarannya memiliki dasar pemikiran, 

begitu juga dengan pendidikan karakter. Salah satu 

ayat yang menjadi dasar pendidikan karakter dalam 

al-Qur’an adalah surat Luqman ayat 17-18 sebagai 

berikut:  

يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّالةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ  

َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ 

ذَِلَك ِمْن َعْزِم األُموِر )٧١( َوال تَُصِعِّْر 

َخدََّك ِللنَّاِس َوال تَْمِش فِي األْرِض َمَرًحا 



 

 

َ ال يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَخُ وٍر )٧١(      إِنَّ َّللاَّ

                                                      

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) 

mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari 

perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa 

yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu 

Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). 

dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari 

manusia (karena sombong) dan janganlah kamu 

berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri..” 

   

   

  Tujuan yang paling mendasar dari 

pendidikan adalah untuk membuat seseorang 

menjadi good dan smart. Dalam sejarah Islam, 

Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa misi 

utamanya dalam mendidik manusia adalah 

mengupayakan pembentukan karakter yang baik. 

Tokoh pendidikan barat yang mendunia seperti, 

Socrates, Klipatrick, Lickona, Brooks dan Goble 

seakan menggemakan kembali gaung yang 

disuarakan oleh Muhammad SAW, bahwa moral, 



 

 

akhlak atau karakter adalah tujuan yang tak 

terhindarkan dari dunia pendidikan. Demikian 

juga dengan Marthin Luther King menyetujui 

pemikiran Muhammad tersebut dengan 

menyatakan “Intelligence plus character, that is 

the true aim of education”.
32

 

b. Tujuan Pendidikan Nasional. 

Undang-undang Republik Indonesia 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional ialah 

mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermantabat dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan 
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Pendidikan karakter harus sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, 

nilai-nilai pendidikan karakter yang 

dikembangkan harus terintegrasikan dengan 

tujuan pendidikan nasional.
33

 

4. Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dilakukan dengan 

pembiasaan untuk berperilaku positif dan 

menjauhi perilaku negatif. The Character 

Education Partnership 
34

 menyusun 11 prinsip 

pendidikan karakter yang efektif yaitu: (1) 
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mempromosikan nilai-nilai kode etik berdasarkan 

karakter positif; (2) mendefinisikan karakter 

secara komprehensip untuk berpikir, berperasaan 

dan berperilaku; (3) menggunakan pendekatan 

yang efektif, komprehensif, intensif dan proaktif; 

(4) menciptakan komunitas sekolah yang penuh 

kepedulian; (5) menyediakan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan dan mengembangkan 

tindakan bermoral; (6) menyusun kurikulum yang 

menantang dan bermakna untuk membantu agar 

semua siswa dapat mencapai kesuksesan; (7) 

membangkitkan motivasi instrinsik siswa untuk 

belajar dan menjadi orang yang baik di 

lingkungannya; (8) menganjurkan semua guru 

sebagai komunitas yang profesional dan bermoral 

dalam proses pembelajaran; (9) merangsang 

tumbuhnya kepemimpinan yang transformasional 



 

 

untuk mengembangkan pendidikan karakter 

sepanjang hayat; (10) melibatkan anggota 

keluarga dan masyarakat sebagai mitra dalam 

pendidikan karakter; (11) mengevaluasi karakter 

warga sekolah untuk memperoleh informasi dan 

merancang usaha-usaha pendidikan karakter 

selanjutnya.  

Penerapan 11 prinsip pendidikan karakter 

menjadi bagian dari program sekolah, bukan 

menjadi tanggung jawab salah satu mata 

pelajaran, satu guru atau satu kegiatan saja. 

Pelaksanaan pendidikan karakter diintegrasikan 

melalui peraturan dan tata tertib sekolah, proses 

belajar mengajar di kelas dan kegiatan 

ekstrakurikuler. Pendidik wajib memberi teladan 

perilaku/karakter yang baik pada peserta 

didiknya. 



 

 

5. Tujuan Pendidikan Karakter 

Para Founding Fathers bangsa Indonesia 

dari awal pendirian negara Indonesia sudah 

menyadari pentingnya pendidikan karakter 

sebagai identitas nasional, dengan pencanangan 

program Pembangunan Nasional dan Karakter 

(National and Character Building), namun belum 

sampai pada perumusan kebijakan pendidikan 

karakter
35

. 

Spirit kebangsaan yang 

ditumbuhkembangkan melalui program ini pada 

awalnya adalah untuk mengatasi keterpurukan 

ekonomi warisan orde lama melalui konsep 

revitalisasi Pancasila, namun pada ujungnya 

Pancasila dimanipulasi diritualkan untuk 

mengamankan proses nepotisme, kolusi, korupsi, 

dan kronisme. Karakter Nasional menjadi 
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identitas presiden sebagai penguasa bukan lagi 

menjadi spirit kebangsaan dan nasionalisme 

warga. Pendidikan Pancasila yang diberikan dari 

tingkat Sekolah Dasar hingga Pendidikan Tinggi 

yang salah satunya berisi dasar pendidikan 

karakter yang di kembangkan untuk membentuk 

watak bangsa tidak lagi di hayati dan diamalkan 

dengan baik. 

Agar peristiwa tersebut tidak terulang 

kembali maka perlu adanya formulasi kembali 

fungsi pendidikan nasional dengan pendidikan 

karakter yang terpadu pada berbagai bahan ajar. 

Peserta didik diharapkan mampu untuk mengatasi 

kendala persyaratan kerja di era global, fungsi 

pendidikan karakter bertujuan agar terbentuk 

karakter peserta didik yang kuat dan kokoh, selain 

itu diharapkan dapat mendorong mereka menjadi 



 

 

anak-anak bangsa yang memiliki kepribadian 

unggul seperti yang di harapkan dalam fungsi dan 

tujuan pendidikan  nasional. 

Oleh karena itu ada 3 (tiga) fungsi 

pendidikan karakter yang perlu dikembangkan. 

Fungsi-fungsi tersebut adalah : 

a. Pembentukan dan Pengembangan Potensi, 

yaitu upaya membentuk dan mengembangkan 

manusia dan warganegara Indonesia 

berpikiran, berhati dan berperilaku baik sesuai 

dengan falsafah Pancasila.  

b. Perbaikan dan Penguatan, yaitu upaya 

memperbaiki karakter manusia dan 

warganegara Indonesia yang bersifat negatif 

dan memperkuat peran keluarga, satuan 

pendidikan (kampus), masyarakat dan 

pemerintah untuk berpartisipasi dan 



 

 

bertanggung jawab dalam mengembangkan 

potensi manusia atau warganegara menuju 

bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan 

sejahtera.  

c. Penyaring, yaitu upaya memilah nilai-nilai 

budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-

nilai budaya bangsa lain yang positif untuk 

menjadi karakter manusia dan warganegara 

Indonesia agar menjadi bangsa yang 

bermartabat.
36

 

Sedangkan tujuan utama pendidikan 

karakter menurut tinjauan Islam adalah agar 

manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa 

berada di jalan yang lurus, jalan yang telah di 

gariskan Allah SWT. Inilah yang akan 

mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di 

dunia dan akherat. Karakter seseorang akan 
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dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan 

nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an.
37

 

Dalam sudut pandang Islam, pendidikan 

karakter berbeda dengan pendidikan-pendidikan 

moral lainnya karena pendidikan karakter dalam 

Islam lebih menitik beratkan pada hari esok, yaitu 

hari kiamat atau kehidupan setelah kematian 

beserta hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti 

perhitungan amal, pahala dan dosa. Dari sini 

tampak bahwa pendidikan karakter dalam Islam 

menyandingkan dan menyeimbangkan antara dua 

sisi kehidupan, yaitu dunia dan akherat. 

Sedangkan tujuan pendidikan karakter 

menurut tinjauan Islam adalah sebagai berikut ;  

a. Mempersiapkan manusia-manusia yang beriman 

yang selalu beramal shaleh. Tidak ada sesuatupun 

yang bisa menyamai amal shaleh dalam 
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mencerminkan karakter mulia ini. Tidak ada pula 

yang bisa menyamai karakter mulia dalam 

mencerminkan keimanan seseorang kepada Allah 

SWT dan konsistensinya kepada manha>j al-

Isla>m. 

b. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang 

menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran 

Islam; melaksanakan apa yang di perintahkan 

agama dan meninggalkan apa yang di haramkan; 

menikmati hal-hal yang baik dan di bolehkan 

serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang, keji, 

buruk, tercela, dan mungkar. 

c. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang 

bisa berinteraksi secara baik dengan sesamanya, 

baik dengan orang muslim maupun non muslim. 

Mampu bergaul dengan orang-orang yang ada di 

sekelilingnya dengan mencari ridho Allah, yaitu 



 

 

dengan mengikuti ajaran-Nya dan petunjuk-

petunjuk nabi-Nya. Dengan semja ini dapat 

tercipta kestabilan masyarakat dan 

kesinambungan hidup umat manusia. 

d. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang 

mampu dan mau mengajak orang lain ke jalan 

Allah, melaksanakan al-amru bi al-ma`ru>f wa 

al-nahyu ‘an al-munkar  dan berjuang fi> 

sabî>lillâ>h demi tegaknya agama Islam. 

e. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang 

merasa bangga dengan persaudaraan sesama 

muslim dan selalu memberikan hak-hak 

persaudaraan tersebut, mencintai dan membenci 

hanya karena Allah, dan sedikit pun tak gentar 

oleh celaan orang hasad selama dia berada di 

jalan yang benar. 



 

 

f. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang 

merasa bahwa dia adalah bagian dari seluruh 

umat Islam yang berasal dari berbagai daerah, 

suku, dan bahasa. Atau insan yang siap 

melaksanakan kewajiban yang harus ia penuhi 

demi seluruh umat Islam selama ia mampu. 

g. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang 

merasa bangga dengan loyalitasnya kepada agama 

Islam dan berusaha sekuat tenaga demi tegaknya 

panji-panji Islam di muka bumi. Atau insan yang 

rela mengorbankan harta, kedudukan, waktu, dan 

jiwanya demi tegaknya syariat Allah.
 38

 

6. Pilar-Pilar Nilai Karakter 

Dalam pendidikan karakter di kenal istilah 

unsur-unsur karakter atau nilai-nilai karakter. 

Berikut akan di jelaskan beberapa desain nilai-

nilai karakter menurut beberapa ahli, antara lain; 
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a. Karakter kurikulum menurut State Board of 

Education, Georgia, Amerika Serikat. Ada 41 

(empat puluh satu) nilai karakter yang disebut 

sebagai character curriculum,
39

 diantaranya 

yaitu; prestasi, keriangan, kewarganegaraan, 

kebersihan dan seterusnya bisa dilihat pada 

tabel 2.1 pada lampiran 1. 

b. Menurut Filosof Islam 

Dari sudut pandang ajaran agama 

Islam, para filosof Islam mencoba 

merumuskan akhlak terpuji yang harus 

dimiliki oleh penganutnya untuk menjadi 

manusia paripurna. Beberapa akhlak terpuji 

tersebut dikenal sebagai akhlak Rasulullah 

yaitu; shidiq, istiqomah, fathonah, amanah 

dan fathonah (sifat) atau seperti yang ada di 
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dalam tabel 2.2 berikut; 
40

 bisa dilihat pada 

lampiran 2 tabel 2.2. 

Disamping nilai-nilai akhlak itu, dalam 

laman www.muslim.or.id, Abu Mushlih Ari 

Wahyudi menyebutkan 56 (lima puluh enam) 

butir nilai-nilai akhlak, melebihi jumlah nilai-

nilai karakter yang dirumuskan oleh State 

Board of Educatio, Georgia. Nilai-nilai akhlak 

tersebut antara adalah ihsan, berteman baik, 

istiqomah dan seterusnya
41

, selanjutnya bisa 

di lihat di lampiran 3 pada tabel  2.3. 

Ada beberapa catatan untuk ke 56 

(lima puluh enam) nilai akhlak tersebut, salah 

satunya adalah penggunaan kalimat yang 

panjang yang tidak bisa sepenuhnya mewakili 

nilai-nilai karakter yang sebenarnya bisa 
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diwakili dengan satu kata saja. Seperti 

misalnya kalimat “menunaikan tugasnya 

dengan sebaik-baiknya” bisa di wakilkan 

dengan kata “disiplin”  saja. 

c. Menurut beberapa Ahli Pendidikan Indonesia. 

Nilai karakter menurut Suyanto, 

berasal dari nilai-nilai luhur universal manusia 

dan merupakan penjabaran dari filsafat 

Pancasila. Antara lain yaitu; 

1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; 

2) Kemandirian dan tanggungjawab; 

3) Kejujuran / amanah; 

4) Hormat dan santun; 

5) Dermawan, suka tolong-menolong dan 

gotong royong / kerjasama; 

6) Percaya diri dan pekerja keras; 

7) Kepemimpinan dan keadilan 



 

 

8) Baik dan rendah hati, dan; 

9) Toleransi, kedamaian, dan kesatuan. 

Para penggiat pendidikan karakter 

menggambarkan sembilan pilar inti yang 

dianggap esensial yang berkaitan satu sama lain, 

yaitu; 

1) responsibility  (tanggungjawab); 

2) respect (rasa hormat); 

3) fairness (keadilan); 

4) courage (keberanian); 

5) honesty (kejujuran); 

6) citizenship (kewarganegaraan); 

7) self-dicipline (disiplin diri); 

8) caring (peduli); 

9) perseverance (ketekunan). 

Serupa dengan ciri-ciri karakter yang telah 

disebutkan di atas, Indonesian Heritage 



 

 

Foundation (IHF) yang di gawangi oleh Ratna 

Megawangi dan Sofyan A.Djalil mengembangkan 

model “Pendidikan Holistik Berbasis Karakater” 

(Character-based Holistic Education). Kurikulum 

yang digunakan adalah “Kurikulum Holistik 

Berbasis Karakter” (Character-based Integrated 

Curriculum). Kurikulum tersebut bertujuan untuk 

mengembangkan seluruh dimensi manusia. 

Terdapat sembilan pilar karakter dalam kurikulum 

tersebut, yaitu: (1) cinta Tuhan dan segenap 

ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan tanggungjawab; 

(3) kejujuran/amanah; (4) hormat dan santun; (5) 

dermawan suka tolong-menolong dan gotong 

royong/kerjasama; (6) percaya diri dan pekerja 

keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik 

dan rendah hati, dan; (9) toleransi, kedamaian, 

dan kesatuan.
42
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d. Pusat Kurikulum Balitbang Diknas 

Pilar-pilar nilai pendidikan karakter 

menurut Pusat Kurikulum adalah sebagai 

berikut;
43

 pada lampiran 4 tabel 2.4. Dari 

beberapa teori dan contoh pilar-pilar nilai 

karakter tersebut diatas, dapat disimpulkan 

bahwa jumlah, urutan dan jenis pilar-pilar 

nilai pendidikan karakter itu berbeda beda 

antara satu tempat ke tempat lain, dan antara 

satu tokoh ke tokoh yang lain. 

7. Model Implementasi Pendidikan Karakter  

Menurut Ahmad Husen, ada 4 alternatif 

model implementasi pendidikan karakter, yaitu : 

a. Model sebagai mata pelajaran tersendiri 

(monolitik). 

Model pendekatan ini menganggap bahwa 

pendidikan karakter sebagai mata pelajaran 
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tersendiri. Oleh karena itu, pendidikan 

karakter memiliki kedudukan dan perlakuan 

yang sama dengan pelajaran atau bidang studi 

yang lain. Model ini menghendaki adanya 

rumusan yang jelas seputar standar isi, 

kompetensi dasar, silabus, rencana 

pembelajaran, bahan ajar, metodologi dan 

evaluasi pembelajaran. 

Guru mempunyai otoritas yang luas dalam 

perencanaan dan membuat variasi program 

karena ada alokasi waktu yang dikhususkan 

untuk itu. Namun karena model ini 

menggunakan pendekatan formal dan 

struktural kurikulum dikhawatirkan lebih 

banyak menyentuh aspek kognitif siswa dan 

tidak sampai pada aspek afektif dan perilaku. 

b. Model terintegrasi dalam semua bidang studi. 



 

 

Dalam pendekatan model ini, pendidikan 

karakter disampaikan terintegrasi dalam setiap 

bidang pelajaran dan bersifat aplikatif sesuai 

dengan konteks pada setiap bidang studi. Hal 

ini menjadikan semua guru bertanggungjawab 

akan penanaman nilai-nilai hidup kepada 

semua siswa. 

Formatnya, bisa menjadi semacam 

kurikulum tersembunyi (hidden curriculum), 

yang diselipkan di berbagai mata pelajaran. 

c. Model diluar pembelajaran (non formal). 

Pendekatan ini lebih mengutamakan 

penanaman nilai melalui kegiatan di luar 

pembelajaran formal. Model ini dapat 

dilaksanakan oleh guru ataupun bekerjasama 

dengan pihak luar atau lembaga lain yang 

memiliki kapabilitas dalam pembinaan 



 

 

karakter, namun karena tidak ada dalam 

struktur yang tetap dalam kerangka 

pendidikan dan pengajaran di sekolah, 

sehingga akan membutuhkan waktu dan biaya 

yang lebih banyak. 

d. Model gabungan. 

Model ini menggabungkan antara model 

monolitik, model integrasi dan model di luar 

pelajaran secara bersama. Dalam model ini 

keterlibatan guru menjadi sangat penting, 

karena guru harus kreatif dan berani untuk 

merencanakan kegiatan yang sarat dengan 

nilai-nilai. Model ini merupakan upaya untuk 

mengoptimalkan kelebihan setiap model dan 

menutupi kekurangan masing masing. 

Formatnya adalah menjadikan pendidikan 

karakter semacam kurikulum tersendiri 



 

 

(hidden curriculum) yang diselipkan di 

berbagai mata pelajaran. Model gabungan ini 

dipandang lebih efektif dibandingkan dengan 

model pertama, namun memerlukan kesiapan, 

wawasan moral, dan keteladanan dari seluruh 

guru.
44

 

Sekolah adalah miniatur masyarakat 

sehingga semua komponen sekolah dan 

kegiatannya merupakan media pendidikan 

karakter. Banyaknya kegiatan akan membawa 

siswa ke dalam pengalaman nyata penerapan 

karakter, baik sebagai kegiatan ekstrakulikuler 

yang terprogram ataupun kegiatan insidentil 

sesuai dengan fenomena yang berkembang di 

masyarakat. 
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8. Strategi Implementasi Pendidikan Karakter. 

Menurut Novan Ardy Wiyani pendidikan karakter 

dapat diimplementasikan melalui 4 alternatif strategi, 

yaitu pertama, mengintegrasikan konten pendidikan 

karakter yang telah dirumuskan kedalam seluruh mata 

pelajaran. Kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter 

kedalam seluruh kegiatan sehari-hari di sekolah. Ketiga, 

mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam kegiatan 

kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan. 

Keempat, membangun komunikasi kerjasama antar 

sekolah dengan orang tua peserta didik.
45

  

Hal ini sejalan dengan proses implementasi nilai-

nilai pendidikan karakter  di sekolah berdasarkan pada 

pedoman sekolah Kemendiknas yaitu: 

a. Implementasi Pendidikan Karakter Dalam 

Kurikulum. 
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Dengan strategi ini, sekolah diarahkan 

untuk memunculkan nilai-nilai karakter baik 

dalam kegiatan pembelajaran dan dalam 

budaya sekolah melalui serangkaian 

pembiasaan. Proses pengintegrasian nilai-nilai 

karakter dalam pengembangan kurikulum 

merupakan salah upaya dalam 

mengimplementasikan nilai karakter dalam 

kurikulum. Misalnya adalah prioritas dalam 

mengembangkan kejujuran, religius, disiplin 

dengan mengintegrasikannya dalam RPP dan 

melaksanakannya dalam pembelajaran. 

Contoh lain adalah dengan menyusun 

peraturan dan tata tertib sekolah yang berisi 

tentang unsur-unsur yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter.   

b. Implementasi Pendidikan Karakter dalam 



 

 

Pembelajaran. 

Mengimplementasikan nilai-nilai 

karakter pada pembelajaran bertujuan untuk 

menanamkan nilai-nilai pada siswa akan 

pentingnya pendidikan karakter, sehingga 

mereka mampu menginternalisasikan nilai-

nilai tersebut tingkah laku sehari-hari. Dalam 

kurikulum 2013 disebutkan bahwa 

implementasi nilai-nilai  pendidikan  karakter 

di setiap mata pelajaran dapat dilakukan 

dengan mengintegrasikan nilai-nilai 

pendidikan karakter ke dalam Kompetensi Inti 

(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). 

c. Selanjutnya kompetensi dasar yang dapat 

diintegrasikan dengan nilai-nilai pendidikan 

karakter tersebut dikembangkan pada Rencana 

Program Pembelajaran (RPP). Dalam hal ini, 



 

 

guru berperan dalam mengintegrasikan dan 

mengembangkan nilai-nilai karakter ke dalam 

proses pembelajaran yang menyenangkan dan 

dapat diterima siswa sesuai dengan 

kurikulum. Bagaimana seorang guru berperan 

dalam membiasakan nilai-nilai tersebut 

melalui kegiatan pembelajaran merupakan 

point penting dalam implementasi pendidikan 

karakter dalam pembelajaran. Guru 

mengupayakan nilai-nilai yang telah tertuang 

dalam kurikulum tersebut agar mendorong 

siswa untuk menjadikannya sebagai suatu 

pembiasaan dan tidak merasakannya sebagai 

sebuah beban.  

d. Budaya Sekolah  

Sekolah merupakan suatu lembaga yang 

dirancang untuk melaksanakan proses belajar 



 

 

mengajar antara guru dengan murid. Sistem 

pendidikan di sekolah merupakan sistem 

pendidikan formal yang mana pelaksanaannya 

dilakukan secara terencana dan terperinci. 

Sekolah berfungsi mengembangkan 

kemampuan siswa dari segi hard skill, soft 

skill serta nilai-nilai kebaikan dalam diri 

mereka.  

Agar hal tersebut dapat tercapai, sekolah 

harus menciptakan iklim dan budaya sekolah 

yang baik sehingga dapat mengembangkan 

pola pikir dan meningkatkan kemampuan soft 

skill dan karakter siswa. Contoh dari 

pembiasaan dan budaya sekolah yang 

dilaksanakan oleh sekolah misalnya: 

pagelaran bertema budaya dan karakter 

bangsa, lomba olah raga antarkelas, lomba 



 

 

kesenian antarkelas, pameran hasil karya 

siswa, kegiatan ektrakurikuler dan lain 

sebagainya. 

Proses budaya sekolah tersebut 

berlangsung secara berkesinambungan melalui 

kegiatan pengajaran dan pergaulan antara 

warga sekolah baik antara kepala sekolah, 

guru karyawan dan siswa. Penanaman nilai 

karakter sangat erat kaitannya dengan budaya 

sekolah. Tanpa adanya kolaborasi dan 

sinergitas yang baik diantara keduanya maka 

implementasi nilai-nilai karakter pada siswa 

tidak akan dapat berjalan dengan baik.
46

  

Menurut Zamroni, budaya sekolah yang 

positif akan mendorong semua warga sekolah 

untuk bekerjasama berdasarkan pada saling 
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percaya, mengundang partisipasi seluruh 

warga, mendorong munculnya gagasan-

gagasan baru dan memberikan kesempatan 

terlaksanakannya pembaharuan di sekolah. 

Budaya ini akan menimbulkan iklim belajar 

menjadi hal yang menyenangkan dan 

merupakan kebutuhan bukan lagi 

keterpaksaan. Bagi Zamroni kultur sekolah 

akan sangat berpengaruh kepada prestasi 

peserta didik.
47

 

Lebih lanjut Zamroni menawarkan 7 

(tujuh) strategi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran sebagai berikut: Pertama, 

tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai 

harus jelas dan kongkret. Kedua, pendidikan 

karakter akan lebih efektif dan efisien kalau 
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dikerjakan tidak hanya oleh sekolah, 

melainkan harus ada kerjasama antara sekolah 

dengan orang tua siswa. Ketiga, guru 

mempunyai peran penting mengembangkan 

kesadaran akan pentingnya keterpaduan antara 

hati, pikiran, cipta, rasa, dan karsa dikalangan 

peserta didik guna mengembangkan 

karakternya masing-masing.  

Keempat, kesadaran guru akan perlunya 

“hidden Curriculum” yang merupakan 

instrumen penting dalam mengembangkan 

karakter peserta didik. Kurikulum 

tersembunyi ini ada pada perilaku guru, 

khususnya dalam berinteraksi dengan peserta 

didik. Kelima, dalam melaksanakan 

pembelajaran, guru harus menekankan pada 

daya kritis dan kreatif peserta didik, 



 

 

kemampuan bekerjasama dan keterampilan 

mengambil keputusan. Metode pembelajaran 

yang paling tepat untuk mencapai tujuan 

tersebut adalah cooperative learning and 

problem based teaching and learning. 

Keenam, kultur sekolah harus dimanfaatkan 

dalam pengembangan karakter peserta didik. 

Nilai-nilai, keyakinan, norma, semboyan 

sampai kondisi fisik sekolah yang ada perlu 

difahami dan didesain sedemikian rupa 

sehingga fungsional untuk mengembangkan 

karakter peserta didik. Ketujuh, adanya proses 

pembiasaan pendidikan karakter dalam 

kehidupan sehari-hari yang dikontrol oleh 

guru di sekolah dan orangtua mengontrol 

perilaku sehari-hari peserta didik di lingungan 

keluarga dan masyarakat.
48
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Strategi Pendidikan Karakter yang 

dikembangkan Zamroni ini disebut dengan 

6E, yaitu Example, Explanation, Exhortation, 

Ethical Environment, Experience, dan 

Expectation of Excellency. Berdasarkan 

strategi tersebut, pendidikan karakter 

memerlukan contoh atau teladan yang akan 

ditiru siswa. Dari keteladanan itulah siswa 

mendapatkan pengetahuan (moral knowing) 

tentang perilaku tersebut. Menirunya dan 

mempertimbangkan lingkungan fisik dan 

social sehingga tumbuh rasa sensitif atas 

kondisi dan situasi yang ada (moral feeling). 

Sikap dan perilaku yang dilakukan harus 

dinikmati, dikerjakan dengan penuh makna, 

sehingga memberikan pengalaman bagi diri 

pribadi. Dengan demikian perilaku tersebut 



 

 

terinternalisasi pada diri yang akan menjadi 

kebiasaan (moral action).
49

 

Dalam bukunya, Lickona juga 

menjelaskan beberapa point tentang 

implementasi pendidikan karakter yang 

diajarkan, antara lain; 

a. Nilai-nilai yang diajarkan. 

Nilai-nilai yang diajarkan oleh Lickona 

ada dua nilai utama yaitu sikap hormat 

dan tanggungjawab. Disebutkan beberapa 

nilai khusus yang berfungsi sebagai 

media pendukung untuk bersikap hormat 

dan tanggungjawab, antara lain; 

kejujuran, keadilan, toleransi, 

kebijaksanaan, disiplin diri, tolong 
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menolong, peduli sesama, kerjasama, 

keberanian, dan demokrasi.
50

 

b. Strategi 

Strategi implementasi pendidikan 

karakter yang telah disebutkan diatas 

tidak jauh berbeda dengan apa yang  telah 

dilakukan Lickona. Lickona dalam 

mengimplemantasikan pendidikan 

karakter memakai pendekatan 

komprehensif dengan menggunakan 

semua fase kehidupan sekolah, untuk 

membantu proses pengembangan 

karakter.  

Selanjutnya dibagi menjadi 2 bagian 

yaitu; 

1) Strategi kelas dalam pengajaran : 

                                                        
50
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a) Guru yang penyayang sebagai 

model dan mentor 

Sebagai pendidik karakter, guru 

dituntut untuk mempunyai 

karakter performa, juga 

memperhatikan karakter moral. 

Karena siswa melihat guru 

sebagai model yang berpengaruh 

terhadap perkembangan karakter 

mereka.
51

 

b) Menciptakan komunitas yang 

bermoral 

Yaitu mengajarkan kepada siswa 

untuk mengenal, menghormati, 

dan menghargai perbedaan.
52

 

c) Disiplin moral 
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Disiplin moral dalam pendidikan 

karakter ini adalah dengan 

mengajarkan anak-anak dan 

remaja dengan kesadaran diri 

berperilaku secara 

bertanggungjawab dalam setiap 

situasi. Bukan hanya ketika ada 

orang dewasa yang mengawasi. 

Disiplin moral berusaha 

membangun sikap hormat siswa 

pada peraturan, hak-hak orang 

lain, dan kewenangan sah guru; 

tanggungjawab siswa atas 

perilaku mereka sendiri; dan 

tanggungjawab mereka terhadap 

komunitas kelas.
53
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d) Menciptakan lingkungan kelas 

yang demokratis 

Salah satunya adalah dengan 

membangun kebiasaan 

menyelesaikan masalah melalui 

rapat kelas. 

e) Kurikulum yang sarat nilai 

Salah satu metode penting dalam 

pendidikan nilai-nilai; peran 

guru sebagai teladan dan 

pembimbing, membangun 

masyarakat bermoral,dan 

pertemuan kelas menciptakan 

nilai-nilai saling menghargai dan 

tangungjawab dalam kehidupan 

kelas. Namun, kurikulum 



 

 

akademis adalah urusan paling 

penting dalam sekolah.
54

 

f) Pembelajaran yang kooperatif 

Pendidikan kooperatif 

mengajarkan nilai-nilai dan 

pengetahuan akademis secara 

bersamaan melalui proses 

pengajaran.
55

 

g) Kesadaran nurani 

Membangun nurani dalam 

belajar yaitu dengan membantu 

siswa belajar menghargai proses 

belajar dan peduli dengan 

kualitas kerja mereka. 

h) Mendorong refleksi dalam 

pendidikan moral 
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Memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk bisa belajar 

memahami dan memilih sebuah 

nilai moral yang sesuai dengan 

hati mereka. 

i) Meningkatkan tingkat diskusi 

moral 

Untuk mengembangkan 

pemahaman siswa tentang 

relativisme moral dengan 

pemikiran yang kritis.
56

 

j) Mengajarkan masalah 

controversial 

Mengembangkan kemampuan 

siswa dalam membuat penilaian 

yang beralasan tentang 
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pertanyaan moral yang sulit 

dalam kehidupan mereka.
57

 

k) Mengajarkan menyelesaikan 

konflik 

Mengajarkan kepada anak untuk 

menangani konflik secara 

konstruktif, dengan solusi 

kompromi dengan cara mereka 

sendiri. Tujuannya adalah 

melatih siswa dapat 

bertanggungjawab 

menyelesaikan konflik mereka 

tanpa campur tangan pihak 

lain.
58

 

2) Strategi dalam sekolah 

a) Membangun rasa peduli 
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b) Menciptakan budaya moral 

positif. 

c) Kerjasama sekolah, orang tua 

dan masyarakat. 

Dalam pendidikan karakter model ini 

Lickona menempatkan hubungan kerjasama 

sekolah, orangtua dan masyarakat menjadi sangat 

signifikan dalam membentuk karakter anak. 

Dimana orangtua dituntut untuk menjadi mitra 

anak dalam membangun nilai moral dan karakter 

yang baik.
59

 Selain itu masyarakat juga 

mempunyai andil dalam pembangunan karakter 

anak ini, dimana masyarakat membantu 

mengidentifikasidan mendapatkan dukungan 

untuk nilai-nilai yang harus diajarkan; 

keterlibatan tersebut membuka jalan bagi 

terbentuknya keahlian etis yang berharga di 
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dalam masyarakat; dan keterlibatan ini 

menginformasikan kepada publik dan 

menciptakan publisitas positif atas berbagai upaya 

yang dilakukan sekolah.
60

 

Walaupun kerjasama sekolah, orangtua, 

dan masyarakat menjadi sebuah kemitraan yang 

paling kooperatif, tetap saja akan memunculkan 

sejumlah konflik nilai. Karena tidak semua orang 

tua dan masyarakat bisa menjadi mitra yang 

sempurna, juga tidak semua individu memahami 

nilai-nilai moral yang sedang diajarkan kepada 

siswa. Terutama ketika gaya hidup egois menjadi 

budaya, dan anak-anak telantar dari kebutuhan 

mendasar mereka.
61

 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal akan menjadi acuan dalam mendidik 
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karakter. Oleh karena itu pendidikan karakter di 

sekolah disesuaikan dengan tingkat usia 

perkembangan mental peserta didik.
 62

 Beberapa 

pendapat menguatkan bahwa pembentukan dan 

pengembangan karakter sudah terjadi sampai 

anak berusia remaja. Setelah dewasa maka 

karakter yang dimiliki manusia relatif stabil dan 

permanen.  

9. Komponen dan Desain Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter. 

Dalam pandangan Lichona
63

, komponen 

pendidikan karakter menekankan pentingnya tiga 

komponen karakter yang baik (components of 

good character) yaitu, pengetahuan moral (moral 
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knowing), perasaan moral (moral feeling) dan 

tindakan moral (moral action). Komponen 

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Diagram 2.1 Komponen karakter yang baik 

 

Selanjutnya desain pelaksanaan 

pendidikan karakter, ada tiga basis desain
64

 yang 

harus ada jika ingin pendidikan karakter ini bisa 

efektif dan utuh. Pertama, desain pendidikan 

karakter berbasis kelas. Desain ini berbasis pada 
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relasi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai 

pembelajar di dalam kelas. Kedua, desain 

pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. 

Desain ini mencoba membangun kultur sekolah 

yang mampu membentuk karakter anak didik 

dengan bantuan prananta sosial sekolah agar 

terbentuk nilai tertentu dalam diri siswa. Ketiga, 

desain pendidikan karakter berbasis komunitas. 

Dalam mendidik, komunitas sekolah tidak 

berjuang sendirian. Masyarakat di luar lembaga 

pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum 

dan negara juga memiliki tanggungjawab moral 

dalam integrasi pendidikan karakter dalam 

konteks kehidupan mereka. 

 

10. Proses Pembentukan Karakter Santri 



 

 

Suderadjat, H  selaku Pengurus Majelis 

Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan 

Agama dan Keagamaan (MP3A) Kementerian 

Agama Jakarta dan sebagai Ketua Yayasan 

Pendidikan Kewiraswastaan Ar Rafi’,mengatakan 

bahwa : 

Karakter santri yang ingin dibangun oleh 

pendidikan pesantren hendaknya sesuai dengan 

karakteristik seorang mu’min yang kompeten 

antara lain adalah : 1. Beriman dan bertaqwa 

kepada Allah Swt., dengan selalu mengingat 

Allah. 2. Memikirkan fenomena alam, sehingga 

memperoleh konsep-konsep keilmuan dan 

teknologi untuk digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga dapat meningkatkan harkat 

dan martabatnya. 3. Dalam mengamalkan 

ilmunya selalu berorientasi kepada kebermaknaan 

bagi orang lain. 4. Dalam kehidupannya, mereka 

yang kompeten selalu berhati-hati, takut terjadi 

kesalahan yang akan menyeretnya ke azab 

neraka., oleh karena itu mereka selalu berusaha 

untuk berpegang pada tali Allah Swt yaitu al-

Qur’an.
65
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Dari uraian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa kompetensi merupakan 

integrasi dari pengetahuan (ilmu), nilai dan sikap 

(iman) dan perbuatan (amal) atau dalam definisi 

yang lebih operasional, kompetensi lulusan 

adalah penguasaan dan pemililikan ilmu 

pengetahuan (knowledge) yang dapat diterapkan 

dalam kehidupan (skill) dengan nilai-nilai akhlak 

mulia (attitude), sehingga diharapkan santri yang 

memiliki ilmu yang dapat diamalkan dengan 

soleh. 

Adapun proses pembelajaran pendidikan 

karakter menurut Sanusi, A
66

 dengan Teori Model 

Pendidikan Pengembangan Karakter antara lain 

melalui keteladanan, pengasuhan dan 

pembiasaan, pelatihan, partisipasi dalam kegiatan, 
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ganjaran dan hukuman, di samping itu beberapa 

indikator yang dapat membentuk masyarakat 

muslim yang berkarakter adalah masyarakat taat 

agama yang menjadikan dunia sebagai alat untuk 

mengumpulkan perbekalan akhirat.  

Masyarakat yang menjadikan kenikmatan 

sebagai alat untuk menitipkan diri kepada Allah 

SWT dengan cara membangun kehidupan yang 

bermakna dan bermanfaat, menghindari perbuatan 

dosa dan kemaksiatan serta menumbuhkan sikap 

saling mengingatkan, saling menolong dan saling 

menitipkan diri. Masyarakat muslim adalah 

masyarakat taqwa yang menjadikan iman, amal 

shaleh dan keikhlasan sebagai fondasi hidupnya.  

Berkenaan dengan masalah karakter itu, Sanusi, 

A menyatakan bahwa, 

Hal yang sangat penting untuk diindentifikasi 

secara seksama tetang bermacam-macam jenis 



 

 

nilai serta tingkat perkembangan / kedewasaan 

yang dimiliki para pelaku yang bersangkutan, 

dalam hal itu ditinjau dari beberapa sudut dan / 

aspeknya antara lain adalah : 1. nilai teologik 

(ketuhanan / keberagamaan) 2. nilai fisik-

fisiologik (keberadaan dan keberfungsian 

lingkungan alam) 3. nilai etik (sopan santun atau 

baik buruk dalam pergaulan sosial) 4. nilai 

estetika (tata tertib, kebersihan, keindahan dan 

keserasian) 5. Nilai teleologik (kemanfaatan, 

kegunaan dalam ekonomi, politik) 6. Nilai logik 

(ketepatan, kecocokan, benar salah, ilmu 

teknologi).
67

 

 

Menurut Mulyasana, D
68

 Guru Besar 

Universitas Islam Nusantara Bandung bahwa ada 

beberapa indikator Karakter masyarakat muslim 

dengan mencuplik dari sumber al-Quran dan 

Hadits, sebagian dari karakter muslim dapat 

dikemukakan adalah beriman, bersyukur dan 

seterusnya selanjutnya ada pada lampiran 5 tabel 

1.5. 
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Pendidikan karakter dapat diintegrasikan 

dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. 

Materi pembelajaran yang berkaitan dengan 

norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran 

perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan 

dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak 

hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh 

pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam 

kehidupan peserta didik sehari-hari di 

masyarakat.  Terkait dengan sejumlah konsep dan 

permasalahan sebagaimana, perlu dilakukan 

berbagai upaya sehingga pendidikan karakter 

mampu mempersiapkan masa depan bangsa yang 

bermutu dan bermartabat.  

Upaya tersebut antara lain: 1) Kebijakan 

pendidikan lebih menitik beratkan pada 



 

 

kebutuhan belajar dari sekedar mengutamakan 

tertib administrasi. 2) Pendidikan karakter adalah 

pendidikan akhlak mulia yang berorientasi pada 

realita, tuntutan perubahan dan tantangan masa 

depan. Oleh karena itu, landasannya adalah 

keimanan, keilmuan, amal shaleh dan keikhlasan 

3) Ukuran keberhasilan belajar / mengaji 

tercermin dalam semangat menata masa depan 

atas dasar ketatan pada Allah SWT dan Rosul-

Nya. 4) Proses pembelajaran/ mengaji tidak 

sekedar mentransfer sejumlah informasi, teori dan 

ilmu pengetahuan keagamaan semata, tapi lebih 

ditekankan pada pembentukan spirit, motivasi dan 

budaya mutu 5) Sistem pembelajaran/ mengaji 

yang menggunakan pola sorogan dan bandungan 

tidak sekedar menekankan pada hapalan semata 

tapi dikembangkan menjadi sistem yang mampu 



 

 

mengembangkan potensi dan jati diri santri secara 

utuh. 6) Konsep-konsep keagamaan yang 

bersumber dari wahyu dan hadits Nabi saw harus 

dijadikan sebagai pedoman dalam 

mengembangkan Teori-teori dan konsep dalam 

pengembangan pendidikan karakter. Menurutnya, 

pendidikan berbasis karakter itu berupaya 

mengembalikan karakter bangsa apa adanya. 

"Nilai esensial karakter yang harus diterapkan 

pada siswa antara lain jujur, cerdas, peduli, dan 

tangguh". Hal yang perlu difokuskan, adalah 

akses dan mutu pendidikan.  

Mulyasana, D
69

 menawarkan materi yang 

dipandang lebih aplikatif dan lebih bermanfaat 

dalam pembentukan kepribadian mahasiswa. 

Materi tersebut antara lain, “Pendidikan Agama 

yang orientasi: Menjadi ilmuwan dan professional 
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yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan 

YME, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja, 

serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan 

dan kehidupan.” Adapun usulan materi 

perkuliahan tentang berakhlak mulia menurut 

beliau dengan cara: menumbuhkan budaya malu 

dan perasaan dosa, membangun nilai-nilai 

kesantunan, persaudaraan, dan kemanusiaan, 

menata orientasi hidup dengan membangun nilai-

nilai keteladanan dan kebermanfaatan, melatih 

kejujuran, keadilan, dan keikhlasan dalam 

kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, melatih sikap saling 

menghargai, bergotong royong, kekeluargaan dan 

bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, meningkatkan kualitas 

ibadat secara benar.  



 

 

Sebagaimana diungkap oleh Mulyasana 

sebelumnya bahwa Persoalan karakter bangsa 

Indonesia dewasa ini memang sudah pada tahap 

memprihatinkan. Karakter tersebut dapat terlihat 

dari gejala sosial yang muncul seperti tawuran 

pada remaja di kota-kota besar di Indonesia yang 

sering terjadi, seks di luar pernikahan juga telah 

menjadi trend di kalangan remaja didorong oleh 

makin maraknya penyebaran kaset VCD, situs 

porno, dan penggunaan narkoba serta minuman 

alkohol yang meluas sampai ke pedesaan, etos 

kerja yang buruk, rendahnya disiplin diri dan 

kurangnya semangat untuk bekerja keras, 

keinginan untuk memperoleh hidup yang mudah 

tanpa kerja keras, nilai materialisme menjadi 

gejala yang umum dalam masyarakat.  



 

 

Suderadjat, H
70

 mengatakan bahwa Profil 

SDM sebagai hasil Pendidikan yang Bermutu 

Tinggi dengan membentuk manusia seutuhnya, 

jauh sebelum adanya Undang-Undang No 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 

Indonesia selalu menetapkan tujuan pendidikan 

nasionalnya ke arah pembentukan manusia 

seutuhnya. Bagi umat muslim, profil manusia 

seutuhnya, secara filosofi sesuai dengan petunjuk 

Allah Swt, yaitu sosok insân uly albâb
71

.  Sosok 

insân uly albâb memiliki karakteristik, yaitu 

beriman dan bertaqwa (imtaq), memiliki ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek), memanfaatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

kepentingan manusia, dan selalu berpegang pada 
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petunjuk Allah karena takut azab neraka
72

. 

Penulis sepakat apa yang disampaikan di atas 

bahwa insân uly albâb adalah sosok manusia 

seutuhnya karena ia memiliki nilai-nilai iman dan 

taqwa (afektif), memiliki ilmu pengetahuan 

(kognitif), dan mampu mengamalkannya dalam 

kehidupan (psikomotorik).  

Selanjutnya menurut Sudrajat, H bahwa 

profil manusia seutuhnya tersebut dengan definisi 

manusia yang kompeten atau memiliki 

kemampuan, dimana kompetensi dalam 

Kurikulum 2004 didefinisikan sebagai 

“keseluruhan pengetahuan, nilai dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak.”  

Bukankah manusia yang berkemampuan 

itu adalah manusia yang seutuhnya, yaitu sosok 
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manusia yang beriman, berilmu dan mampu 

mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan. 

Pembentukan manusia seutuhnya juga sesuai 

dengan firman Allah SWT:  

َّبِعُواتِ  ُخُطٰوتِ  ٱلشَّْيٰطنِ  تَت ْلمِ  َكافَّةً  َواَل    اْدُخلُ  فِي السِِّ

ِذينَ الَّ  َءاَمنُوا     يَا أَيَُّها 

 إِنَّ  لَُكمْ   َعدُو   ُمبِين  

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam 

Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-

langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang 

nyata bagimu.”.
73

 

 

Suderadjat,
74

 mengatakan bahwa seorang 

muslim yang kâffah akan mengimani seluruh 

ayat-ayat suci al-Qur’an dengan mengucapkannya 
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secara lisan (kognitif), meyakinkan dengan hati 

(afektif) dan mengamalkannya dalam kehidupan 

(psikomotorik). Dengan demikian, bagi umat 

muslim, sosok manusia seutuhnya adalah seorang 

muslim yang kâffah, sosok insân uly al-bâb, yaitu 

seorang yang berilmu, dengan kepribadian yang 

integral (integrated personality). Kebalikan dari 

“keseluruhan” adalah “terpecah.” Oleh karena itu 

dikenal istilah sosok “pribadi yang integral” 

(integrated personality) dan “pribadi yang 

terpecah” (split personality).  

Dalam lingkungan umat muslim, sosok 

pribadi yang terpecah dikenal dengan istilah 

manusia munafik, karena tidak adanya kesatuan 

antara nilai dan sikap dalam hatinya, dengan apa 

yang diucapkan dan dilakukannya. Oleh karena 

itu, Allah SWT berfirman dengan lembut “dan 



 

 

janganlah engkau mengikuti jalan syetan, 

sesungguhnya syetan itu adalah musuhmu yang 

nyata”, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw, 

musuh yang ditakuti ummat muslim adalah kaum 

munâfiqîn. 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian tentang Implementasi Pendidikan 

Karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor ini 

merupakan penelitian deskriptif analitik non statistik 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

rancangan studi kasus (case study). Pendekatan 

kualitatif ini dipilih untuk memahami sebuah 

kejadian, dalam hal ini peneliti bertujuan untuk 

memahami secara mendalam bagaimana model 

implementasi pendidikan karakter yang ada di 

Pondok Modern Darussalam Gontor, bagaimana 

strategi implementasinya dan bagaimana 

implikasinya terhadap output santri. Sedangkan studi 

kasus adalah studi untuk mengeksplorasi suatu (atau 



 

 

beberapa) struktur sistem atau kasus secara detail. 

Sukoharsono mengemukakan bahwa studi kasus 

melibatkan “in-depth data collection involving 

multiple sources of information rich in context.”
75

 

Pada dasarnya penelitian kualitatif adalah 

kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti Fokus pada inti penelitian dengan 

mendeskripsikan keadaan subyek penelitian pada saat 

ini, berdasarkan keadaan yang sebenarnya.
76

 Dalam 

hal ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana 

implementasi pendidikan karakter di PMDG 

berdasarkan data yang terkumpul, untuk memahami 

fokus penelitian ini. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Karena penelitian kualitatif adalah studi 

kasus, maka kehadiran peneliti menjadi sangat 

penting karena peneliti berkedudukan sebagai 

instrument penelitian yang utama
77

 Menurut 

Moleong, posisi peneliti dalam penelitian kualitatif 

ini cukup rumit, karena selain berposisi sebagai 

perencana penelitian, pelaksana pengumpulan data, 

menganalisis, dan menjelaskan hasil penelitian 

sekaligus membuat laporan hasil penelitian. Oleh 

karena itu gagasan peneliti sebagai instrument 

penelitian sudah tepat, karena peneliti menjadi 

segalanya dalam keseluruhan proses penelitian.
78

 

Oleh karena itu maka peneliti akan tinggal di 

lokasi penelitian untuk tiga bulan guna membuat 
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rencana penelitian, mengumpulkan data, 

menganalisis dan membuat laporan hasil penelitian. 

Peneliti akan melibatkan diri di beberapa kegiatan di 

lokasi penelitian untuk mengamati fenomena yang 

terjadi terkait dengan fokus penelitian. 

Adapun berkaitan dengan perijinan maka 

peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut; 

1) peneliti meminta izin secara langsung kepada 

pimpinan pondok sehubungan dengan tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan dan kemudian 

mengirimkan surat izin penelitian; 2) membuat 

jadwal kegiatan sesuai dengan kesepakatan antara 

peneliti dan informan; 3) mengumpulkan data sesuai 

dengan jadwal yang ada.  

C. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judulnya, penelitian ini 

dilakukan di Pondok Modern Darussalam Gontor 



 

 

Pusat yang berlokasi di desa Gontor Mlarak 

Ponorogo. Meskipun ada beberapa pondok cabang 

dari PMDG, namun sebagai kampus pusat setiap 

kebijakan dan sistem pendidikan distandarkan dari 

kampus pusat ini. 

Lokasi penelitian ini sengaja dipilih karena 

merupakan salah satu lembaga pendidikan pesantren 

yang memberikan pendidikan karakter secara 

konsisten dari sejak awal pendiriannya sampai saat 

ini, dan hasil output-nya yang banyak berkiprah 

dalam segala bidang di Indonesia bahkan dunia. 

D. Sumber Data. 

Data berarti penjelasan atau realita yang bisa 

dianalisis dan disimpulkan.
79

 Data yang di 

kumpulkan adalah data yang berfokus pada 

penelitian: Implementasi Pendidikan Karakter di 
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Pondok Modern Darussalam Gontor. Dalam hal ini 

peneliti mengumpulkan data-data yang terbagi 

menjadi tiga bagian; Pertama, tentang model 

implementasi pendidikan karakter yang terdiri konsep 

dasar dan tujuan pendidikan karakter serta nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan. Kedua, tentang strategi 

implementasi pendidikan karakter yang terdiri dari 

strategi implementasi dalam program kegiatan dan 

aktifitas harian dan metode yang digunakan. Ketiga, 

data mengenai karakteristik khas output santri 

PMDG. 

Untuk mendapat data yang tepat maka perlu 

ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan 

sesuai dengan kebutuhan data (purposive). Namun, 

jika data yang di dapat dari sumber data yang telah 

ditentukan belum lengkap, maka peneliti akan 

menggunakan teknik Snowball sampling yaitu teknik 



 

 

pengambilan sumber data yang awalnya jumlahnya 

sedikit, lama-lama menjadi besar.
80

 

Dalam penelitian ini, data digali dari tiga 

sumber yaitu; (1) Guru Senior PMDG selaku 

informan utama (key informan), staff KMI, staff 

Pengasuhan, pengurus OPPM, dan Pengurus 

Koordinator, (2) arsip dan dokumen yang berkaitan 

dengan Fokus penelitian, (3) acara-acara dan 

kegiatan-kegiatan santri yang dilaksanakan di dalam 

pesantren. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi; 
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1. Wawancara.  

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan.
81

 Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan kepada narasumber, 

untuk mendapatkan informasi yang 

mendalam.
82

Sedangkan teknik wawancara 

peneliti menggunakan tipe terbuka dan mendalam 

atau wawancara tidak terstruktur, yang dapat 

secara leluasa menggali data selengkap mungkin 

dan mendapatkan data yang penuh makna 
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sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena 

yang ada bisa sesuai dengan pemahaman para 

pelaku itu sendiri. Dengan tidak terpaku pada 

panduan wawancara.
83

 

Teknik wawancara ini digunakan untuk 

mengumpulkan data dari guru senior PMDG 

mengenai konsep dasar, tujuan, dan nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan. Sedangkan data 

dari staff KMI, staff Pengasuhan, pengurus 

OPPM dan Koordinator berkaitan dengan 

program kegiatan dan aktifitas harian santri dan 

metode yang digunakan. 

2. Observasi.  

Sebagai salah satu metode ilmiah, observasi 

mengandung arti melakukan pengamatan dengan 

teliti dan membuat catatan untuk fenomena yang 
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di teliti.
84

 Selanjutnya, observasi dilakukan 

dengan kegiatan langsung, terfokus, dan target 

yang sudah dipilih.
85

 Teknik ini dilakukan sebagai 

upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi 

dari sumber data primer dengan mengoptimalkan 

pengamatan peneliti. 

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan dua cara observasi yaitu observasi 

partisipatif (partisipatory observation) sekaligus 

observasi non partisipatif (non partisipatory 

observation).
86

 Observasi partisipatif yaitu 

peneliti ikut serta dalam kegiatan yang tengah 

berlangsung, observasi partisipatif dilakukan 

dengan mengikuti beberapa kegiatan yang di 
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observasi, seperti pertemuan dengan pimpinan 

Pondok, dan kegiatan-kegiatan santri yang terkait 

dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang program kegiatan dan 

aktifitas harian dalam pendidikan karakter. 

Sedangkan observasi non partisipatif yaitu 

peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan. Ini 

dilakukan untuk mendapatkan data tentang nilai-

nilai karakter yang di kembangkan dan metode 

yang digunakan. 

3. Studi dokumentasi.  

Teknik ini diperlukan sebagai upaya 

peneliti untuk memperoleh data dan informasi 

berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Yang 

bisa berupa surat-surat, laporan, peraturan, 

catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, 



 

 

sketsa dan data lainnya yang tersimpan.
87

 Peneliti 

menggunakan metode ini untuk mengumpulkan 

data mengenai konsep dasar pendidikan karakter, 

tujuan implementasinya, metode yang digunakan 

serta data tentang karakteristik khas output santri. 

Adapun jenis data yang di kumpulkan 

berupa; 

a. Dokumen tertulis meliputi, buku Wardun, buku 

Kepondokmodernan, majalah Gontor, peraturan 

santri (tengko), data santri, foto-foto kegiatan, dan 

kalender tahunan. 

b. Bahan audiovisual meliputi, audio visual, film, dan 

rekaman. 

c. Data elektronis yang diambil dari website terutama 

dari www.gontor.co.id. 
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F. Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka langkah 

selanjutnya adalah proses analisis data. Proses analisis 

data dilakukan dengan induktif, yaitu menganalisis 

data untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil 

penelitian dengan menggunakan model interaktif. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis 

interaktif model Miles dan Huberman, yang terdiri 

dari tiga tipe kegiatan yaitu; reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data 

yang dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data interaktif dengan proses siklus.
88

  

Atau bisa digambarkan proses analisis datanya sebagai 

berikut: 
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Gambar 3.1 Proses siklus analisis data model Miles & Huberman 

 

Adapun masing-masing kegiatannya dapat di 

jelaskan seperti berikut; 

1. Reduksi data 

Mereduksi data artinya memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting 

terhadap isi dari suatu data yang berasal dari 

lapangan, sehingga data yang telah direduksi 

dapat memberikan gambaran yang lebih tajam 

tentang hasil pengamatan.
89
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Dalam penelitian ini dikumpulkan banyak 

data, seperti data mengenai konsep dasar 

pendidikan karakter, tujuan dan nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan serta program 

kegiatan dan metode yang digunakan. Oleh 

karena itulah maka pencatatan data harus 

dilakukan secara hati-hati dan teliti sebagai 

catatan lapangan, yang selanjutnya akan 

dilakukan penyimpulan yang berfokus pada data-

data penting yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. Pada titik ini peneliti mencoba untuk 

menemukan pola hubungan dari data-data yang 

sudah dipilih. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah upaya peneliti 

melakukan paparan temuan dalam bentuk 



 

 

katagorisasi dan pengelompokan.
90

 Diharapkan 

dari penyajian data ini akan tersusun pola 

hubungan dan tergambarkan kaitan antara satu 

kejadian dengan kejadian yang lain dalam bentuk 

narasi. Dengan dukungan gambar, skema, 

diagram dan sebagainya diharapkan dapat 

memperjelas narasi yang disampaikan. Teknik 

penyajian data yang sistematis akan sangat 

membantu peneliti dalam menarik kesimpulan 

tentang implementasi pendidikan karakter di 

PMDG.  

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan simpulan merupakan hasil 

penelitian yang menjawab fokus penelitian 

berdasarkan hasil analisis data. Simpulan 

disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian 
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dengan berpedoman pada kajian penelitian.
91

 

Dalam kegiatan ini dibuat simpulan-simpulan 

yang bersifat umum dan terbuka menuju ke 

spesifik dan rinci. Kesimpulan akhir diharapkan 

diperoleh setelah pengumpulan data selesai. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk keabsahan data dan memperoleh 

standar kepercayaan terhadap data yang di temukan 

di lapangan, maka peneliti menggunakan teknik 

strategi pengecekan keabsahan temuan, sebagai 

berikut: 

1. Triangulasi; adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain.
92

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua 

macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan 

metode. Triangulasi sumber menurut Patton seperti di 

                                                        
91

Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),385. 
92

Moleong, Metodologi, 330. 



 

 

kutip oleh Moleong berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda.
93

 Dalam penelitian ini peneliti 

membandingkan apa yang disampaikan oleh 

pimpinan pondok dengan pernyataan dari staff 

pengasuhan, staff pengajaran dan santri. Sedangkan 

triangulasi metode menurut Patton ada dua strategi 

triangulasi metode yakni, pengecekan derajat 

kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama.
94

 Dengan cara ini data yang telah 

dikumpulkan dari hasil wawancara dengan sumber 

akan di cek atau di periksa kembali dengan hasil 

pengamatan di lapangan. 
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2. Perpanjangan pengamatan: pengamatan dan 

pengumpulan data kaitannya dengan implementasi 

pendidikan karakter di Pondok Modern Darussalam 

Gontor, dengan mengamati kejadian-kejadian dengan 

teliti sehingga mendapatkan data yang lengkap dan 

sesuai yang dibutuhkan. 

3. Diskusi dengan teman sejawat; yaitu hasil sementara 

ataupun hasil akhir penelitian akan selalu 

didiskusikan dengan teman sejawat. 

H. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar laporan penelitian ini akan 

di bagi menjadi enam bab yang terdiri dari; Bab 

pertama yang berisi pendahuluan. Pada bab ini akan 

diuraikan beberapa pembahasan yang mendasari 

penelitian ini yaitu latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, dan kegunaan penelitian. 



 

 

Bab kedua yang memuat beberapa kajian teori 

dan referensi yang menjadi landasan dan mendukung 

penelitian ini. Diantaranya adalah kajian tentang 

pendidikan karakter, konsep, prinsip-prinsip, tujuan 

dan fungsi pendidikan karakter serta nilai-nilai yang 

dikembangkan, strategi implementasi, komponen dan 

desain pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan 

karakter dalam pandangan Islam dan proses 

pembentukan karakter santri. 

Bab ketiga membahas tentang metodologi 

penelitian. Dalam bab ini berisikan mengenai metode 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan 

data, analisis data dan pengecekan keabsahan temuan. 

Bab empat berisi paparan data temuan 

penelitian yang disajikan dengan sesuai dengan 

rumusan masalah. Dalam bab ini akan dipaparkan 



 

 

data tentang gambaran umum Pondok Modern 

Darussalam Gontor yang meliputi sejarah dan 

perkembangan pesantren, letak geografis, visi dan 

misi pesantren, system pendidikan, sarana dan 

prasarana, ustadz dan santri serta aktifitas di 

dalamnya. Dalam bab ini akan di sampaikan secara 

mendalam tentang konsep dasar dan tujuan 

implementasi pendidikan karakter, nilai-nilai karakter 

yang dikembangkan, strategi yang diterapkan dalam 

program kegiatan aktifitas harian dan metode yang 

digunakan. 

Bab lima berisi pembahasan dari berbagai 

hasil pengumpulan data dan analisa penelitian. 

Temuan akan dianalisis dan dikonfrontasikan dengan 

teori deduktif dan induktif. Dengan analisis deskriptif 

atas implementasi pendidikan karakter yang meliputi 



 

 

nilai-nilai yang dikembangkan, strategi, metode dan 

implikasinya terhadap karakteristik output santri. 

Bab enam adalah bab terakhir yang berisikan 

temuan penelitian berupa kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi bagi 

lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti 

berikutnya. 

 

 



 

 

BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran umum Pondok Modern Darussalam 

Gontor 

1. Letak Geografis 

Pondok Modern Darussalam Gontor 

bertempat di Desa Gontor kecamatan Mlarak 

Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. ± 3 KM 

sebelah timur Desa Tegalsari dan 11 KM arah 

tenggara dari Kota Ponorogo.
95

 

2. Sejarah berdiri 

PMDG didirikan oleh tiga bersaudara 

keturunan terakhir kesultanan Cirebon, mereka 

adalah KH. Ahmad Sahal (1901-1977), KH. 
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Zainuddin Fananie (1908-1967), dan KH. Imam 

Zarkasyi (1910-1985). Tiga bersaudara ini 

selanjutnya dikenal dengan nama TRIMURTI. 

Mereka mendirikan PMDG baru setelah 

terpuruknya kejayaan Pondok Gontor lama. 

Dan pada tanggal 20 September 1926 

bertepatan dengan 12 Rabiul Awwal 1345, dalam 

peringatan Maulid Nabi, pada saat itu, jenjang 

pendidikan dasar dimulai dengan nama Tarbiyah 

al-Athfãl sebagai langkah awal menghidupkan 

kembali PMDG. Karena minat masyarakat yang 

tinggi untuk memperoleh pendidikan, maka pada 

tahun 1932 Pengasuh PMDG membuka program 

lanjutan yang di beri nama Sulãmu al-

Muta’allimīn”.
96
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Pada 19 Desember 1936 M yang 

bertepatan dengan 5 Syawwal 1355 H, 

didirikanlah Kulliyah al-Mu`’allimi>n al-

Isla>miyah sebagai sistem pendidikan baru yang 

dikembangkan ke arah tujuan pokok pendidikan 

pesantren, dimana program pendidikannya 

diselenggarakan selama enam tahun, setingkat 

dengan jenjang pendidikan menengah. Dengan 

bermulanya sistem KMI, maka Sullamu al- 

Muta`allimîn dengan segala kegiatannya di 

bekukan. Dan seluruh siswa  Sullamu al-

Muta`allimîn kemudian dialihkan menjadi siswa 

KMI.
97

 

Semenjak tanggal 12 Oktober 1958 

PMDG secara resmi di wakafkan kepada umat 

melalui IKPM. Wakaf PMDG kala itu terdiri dari 

                                                        
97

Panitia Penulisan, K.H. Imam Zarkasyi Dari Gontor Merintis 

Pesantren Modern (Ponorogo: Gontor Press, 1996), 50. 



 

 

tanah kering seluas 1.740 ha, tanah basah seluas 

16.851 ha, dan gedung sebanyak 12 buah.
98

 

Saat ini kepemimpinan PMDG dipegang 

oleh TRIMURTI generasi kedua, ketiga pimpinan 

itu adalah K.H. DR (HC) Abdullah Syukri 

Zarkasyi, MA., K.H. Hasan Abdullah Sahal, dan 

K.H. Syamsul Hadi Abdan.
99

 Pada kepemimpinan 

generasi kedua inilah PMDG mengalami 

kemajuan yang pesat baik fisik maupun non fisik, 

antara lain berdirinya Pesantren putri dan pondok-

pondok cabang yang tersebar di Indonesia, dari 

Sumatera hingga Sulawesi. 

Saat ini tercatat ada 20 PMDG berikut 

cabang-cabangnya;  

a) Pondok Modern Darussalam Gontor Pusat di 

Gontor Ponorogo 
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b) Pondok Modern Darussalam Gontor 2 di 

Siman Ponorogo 

c) Pondok Modern Darussalam Gontor 3 di 

Gurah Kediri 

d) Pondok Modern Darussalam Gontor 5 di 

Banyuwangi 

e) Pondok Modern Darussalam Gontor 6 di 

Magelang 

f) Pondok Modern Darussalam Gontor 7 di 

Podahoa Kendari 

g) Pondok Modern Darussalam Gontor  8 di 

Lampung 

h) Pondok Modern Darussalam Gontor 9 di 

Lampung 

i) Pondok Modern Darussalam Gontor 10 di 

Aceh 



 

 

j) Pondok Modern Darussalam Gontor 11 di Sulit 

Air Sumbar 

k) Pondok Modern Darussalam Gontor 12 di 

Jambi 

l) Pondok Modern Darussalam Gontor 13 di 

Poso 

m) Pondok Modern Darussalam Gontor 14 di Siak 

n) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 di 

Mantingan Ngawi 

o) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 2 di 

Mantingan Ngawi 

p) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3 di 

Karangbanyu Ngawi 

q) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4 di 

Konda Kendari 

r) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 5 di 

Kandangan Kediri 



 

 

s) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 6 di 

Poso 

t) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 7 di 

Riau 

3. Visi dan Misi 

a. Visi  

 “Sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-

kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah 

ţa>lab al-‘ilmi, dan menjadi sumber pengetahuan 

Islam, bahasa al-Qur'an, dan ilmu pengetahuan 

umum, dengan tetap berjiwa pesantren.”
100

 

b. Misi 

1) Membentuk generasi yang unggul menuju 

terbentuknya khayra ummah; 

2) Mendidik dan mengembangkan generasi 

mukmin-muslim yang berbudi tinggi, 
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berbadan sehat, berpengetahuan luas, 

berfikiran bebas serta berkhidmat kepada 

masyarakat;  

3) Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan 

umum secara seimbang menuju terbentuknya 

ulama yang intelek; 

4) Mewujudkan warga negara yang 

berkepribadian Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT.
101

 

4. Motto 

a. Berbudi tinggi. 

Merupakan landasan utama yang ditanamkan di 

pondok kepada seluruh santrinya. Realisasi 

penanaman motto ini dilakukan melalui seluruh 

unsur pendidikan yang ada. 
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b. Berbadan sehat. 

Tubuh yang sehat dianggap penting dalam 

pendidikan di PMDG. Dengan tubuh yang sehat 

para santri akan dapat melaksanakan kegiatan dan 

beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini dilakukan 

melalui berbagai kegiatan olah raga yang ada. 

c. Berpengetahuan luas. 

Para siswa dididik melalui proses yang telah 

dirancang secara sitematik untuk dapat 

memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. 

Mereka tidak hanya diajari pengetahuan, lebih 

dari itu mereka diajari cara belajar yang berguna 

untuk membuka gudang pengetahuan. 

d. Berfikiran bebas. 

Kebebasan yang dimaksud di sini tetaplah tidak 

boleh meninggalkan prinsip sebagai mukmin, ini 

merupakan lambang kematangan dan kedewasaan 



 

 

hasil dari pendidikan yang telah di terangi 

petunjuk Allah SWT.
102

 

5. Orientasi Pendidikan.
103

 

Orientasi pendidikan di PMDG adalah 

kemasyarakatan, kesederhanaan, kaderisasi, dan lebih 

dari itu adalah ibadah ţalab al-‘ilmi. 

a. Kemasyarakatan. 

PMDG mendidik dan mengajarkan kepada 

para siswa bagaimana menghadapi berbagai 

pengalaman hidup yang sekiranya akan dihadapi 

sekembalinya mereka kepada masyarakat. Para 

siswa selalu diingatkan bahwa mereka pada 

akhirnya akan kembali kepada masyarakat, 

masyarakat menanti kedatangan mereka, 
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mengharapkan bimbingan mereka dan masyarakat 

pula yang akan menilai pribadi mereka.
104

 

b. Kesederhanaan. 

Kesederhanaan mengandung unsur 

kekuatan, ketabahan, dan pengendalian diri dalam 

menghadapi perjuangan hidup dengan segala 

kesulitan dan tantangannya. Kesederhanaan yang 

diajarkan PMDG meliputi kesederhanaan dalam 

berpakaian, makan, tidur, berbicara bahkan 

berfikir. Pendidikan ini akan mengembangkan 

sikap tahu diri, tahu kemampuan dan 

ketidakmampuannya dalam berhadapan dengan 

orang lain, yang melahirkan sikap tenggang rasa, 

rasa terima kasih, sopan santun, saling 

menghormati, saling mempercayai, dan 

menjauhkankan dari sikap suka pamer dan sok 
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tahu. Oleh karena itu, nilai kesederhanaan ini 

sama sekali tidak dapat diartikan miskin atau 

pasrah.
105

 

c. Kaderisasi  

PMDG memberikan perhatian khusus 

terhadap pendidikan kaderisasi generasi muda, 

terutama kaderisasi kepemimpinan. Pendidikan 

ini sebagian besar diberikan melalui kegiatan-

kegiatan ekstra, antara lain berupa latihan 

mengurus organisasi. Ada dua payung besar 

organisasi yang dikelola siswa yaitu OPPM 

dengan 20 bagiannya dan Koordinator yang 

membawahi 6 andalan dan 9 gugus depan.
106

 

d. Ibadah T{ala>b al-Ilmi. 

Di setiap ceramah Pekan Perkenalan yang 

diadakan setiap awal tahun selalu ditanyakan 
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kepada para siswa: “Ke Gontor apa yang kau 

cari?”  jawabannya adalah semata-mata mencari 

ilmu dan pendidikan, bukan mencari teman, kelas, 

nama, apalagi ijazah. Orientasi ini akan 

mengarahkan siswa menuju kesempurnaan 

menjadi ‘a>bid  dan khali>fah.
107

 

6. Falsafah dan Motto Kependidikan
108

. 

a. Berbudi tinggi, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, dan berfikiran bebas. 

b. Jadilah ulama yang intelek, bukan ulama 

yang tahu agama. 

c. Hidup sekali hiduplah yang berarti. 

d. Berjasalah tapi jangan minta jasa. 

e. Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula 

keuntunganmu. 

                                                        
107 Ibid, 24. 
108

 Ibid., 25 



 

 

f. Mau dipimpin dan siap memimpin, patah 

tumbuh hilang berganti. 

g. Berani hidup tak takut mati, takut mati 

jangan hidup, takut hidup mati saja. 

h. Apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan 

dialami adalah pendidikan. 

i. Seluruh mata pelajaran harus mengandung 

pendidikan akhlak. 

j. In urîdu illa al-islah 

k. Sebaik-baik manusia ialah yang paling 

bermanfaat untuk sesamanya. 

l. Pendidikan itu by doing, bukan by lip. 

m. Perjuangan itu memerlukan pengorbanan: 

bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane 

pisan. 

n. I`malu fawqa mâ `amilû. 



 

 

o. Hanya orang penting yang tahu kepentingan, 

dan hanya pejuang yang tahu arti 

perjuangan. 

p. Sederhana tidak berarti miskin. 

q. Jadilah orang yang kaya ilmu, kaya budi, 

kaya jasa; biarpun miskin/kurang harta, asal 

jangan miskin budi, miskin jasa, miskin hati; 

syukur jika kaya harta pula.
109

 

7. Sarana dan Prasarana. 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan 

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan 

dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang 

kelas, meja, kursi, dan media pembelajaran. Adapun 

prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pembelajaran, seperti 

asrama, halaman, taman, dan sebagainya. 
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Sarana dan prasarana pendukung kegiatan 

belajar mengajar di PMDG menjadi unsur yang sangat 

diperhatikan. Jangan sampai proses belajar mengajar 

menjadi terganggu karena fasilitas yang kurang 

memadai yang berdampak kepada menurunnya 

semangat siswa dan guru dalam proses belajar 

mengajar. Namun begitu, PMDG tetap merencanakan 

pembangunan sarana dan prasarana dengan 

perencanaan yang baik dan teliti berdasarkan analisis 

kebutuhan dan penentuan skala prioritas. 

Selain kelas dan masjid yang menjadi sarana 

utama, fasilitas penunjang lainnya antara lain asrama, 

perpustakaan, laboratorium, dapur, MCK, perumahan 

dosen dan guru, wisma, Gedung Olah Raga (GOR), 

aula, stadion olahraga, lapangan sepak bola, koperasi 

pelajar, kantin siswa, café guru, kantor radio, 

Darusslam Computer Centre, toko ATK dan Fotocopi, 



 

 

wartel, ruang tamu, taman dan balai kesehatan siswa 

dan masyarakat.
110

 

8. Guru. 

Guru KMI PMDG adalah seseorang yang 

dipercayai bisa mengajar dan mendidik siswa dan 

membantu pondok dalam menjalankan semua aktifitas 

pendidikan dan pengajaran.
111

Semua guru yang 

mengajar di PMDG adalah tamatan KMI PMDG itu 

sendiri yang kemudian melanjutkan studi di berbagai 

Perguruan Tinggi dalam dan Luar Negeri.
112

 Sebagian 

besar guru tersebut telah menyelesaikan jenjang 

pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi seperti, 

Universitas Darussalam (UNIDA), UGM, UII, UIN, 

Jami’ah Madinah, Al-Azhar Kairo, Universitas Punjab 
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Lahore, Universitas Faisalabad Pakistan, IIU 

Malaysia, Milia University New Delhi, dan 

Manchester University Inggris.
113

 

Pada intinya tugas pokok guru di PMDG ada 

empat; mendidik, mengajar, belajar dan membantu 

pondok pada unit-unit usaha.
114

 Menjadikan fungsi 

dan peran guru di PMDG beragam, mereka 

bertanggungjawab penuh terhadap proses kehidupan 

santri selain bertindak sebagai staf di lembaga-

lembaga yang dimiliki pondok dan unit-unit usaha 

pondok. Adapun tanggungjawab guru kepada siswa 

terbagi di dua lembaga yaitu; KMI dan pengasuhan. 

Lembaga KMI bertanggungjawab terhadap program 

pendidikan di dalam kelas, dan lembaga Pengasuhan 
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bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan santri di 

luar kelas. 

Berikut tugas-tugas guru di PMDG meliputi: 

a) Kegiatan harian, seperti menjadi supervisor proses 

pembelajaran, pengecekan persiapan mengajar yang 

dilakukan oleh guru-guru senior, pengawasan disiplin 

masuk kelas, pengontrolan kelas saat pelajaran 

berlangsung oleh guru piket, dan pengontrolan 

asrama siswa saat pelajaran berlangsung, 

penyelenggaraan belajar malam (muwajjah).
115

 

b) Kegiatan mingguan meliputi, pertemuan guru setiap 

kamis untuk mengevaluasi kegiatan balajar mengajar 

selama satu minggu dan pertemuan ketua-ketua kelas 

untuk menyampaikan informasi seputar aktifitas 

belajar mengajar dan disiplin dalam kelas, pembagian 

tugas “jum’at bersih” untuk tiap kelas, menjadi 
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pembimbing di kegiatan organisasi Organisasi Pelajar 

Pondok Modern (OPPM), kepramukaan, kursus-

kursus dan latihan.
116

 

c) Kegiatan tengah tahunan, semua guru terlibat dalam 

kepanitiaan ujian semester I dan II.
117

 

d) Kegiatan tahunan. Setiap tahun guru mempunyai 

tanggungjawab untuk mengadakan kegiatan 

penunjang keberhasilan belajar santri seperti Fathu 

al-Kutub, Fathu al-Munjid, Manasik al-Hajj, 

Amaliyat al-Tadris, Al-Rihlah al-Iqtishâdiyah 

(vocational guidance), penulisan karya ilmiyah, 

pembekalan siswa kelas 6 dan panitia penerimaan 

siswa baru.
118

 

9. Siswa/Santri 

Siswa/santri di PMDG memiliki latar belakang 

berbeda-beda, mulai dari SD sampai Perguruan 
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Tinggi. Berasal dari seluruh pelosok nusantara dan 

beberapa yang berasal dari mancanegara, seperti 

Malaysia, Thailand, Australia, Singapura, dan 

Amerika. Bahkan pernah ada yang berasal dari Saudi 

Arabia, Suriname, Somalia, Jepang, dan Belanda.
119

 

Data santri dan guru yang berdomisili di 

PMDG Pusat pada tahun 2016 sejumlah 4.170 orang 

santri dengan 478 guru, adapun jumlah santri dan guru 

di semua kampus pusat maupun cabang PMDG total  

berjumlah 23.506 orang.
120

 

10. Kegiatan Santri 

Kehidupan santri PMDG selama 24 jam tidak 

lepas dari disiplin yang selalu didasari oleh nilai-nilai 

dan ajaran-ajaran kepondokmodernan. Pengendalian 

disiplin santri tidak hanya dalam aspek organisasinya 

saja, tetapi dalam segala aspek, yang terlingkup 
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dalam `ubudiyah, akhlak-etika, belajar, etos kerja, 

berbahasa Arab dan Inggris, pakaian, absensi, dan 

sebagainya.
121

 

Kegiatan santri di PMDG diatur dalam wadah 

manajemen organisasi, yang sudah ada dari sejak 

awal berdirinya PMDG. Ini dimaksudkan untuk 

memberi bekal dan pengalaman kepada santri untuk 

hidup di masyarakat kelak. Kegiatan berorganisasi 

menjadi kegiatan yang tak terpisahkan di PMDG, 

yang dimaksudkan untuk pendidikan mengurus diri 

sendiri (self management).
122

 

Secara garis besar kegiatan santri dibagi 

menjadi kegiatan harian, mingguan, dan kegiatan 

tahunan. Kegiatan santri diawali pada jam 04.00 WIB 

untuk bangun pagi dan persiapan Shalat Subuh 

jamaah di masjid, dilanjutkan dengan membaca al-
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Qur’an. Pada jam 05.00 WIB semua santri menerima 

tambahan kosa kata harian Bahasa Arab atau Inggris 

yang dilakukan di depan asrama masing-masing, 

selanjutkan beberapa santri melakukan kegiatan 

olahraga, sebagian ada yang mandi dan sebagian lagi 

mengikuti kursus-kursus sampai jam 06.00 WIB 

dilanjutkan dengan mandi dan sarapa pagi. Pada jam 

07.00 WIB sampai dengan jam 12.50 WIB adalah 

jam belajar santri dengan waktu istirahat dua kali, 

pertama pada jam 08.30-09.00 WIB dan kedua pada 

jam 11.15-11.30 WIB. Waktu belajar tersebut dibagi 

menjadi 7 jam pelajaran, masing-masing mendapat 

alokasi waktu 45 menit, kecuali mata pelajaran pada 

jam pelajaran ketujuh yang hanya diberi alokasi 

waktu 35 menit. 

Pelajaran pagi selesai pada jam 12.20 WIB 

dan santri bersiap untuk melaksanakan Shalat Dhuhur 



 

 

di masjid dan makan siang. Selanjutnya pada jam 

14.00 WIB masuk kelas sore sampai jam 15.00 WIB, 

dilanjutkan lagi dengan persiapan shalat ashar dan 

pada jam 15.45 WIB adalah waktu bebas santri untuk 

melakukan kegiatan pribadi hingga jam 16.45 WIB. 

Pada jam 17.00 WIB santri sudah harus berada di 

masjid untuk membaca al-Qur’an dan persiapan 

Shalat Maghrib. 

Usai Shalat Maghrib, ada jeda waktu sedikit 

untuk membaca al-Qur’an sebelum dilanjutkan 

dengan kegiatan makan malam, sebagian lagi ada 

yang mengikuti beberapa pertemuan. Jam 19.30-

20.00 WIB Shalat Isya’ dan dilanjutkan dengan 

belajar malam sampai dengan jam 22.00 WIB. Lebih 

jelasnya kegiatan harian bisa dilihat pada tabel 4.1. 

dan kegiatan mingguan pada tabel 4.2. pada lampiran 

6 dan 7. 



 

 

B. Deskripsi Data Khusus  

1. Model Pendidikan Karakter di Pondok 

Modern Darussalam Gontor 

a. Inti Pendidikan Karakter 

Sejak karakter dimunculkan kembali 

menjadi landasan utama pendidikan, model 

pendidikan pesantren menjadi perhatian 

banyak pihak. Hal ini disebabkan karena pola 

pendidikan di pesantren dipandang telah 

mampu membantu membentuk manusia yang 

mempunyai karakter lebih positif dibanding 

dengan sekolah biasa. Begitu juga dengan 

model pendidikan karakter di PMDG. 

Di PMDG, menurut Abdullah Syukri 

pendidikan yang dilaksanakan berprinsip pada 

ajaran Islam, kemanusiaan, dan kebangsaan. 

Hal ini disebutkan dalam makalah yang 



 

 

disampaikan dalam Dialog Indonesia Rusia 

“Membangun Kehidupan yang Harmoni dalam 

Keragaman” di Kazan pada tanggal 6 Juni 

2011. Tiga hal yang tersebut diatas ditafsirkan 

sebagai nilai-nilai dasar pendidikan.

 Selanjutnya disebutkan bahwa ajaran 

Islam menjadi landasan utama pendidikan 

karakter di PMDG, yang berpengaruh kuat 

terhadap pembentukan karakter dan 

kepribadian santri. 

Panca Jiwa dan Panca Jangka adalah 

nilai-nilai hasil penjabaran dari empat sintesa 

yang menjadi pegangan PMDG, yang menjadi 

inti dasar dari pendidikan karakter di 

PMDG.
123
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Adapun nilai-nilai Panca Jiwa sebagai 

nilai karakter utama dan aplikasinya pada 

kegiatan adalah sebagai berikut: 

1) Keikhlasan 

Jiwa keikhlasan menjadi sesuatu 

yang utama yang mewarnai seluruh 

kehidupan seluruh santri dan keluarga 

pondok. Kyai menjadi teladan utama 

keikhlasan di PMDG, kyai ikhlas 

mengorbankan hartanya untuk 

kepentingan pondok. Kyai tidak 

mendapatkan gaji dari pondok dan tidak 

sedikitpun menggunakan uang pondok. 

Keikhlasan Trimurti selaku pimpinan 

pondok generasi pertama dibuktikan 

dengan penyerahan tanah keluarga mereka 

untuk diwakafkan kepada PMDG atas 



 

 

nama K.R.H. Ahmad Sahal, R.H. 

Zainuddin Fananie, dan K.R.H. Imam 

Zarkasyi atau yang dikenal dengan 

Trimurti kepada Ikatan Keluarga Pondok 

Modern Gontor (IKPM) berupa tanah 

kering seluas 1,74 ha, tanah basah seluas 

16,851 ha., dan pergedungan sejumlah 12 

beserta peralatannya. Ustadz Nasrullah 

Zarkasyi menyatakan ; 

Sedikit dari banyak hal yang tidak mudah 

dicontoh di Gontor adalah konsekuensi 

Pimpinan pondok berbicara mengenai 

Panca Jiwa. Keikhlasan pendiri 

mewakafkan pondok, guru mengajar tanpa 

digaji, dan santri yang selalu bergerak 

dinamis dengan pembagian tugas dan 

tanggungjawab masing-masing selama 24 

jam adalah mesin keikhlasan Gontor yang 

berjalan tanpa henti.
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Para guru ikhlas mengajar dan 

membantu di unit-unit usaha pondok 

untuk belajar serta mengamalkan ilmu dan 

mereka bukan pegawai yang digaji setiap 

bulan. Jiwa-jiwa keikhlasan ini wajib 

diketahui oleh para santri sehingga mereka 

bisa belajar dari keteladan keikhlasan 

yang dilakukan oleh kyai dan guru. Santri 

ikhlas belajar kepada kyai dan guru-

gurunya serta menerima apa yang 

diperintahkan kepada mereka dengan 

kesadaran bahwa mereka berada dalam 

kancah perjuangan menuntut ilmu. Di 

kelas para santri ikhlas menerima tugas 

dari guru dan wali kelas, di asrama 

mereka ikhlas menerima tugas dari 



 

 

pengurus seperti bersih-bersih asrama dan 

lingkungan pondok. 

Beberapa motto yang berkaitan 

dengan keikhlasan juga terpasang di 

beberapa sudut pondok antara lain; al-

ikhlas rûh al-`amal, bondo, bahu, pikir lek 

perlu sak nyawane pisan, siap memimpin 

dan siap dipimpin.  

2) Kesederhanaan 

Jiwa kesederhanaan ditanamkan 

melalui kehidupan santri sehari-hari. Di 

asrama santri tidur beralaskan kasur busa 

agak tebal yang sudah ditentukan oleh 

bagian pengasuhan santri, jadi tidak ada 

yang mempunyai alas tidur yang berbeda, 

semuanya sama. Tidak ada ranjang tidur 

ataupun kamar yang berkelas-kelas. 



 

 

Demikian juga dalam hal makanan 

harian santri, di PMDG santri dibagi di 

dua dapur umum dan beberapa dapur yang 

dikelola oleh keluarga dan dipastikan 

tidak ada perbedaan dalam menu 

makan.
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Sedangkan untuk pakaian, mereka 

dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan. 

Kesederhanaan dalam hal ini disesuaikan 

dengan kebutuhan dan keadaan yang ada. 

Kesederhanaan mengandung nilai-nilai 

kekuatan, kesanggupan, ketabahan, dan 

penguasaan diri dalam menghadapi 

perjuangan hidup. Di balik kesederhanaan 

ini terpancar jiwa besar, berani maju, dan 

pantang mundur dalam segala keadaan. 
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3) Kemandirian 

Sejak awal menjadi santri, mereka 

dituntut untuk bisa mengatur kebutuhan 

hariannya sendiri, dari memikirkan 

kebutuhan buku, kegiatan apa yang akan 

diikuti dan mengatur keuangan selama 

satu bulan dan lain-lain. 

Dibentuknya Organisasi Pelajar 

Pondok Modern (OPPM) adalah salah satu 

wadah untuk mendidik siswa belajar 

berfikir dan mengatur semua kegiatan 

kehidupan didalam Pondok. Dari 

menyediakan kebutuhan kehidupan santri 

hingga penegakan disiplin. Di dalam 

OPPM sendiri menangani beberapa 

kegiatan yang dibagi menjadi bagian-



 

 

bagian, Koperasi Pelajar, Koperasi Dapur, 

Kantin Pelajar, olahraga, kesenian, 

pengajaran, kesehatan, keamanan, 

kebersihan lingkungan dan lain-lain. 

Diantara bagian-bagian ini ada yang 

membawahi kelompok-kelompok atau 

klub-klub seperti klub olahraga, klub 

kaligrafi, kursus-kursus bahasa dan lain-

lain.
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Di dalam pendidikan kemandirian 

yang diterjemahkan dalam banyak 

kegiatan ini telah memunculkan nilai 

karakter baru yaitu kepemimpinan dan 

mental skill di dalam diri santri. Nilai 

kepemimpinan muncul karena para santri 

telah diberi kesempatan untuk belajar 
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berorganisasi dari komunitas paling kecil 

yaitu komunitas kamar hingga lingkup 

komunitas yang paling besar yaitu 

organisasi santri atau OPPM. Dengan 

motto siap dipimpin dan siap memimpin 

menjadi landasan bagi santri untuk siap 

dimanapun posisi mereka akan 

ditempatkan. Sedangkan mental skill 

tumbuh karena didalam setiap kegiatan 

dimana santri dilatih untuk cakap dalam 

mengatur kegiatan, mengorganisir dan 

memimpin suatu kepanitiaan, klub, 

kelompok kegiatan dan kursus-kursus. 

4) Ukhuwah Islamiyah 

Kehidupan di pesantren ibarat 

miniatur sebuah masyarakat, dimana 

banyak manusia dengan berbagai karakter 



 

 

dan latar belakang yang berbeda 

berkumpul dalam satu lingkungan. 

Menyadari hal ini maka PMDG 

menerapkan beberapa aturan kehidupan 

bersama, dimana santri dibiasakan untuk 

bisa beradaptasi dengan lingkungan yang 

baru. 

Beberapa kebijakan yang 

diterapkan PMDG adalah sebagai berikut; 

a) Asrama : (1) penempatan santri yang 

berubah setiap semester dengan aturan 

satu kamar maksimal ada 3 (tiga) santri 

dengan daerah asal yang sama, termasuk 

santri mancanegara. (2) Pembagian kamar 

dikategorikan sesuai umur, gedung kibar 

diperuntukkan untuk santri lulusan SMP 

dan sighar diperuntukkan untuk santri 



 

 

lulusan SD. Hal ini dimaksudkan untuk 

mempermudah proses pendidikan 

karakter.
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b) Kegiatan Ekstrakulikuler 

Di bidang olahraga, banyak klub-klub 

olahraga yang didirikan dimaksudkan 

untuk menumbuhkan karakter sportif 

dalam persaingan dan kompetisi selain itu 

juga memperluas pergaulan saling 

mengenal antar santri dengan hobi yang 

sama dengan kelas, kamar dan asal daerah 

yang berbeda. Selain itu juga ada beberapa 

pertandingan olahraga yang rutin 

dilaksanakan setiap awal tahun seperti 

Gontor Cup dan Gontor Olympiade.
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Dalam kegiatan kesenian, adanya kegiatan 

pertunjukan seni budaya dari masing-masing 

daerah pada awal tahun yang menampilkan pidato 

dengan bahasa daerah dan tari-tarian khas daerah 

dari masing-masing konsulat. Sampai saat ini 

terdata ada sekitar 37 konsulat yang ada di 

PMDG.
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Belum lagi acara kepramukaan seperti 

misalnya LP3 (Lomba Perkemahan Penegak dan 

Penggalang) antara pondok alumni se-Indonesia. 

Pada pelaksanaannya yang ke 30 bulan Agustus 

2018 lalu, peserta yang mengikuti acara ini 

berjumlah 56 kontingen Penggalang dan 54 

kontingen Penegak dari seluruh Indonesia dengan 

total peserta 1.245 orang.
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5) Kebebasan   
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Banyaknya kegiatan yang diadakan di 

PMDG memberikan kebebasan bagi santri untuk 

memilih kegiatan sesuai dengan bakat dan potensi 

yang dimiliki. Dari kegiatan ilmiah seperti 

ITQON dan Darussalam Post yang fokus pada 

kajian ilmiah dan dunia tulis menulis, klub-klub 

olahraga seperti basket, futsal, takraw, sepak bola, 

volley, tapak suci dan sebagainya, klub-klub 

kesenian seperti kaligrafi, melukis, dan kerajinan 

tangan, pramuka dan lain sebagainya.
131

  

b. Karakteristik Sistem Pendidikan 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang 

mempunyai sejarah panjang di Indonesia, PMDG 

mempunyai karakter khas yang membedakannya 

dengan lembaga pendidikan lain.  

Beberapa karakteristik  PMDG antara lain: 
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1) Sistem asrama. 

  Asrama adalah elemen penting 

dalam pendidikan karakter. Dalam sistem 

asrama proses pendidikan bisa dilaksanakan 

secara total dan menyeluruh karena semua 

santri dan guru tinggal dalam satu kampus 

selama 24 jam. 

2) Sistem integrasi 

a) Integrasi tripusat pendidikan. 

Keberhasilan sebuah pendidikan tidak 

bisa dipisahkan dari tripusat pendidikan; 

yaitu sekolah, lingkungan masyarakat dan 

keluarga. Dengan sistem asrama maka tiga 

pusat pendidikan tersebut bisa berjalan 

beriringan secara terpadu, dan menjadikan 

pendidikan karakter menjadi lebih efektif. 

b) Integrasi antara tiga jalur pendidikan.\\ 



 

 

    Pesantren dengan sistem asrama juga 

mengintegrasikan tiga jalur pendidikan; 

pendidikan formal, pendidikan non formal, 

dan pendidikan informal. Integrasi ketiganya 

memudahkan pesantren untuk mencapai 

tujuan pendidikan dan memudahkan 

mengatur pendidikan yang berkarakter. 

c) Integrasi Kurikulum. 

      Integrasi antara tripusat pendidikan dan 

tiga jenis pendidikan mendukung integrasi 

antara kurikulum akademik dan kurikulum 

non akademik. Kegiatan ekstrakulikuler yang 

terencana dengan baik dan waktu yang 

tersedia selama di dalam kampus menjadi 

keunggulan sekolah sistem asrama. Bagi 

santri, banyaknya kegiatan memungkinkan 

mereka untuk mengembangkan bakat dan 



 

 

potensi yang mereka miliki dimana akan 

menumbuhkan karakter baik mereka. 

d) Integrasi antara iman, ilmu, dan amal. 

       Integrasi iman, ilmu, dan amal dapat 

membentuk kepribadian dan kesadaran 

beragama seseorang yang mendukungnya 

untuk beribadah dengan penuh keikhlasan 

berdasarkan ilmu yang dipelajari. 

3) Komprehensif / menyeluruh 

Sistem pesantren adalah sistem terpadu 

yang menggali kemampuan murid dari sisi 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini 

memungkinkan dengan sistem asrama dimana 

santri diajarkan secara menyeluruh secara 

intelektual, spiritual, moralitas, jasmani, dan 

sosial. Aspek agama, karakter, dan kehidupan 

sosial merupakan satu paket yang menjadi 



 

 

perhatian di sekolah yang berasrama. Dimana, 

pembangunan karakter yang bersumber dari nilai-

nilai agama dan lingkungan yang mendukung 

akan mempermudah proses pendidikan karakter. 

4) Kemandirian 

Kemandirian menjadi karakter khas 

PMDG, karena secara institusional, sistem, 

kurikulum bahkan pembiayaan semua dilakukan 

secara mandiri dan tidak bergantung pada pihak 

manapun. Otonomi pendidikan menjadi sangat 

penting, karena dengan otonomi inilah sebuah 

institusi pendidikan bisa menyelenggarakan 

pendidikan secara obyektif. 

5) Berorientasi Kemasyarakatan 

Keunikan lain dari PMDG adalah orientasi 

utama pendidikan di PMDG bukanlah demi 

mencari ijazah, status sosial atau kedudukan 



 

 

tetapi lebih kepada mencari ilmu pengetahuan 

sebagai sarana ibadah kepada Allah dan 

pengabdian masyarakat. Karena pesantren adalah 

lembaga pendidikan yang lahir dan 

diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah santri 

PMDG dilatih dan dididik agar siap untuk 

mengabdi kepada masyarakat. 

6) Jiwa dan filsafat kehidupan 

Keberlangsungan kehidupan pesantren 

tergantung kepada jiwa dan filsafat kehidupan 

yang dijadikan sumber dan dasar pendidikan yang 

dianut di dalamnya. Panca jiwa PMDG menjadi 

nilai-nilai dasar yang ditanamkan kepada para 

santrinya. 

 

 



 

 

7) Kyai sebagai figur sentral 

Dalam kehidupan pesantren, kyai menjadi 

pimpinan sekaligus figur sentral yang mempunyai 

pengaruh yang kuat dalam kehidupan pesantren. 

Kyai tidak hanya berperan sebagai kepala 

sekolah, tetapi juga sebagai tauladan di setiap 

kegiatan dalam dinamika kehidupan pesantren. 

Kyai dihormati bukan hanya karena 

kepandaiannya, tetapi juga karena aspek spiritual 

dan karakternya. 

8) Kelengkapan fasilitas 

Masjid menjadi pusat kegiatan santri di 

dalam pesantren, ini berarti bahwa semua aktifitas 

yang dilakukan oleh santri dan guru adalah 

sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah 

SWT. Asrama adalah tempat tinggal santri, hidup 

dengan masyarakat dalam komunitas kecil. 



 

 

Selanjutnya pesantren juga dilengkapi dengan 

fasilitas-fasilitas pelengkap lain seperti, ruang 

kelas, laboratorium, perpustakaan, aula, kamar 

mandi, stadion olahraga, rumah dinas guru, 

gedung perkantoran dan lain sebagainya. 

2. Strategi Implementasi Pendidikan Karakter  

PMDG menggunakan strategi pembagian 

tugas pendidikan karakter kepada dua lembaga 

yaitu KMI yang menangani kegiatan belajar dan 

mengajar pagi di kelas dan pengasuhan yang 

menangani seluruh kegiatan santri di luar jam 

sekolah. 

a. KMI 

1) Kegiatan KMI 

Kegiatan KMI melingkupi 

kegiatan harian, mingguan, dan tahunan. 

Pelaksanaan semua kegiatan tersebut 



 

 

selalu mengacu kepada perencanaan, 

pelaksanaan, supervisi, maupun evaluasi. 

Kegiatan harian KMI juga 

mencakup mengatur kegiatan guru dan 

santri, adapun kegiatan santri yang diatur 

oleh bagian KMI adalah gerakan masuk 

kelas tepat waktu, yaitu dengan cara 

mengontrol santri ke asrama, dapur, dan 

tempat-tempat keberadaan santri di 

Pondok agar dapat masuk kelas dengan 

segera. Selanjutnya adalah kegiatan 

belajar malam, dimana wali kelas 

memberikan bimbingan secara individual 

kepada santri dengan diawasi langsung 

oleh guru-guru senior. 

Sedangkan kegiatan harian guru 

yang diatur langsung oleh bagian KMI 



 

 

antara lain adalah pemeriksaan persiapan 

mengajar guru oleh guru senior pada buku 

I`dãd atau buku persiapan mengajar yang 

wajib ditulis oleh guru pengampu sebelum 

masuk kelas. Hal ini wajib dilakukan oleh 

guru, apabila terdeteksi ada guru yang 

tidak membuatnya maka tidak diizinkan 

untuk mengajar. Dilanjutkan dengan 

evaluasi atau kritik mengajar yang 

dilakukan oleh guru senior yang ditunjuk 

pada saat guru melakukan kegiatan 

mengajar untuk memastikan bahwa 

kegiatan KBM berlangsung secara 

lancar.
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Kegiatan mingguan dan bulanan 

KMI ditujukan untuk santri dan guru. 
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Untuk guru, diadakan pertemuan setiap 

hari kamis yang diisi oleh pimpinan 

pondok dan Direktur KMI yang bertujuan 

untuk menyamakan persepsi dan 

menyampaikan informasi penting 

mengenai kegiatan pondok dan 

perkembangannya disamping dilakukan 

evaluasi kegiatan belajar mengajar selama 

satu minggu. Adapun untuk santri, staff 

KMI mengkoordinir para ketua kelas, 

terkait dengan keadaan santri dan keadaan 

kelas. Pada akhir bulan, ketua kelas 

dilibatkan untuk mengecek batas-batas 

pelajaran, dengan memberikan buku 

khusus pengecekan pelajaran. 

 

 



 

 

2) Peningkatan Kualitas Santri dan Guru 

Guru di PMDG adalah tamatan 

dari KMI itu sendiri yang kemudian 

melanjutkan studi di berbagai Perguruan 

Tinggi baik didalam dan luar negeri. 

Mereka juga bertindak sebagai staf di 

lembaga-lembaga dan unit-unit usaha yang 

dimiliki pondok, tetapi tugas utama 

mereka tetap mengajar. 

Ada beberapa program yang 

diadakan untuk peningkatan kualitas guru 

yang diselenggarakan oleh Bagian 

Pembinaan Karir Guru seperti penataran 

guru, pengayaan materi pelajaran, dan 

pelatihan-pelatihan.
133

 Di sisi lain, 

peningkatan kemampuan akademik santri 
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meliputi banyak kegiatan seperti belajar 

terbimbing oleh wali kelas setiap malam, 

lomba cerdas cermat, optimalisasi 

perpustakaan dan laboratorium fisika, 

kimia, biologi dan bahasa, selain itu ada 

kewajiban rutin wali kelas untuk 

melaporkan perkembangan akademik 

santri yang di bawah bimbingannya secara 

periodik kepada Direktur KMI. Selain itu 

ada beberapa program yang dikhususkan 

untuk santri kelas 5 dan 6 KMI antara lain, 

Fath al-kutub, fathu al-mu’jam, Economic 

Study Tour, dan pembekalan wawasan 

menjelang tamat belajar KMI.
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b. Kurikulum 

Kurikulum di PMDG sama dengan 

kurikulum yang diterapkan di dunia pesantren 

yaitu integrated curriculum dimana 

komponen-komponen yang termuat dalam 

proses PBM-nya cukup sulit dipisahkan, baik 

intra maupun ekstra karena komponen-

komponen tersebut saling mendukung dan 

menguatkan dan membentuk satu kesatuan 

yang tak terpisahkan. 

Karena PMDG mandiri dalam 

menyelenggarakan pendidikan dan 

pengajaran, kurikulumpun disusun secara 

mandiri. Dengan kata lain disesuaikan dengan 

program pondok secara keseluruhan. Adapun 

nilai-nilai yang telah diletakkan oleh 

pendirinya sudah terangkum didalam visi dan 



 

 

misi lembaga pendidikan ini. Selaras dengan 

tujuan institusional umum dari kurikulum 

KMI adalah mencetak santri yang mukmin 

muslim, taat menjalankan dan menegakkan 

syariat Islam, berbudi tinggi, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, berfikiran bebas, serta 

berkhidmat kepada bangsa dan negara. 

1) Isi Kurikulum 

Komposisi kurikulum yang 

diterapkan di PMDG sudah ditetapkan 

untuk menggapai tujuan tertentu. 

Kurikulum yang bersifat akademik dibagi 

menjadi 8 kelompok bidang studi. 

Pertama, bahasa arab, kedua Dirasah 

Islamiyah, ketiga ilmu keguruan, keempat 

bahasa Inggris, kelima Ilmu pasti, keenam 

Ilmu Pengetahuan Alam, ketujuh Ilmu 



 

 

Pengetahuan Sosial, kedelapan 

Keindonesiaan/Kewarganegaraan. 

2) Strategi kurikulum 

Strategi ini meliputi metode, 

kaidah-kaidah, langkah-langkah, evaluasi, 

dan supervisi dalam pengajaran. Pertama, 

metode yang digunakan dalam 

menyampaikan pelajaran di KMI cukup 

bervariasi, ada metode ceramah, latihan, 

demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. 

Dalam satu pelajaran bisa menggunakan 

lebih dari satu metode yang saling 

melengkapi. Kedua, kaidah yang 

diterapkan di KMI adalah bahwa dalam 

memberikan materi pelajaran, harus 

dimulai dari materi yang mudah dan 

sederhana. Hal lain yang terapkan bahwa 



 

 

proses pengajaran harus teratur dan 

sistematik. Ketiga, langkah-langkah 

mengajar, secara garis besar terdiri dari 

dua langkah, yakni sebelum dan sedang 

mengajar. Sebelum mengajar, guru harus 

membuat persiapan mengajar yang 

ditandatangani oleh pembimbing, sedang 

mengajar secara garis besar meliputi tiga 

bagian; pendahuluan, penyajian, dan 

evaluasi.
135

 

3) Organisasi Kurikulum 

Organisasi kurikulum di KMI 

terbagi menjadi dua bagian yaitu struktur 

horizontal dan struktur vertikal. Struktur 

horizontal berbentuk correlated-subject 

curriculum. Korelasi antara berbagai mata 
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pelajaran terjadi secara insidentil dari 

bahan-bahan pelajaran pada tiap bidang 

studi, maupun secara lebih erat, dimana 

terdapat pokok bahasan yang dibicarakan 

dalam berbagai pelajaran. Struktur vertikal 

kurikulum di KMI dilaksanakan dengan 

sistem kelas berjenjang selama 6 tahun 

bagi tamatan SD/MI dan 4 tahun bagi 

tamatan SMP/MTs dan keatasnya. 

4) Strategi pengajaran bahasa 

Dalam didaktik-metodik di PMDG 

ada lima kemampuan yang dikembangkan 

yaitu; listening, speaking, reading, writing 

dan teaching. Dengan menitik beratkan 

pada penggunaan direct method yang 

diarahkan kepada penguasaan bahasa 

secara aktif baik lisan maupun tulisan. 



 

 

5) Strategi pengajaran sains dan teknologi 

Pengenalan dan pengajaran sains 

dan teknologi di PMDG diselenggarakan 

di dalam kelas dan di luar kelas. Bahkan 

porsi di luar kelas jauh lebih besar 

dibandingkan di dalam kelas. Selain 

pembelajaran ilmu-ilmu dasar, Pondok 

melengkapi media pengembangannya 

dengan beberapa laboratorium. 

c. Pengasuhan Santri 

Pengasuhan santri adalah lembaga 

yang mendidik dan membina secara langsung 

seluruh kegiatan ekstrakulikuler santri, atau 

seluruh aktifitas kehidupan santri di PMDG 

diluar jam pelajaran, dari mulai bangun tidur 

sampai tidur kembali. Secara struktural, 

lembaga ini ditangani langsung oleh pengasuh 



 

 

santri yang juga pimpinan pondok. Dalam 

menjalankan tugas hariannya, lembaga ini 

dibantu oleh beberapa orang staff. Tugasnya 

adalah sebagai supervisor kegiatan seluruh 

santri, sekaligus bertindak sebagai Pembina, 

pembimbing dan penyuluh OPPM dan 

Koordinator Gerakan Pramuka.
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Bagian pengasuhan santri 

bertanggungjawab penuh atas disiplin dan 

penanaman nilai-nilai serta ajaran-ajaran 

kepondokmodernan. Karena disiplin di 

PMDG mencakup segala aspek termasuk 

ubudiyah, akhlak-etika, belajar, etos kerja, 

bahasa arab, dan Inggris, pakaian, absensi dan 

lain sebagainya. Penanaman disiplin disini 

adalah bagian dari pembinaan kecerdasan 
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intelektual-emosional hal ini terlihat dalam 

beberapa kegiatan yang meliputi 

keorganisasian, kepramukaan, keterampilan, 

kesenian, olah raga, kewiraswastaan, 

pelatihan-pelatihan dan pelajaran sore, forum 

kajian, diskusi, seminar, dialog, aneka lomba 

di bidang keilmuan, latihan menulis karya 

ilmiah, resum bacaan perpustakaan, 

pembinaan dan pengembangan bahasa Inggris 

dan arab serta penerbitan-penerbitan. 

Secara spiritual dilakukan dengan 

berbagai kegiatan antara lain; jamaah sholat 

lima waktu, puasa sunah, membaca al-Qur’an, 

peringatan hari besar keagamaan, dan 

ceramah agama. 

Secara harian-mingguan kegiatan 

pengasuhan santri, seperti mengadakan 



 

 

evaluasi kerja mingguan bagi ketua-ketua 

bagian OPPM dan Koordinator Pramuka, 

mengadakan Tausiyah al-Dîniyyah di Masjid 

Jami’, menyusun jadwal dan seleksi ujian 

praktek imâmah dan khatib shalat jum’at bagi 

kelas VI, ujian dan praktek imâmah pengurus 

asrama yang dilaksanakan di kamar-kamar 

santri, berkoordinasi dengan staff KMI dalam 

penanganan pendidikan dan pengajaran santri, 

memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi 

santri-santri yang mempunyai masalah dan 

memeriksa laporan absensi santri. 

Kegiatan bulanan lebih tertuju kepada 

program-program supervisi dan evaluasi, 

seperti menghadiri rapat koordinasi antar 

bagian OPPM; mengadakan pertemuan 

dengan seluruh pengurus OPPM dan pengurus 



 

 

asrama; mengadakan pertemuan dengan para 

pembimbing bagian kegiatan ekstra kulikuler; 

mengadakan pertemuan dengan guru-guru 

wali kelas untuk membahas masalah 

kepribadian dan `ubudiyah santri; memeriksa 

laporan keuangan dan kegiatan bulanan 

bagian-bagian OPPM, rayon, konsulat dan 

organisasi-organisasi bahasa. Sedangkan 

untuk kegiatan tahunan bagian pengasuhan 

santri menangani pembentukan panitia 

penjemputan santri, perbaikan sarana dan 

prasarana pondok, penulisan rapor mental, 

membimbing kepanitiaan Ramadhan, 

membimbing kepanitiaan santri baru, dan 

kepanitiaan hari-hari besar Islam.
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Dalam satu tahun tercatat ada 

beberapa kegiatan ekstrakulikuler yang rutin 

dilaksanakan, diantaranya; 

1) Kegiatan umum 

a) Pekan Perkenalan 

b) PORSENI 

c) Gontor Olympiad 

d) Gontor Cup 

e) Art, handicraft & sportshow 

f) Lomba pidato bahasa Arab, Inggris 

dan Indonesia 

g) Pertemuan konsulat, klub, dan kursus 

h) Laporan pertanggungjawaban 

pengurus OPPM dan Koordinator 

Pramuka 

2)   Kegiatan antar rayon 

a) Lomba vocal group 



 

 

b) Lomba senam 

c) Lomba drama bahasa arab dan Inggris 

3) Kegiatan antar kelas atau angkatan 

a) Lomba vocal group 

b) Lomba cerdas cermat 

4) Kegiatan antar konsulat daerah 

a) Lomba baris-berbaris 

b) Pemilihan utusan konsulat 

kandidat pengurus OPPM 

c) Pemilihan utusan Gudep kandidat 

Bindep 

d) Demonstrasi bahasa daerah 

e) Anekaria nusantara 

5) Pramuka 

6) Drama Arena kelas 5 KMI 

7) Panggung Gembira kelas 6 KMI 

8) Upacara kemerdekaan Indonesia 



 

 

9) Muhadloroh dan sebagainya.
138

\ 

  Semua kegiatan tersebut menjadi 

tanggungjawab bagian staff pengasuhan, 

dimana tugas-tugas tersebut didelegasikan 

kepada panitia khusus serta pengurus 

OPPM dan Koordinator Pramuka. 

d. Metode dan Sistem Pendidikan Karakter di 

Pondok Modern Darussalam Gontor. 

Pendidikan menurut Abdullah Syukri 

Zarkasyi adalah proses dari pengajaran, 

pembentukan, pembinaan, pembiasaan, 

pengarahan, pengawalan, pelatihan, 

penugasaan dan diikuti dengan keteladanan.  

Sistem pendidikan karakter di PMDG 

berlaku tidak hanya untuk santri saja tetapi 
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untuk siapa saja yang bernaung di dalam 

lingkungan kampus, antara lain; 

1) Keteladanan\ 

 Adalah penonjolan sikap teladan 

dari para kyai, guru, pengasuh dan santri. 

Bagi Imam Zarkasyi, kyai, santri, masjid, 

pondok atau asrama adalah unsur 

terpenting dari sebuah pesantren. 

Bukanlah disebut Pondok Pesantren jika 

tidak ada unsur penting tersebut dalam 

pesantren. Di PMDG kyai harus bisa 

menjadi teladan bagi guru dan santri, guru 

harus menjadi teladan bagi santri, dan 

santri harus menjadi teladan juga bagi 

teman dan adik kelasnya. Abdullah Syukri 

Zarkasyi mengatakan, “Kyai harus 

menjadi uswah bagi seluruh warga 



 

 

PMDG. Guru harus menjadi uswah bagi 

santri-santrinya. Santri senior harus 

menjadi uswah bagi santri yang lebih 

muda.” 

2) Penciptaan Lingkungan 

Lingkungan PMDG secara 

keseluruhan dirancang untuk kepentingan 

pendidikan yang berbasis komunitas, 

sehingga semua apa yang didengar, 

dilihat, dirasakan, dikerjakan, dan dialami 

para santri bahkan seluruh penghuni 

pesantren adalah dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Membentuk 

milliu ini yang penting.
139

 

3) Pengarahan 
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Semua kegiatan yang dilaksanakan 

di PMDG selalu diawali dengan 

pengarahan, terutama tentang nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung di dalamnya. 

Seperti halnya seluruh guru dan santri 

setiap awal tahun wajib mengikuti acara 

inti Pekan Khutbat al-`Arsh yang diadakan 

selama 3 hari berturut-turut yang diisi 

tentang sejarah, nilai, dan sistem 

pendidikan PMDG.  

4) Pembiasaan 

Menjalankan program-program 

pendidikan dari yang ringan ke yang berat 

dengan disiplin tinggi. Seperti bangun 

pagi sebelum subuh, sholat berjama’ah, 

antri mandi dan makan semua terjadwal 

dengan ketat. Hal ini dimaksudkan agar 



 

 

semua yang tinggal di lingkungan kampus 

terbiasa dengan dinamika kehidupan yang 

tidak pernah berhenti bergerak. 

5) Penugasan 

Penugasan dalam hal ini adalah 

penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 

kependidikan. Guru mendapatkan tugas 

dari kyai atau pimpinan pondok, begitu 

juga santri banyak mendapatkan tugas dari 

senior, guru, bahkan langsung dari 

pimpinan pondok. Penugasan ini 

dimaksudkan untuk melatih mereka agar 

menjadi manusia yang aktif dan dinamis. 

3. Implikasi Pendidikan Karakter terhadap 

Output Santri 

Ada beberapa karakter khas yang 

dimiliki PMDG yang tidak dimiliki pada 



 

 

alumni pesantren lain. Diantaranya adalah 

dedikasi dan loyalitas dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Seperti yang dituturkan oleh 

Nasrullah Zarkasyi, para santri bahkan guru 

dalam menjalankan amanat dan tugas yang 

dberikan, sama sekali tidak dibayar. Tidak ada 

uang lelah, uang rapat, uang honor 

kepanitiaan dan sebagainya. Mereka 

menjalankan tugas dengan niat ikhlas dan 

pengalaman yang sangat mahal dengan 

kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan 

akan ditiru oleh santri dan adik kelasnya. 

Proses pendidikan karakter dengan disiplin 

yang kuat yang diterapkan oleh PMDG 

membuat karakter tersebut melekat kuat 

dalam diri santri dan alumninya. 



 

 

Selain itu hal unik lainnya adalah 

cara berpakaian dan sikap pribadinya, 

sehingga mudah dikenali. Aturan yang 

berlaku adalah kemeja harus dimasukkan dan 

wajib memakai sabuk. Ini adalah hasil dari 

didikan selama 24 jam sehari dan berlangsung 

selama bertahun-tahun, yang tentu saja 

didikan ini akan melekat sampai kapanpun. 

Yang tak kalah menarik adalah cara mereka 

berkomunikasi dengan sesama alumni. Dari 

cara bicara dan kosa katanya yang unik ala 

PMDG menjadi salah satu tanda apakah dia 

alumni PMDG atau bukan. Semua karakter 

yang tersebut diatas itu tentu saja karena hasil 

didikan PMDG dengan segala dinamikanya 

disertai disiplin tinggi.
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Tokoh-tokoh bangsa seperti Idham 

Khalid, Nurcholis Majid, Hasyim Muzadi, 

Din Syamsuddin, Hidayat Nur Wahid, Maftuh 

Basyuni, Emha Ainun Najib, AM Fakhir, 

Lukman Hakim Saifuddin adalah sedikit nama 

dari ribuan alumni yang lahir dari  hasil 

pendidikan karakter di PMDG. Ratusan 

bahkan ribuan alumninya telah mengkopi 

paste sistem pendidikan PMDG dengan 

mendirikan pesantren semisal yang 

mengadopsi sistem pendidikan karakter 

PMDG. 

Berikut beberapa nama alumni 

PMDG yang sudah dikenal dan berkiprah di 

tingkat nasional bahkan internasional. Idham 

Chalid, tamat dari KMI pada tahun 1943, 

Nurcholis Madjid, alumni tahun 1960, 



 

 

Hasyim Muzadi, adalah seorang tokoh Islam 

Indonesia dan mantan ketua umum Nahdlatul 

Ulama salah satu organisasi terbesar di 

Indonesia beliau juga aktif dalam bidang 

pendidikan, tercatat beliau adalah pengasuh 

Pondok Pesantren Al-Hikam yang berlokasi di 

kota Malang, Jawa Timur.  

Muhammad Sirajuddin 

Syamsuddin, atau lebih dikenal dengan Din 

Syamsuddin lahir di Sumbawa 1958, adalah 

seorang tokoh Muhammadiyah yang pernah 

menjabat menjadi Ketua Umum Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah selama dua periode 

2005-2010 dan 2010-2015. Merupakan 

alumni PMDG tahun 1980. Dan saat ini beliau 

menjabat sebagai anggota Badan Wakaf 

PMDG. Abdurrahman Mohammad Fachir, 



 

 

alumni PMDG tahun 1978. Mengawali karir 

diplomatiknya pada tahun 1983 sebagai PNS 

di Kementerian Luar Negeri, sekarang 

menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri 

Indonesia ke-6 Petahana (2014-sekarang). 

Lukman Hakim Saifuddin, adalah Menteri 

Agama Indonesia yang menjabat sejak 9 Juni 

2014 di Kabinet Indonesia Bersatu II dan 

kembali menjadi menteri di Kabinet Kerja 

sejak 27 Oktober 2014. Beliau merupakan 

alumni PMDG tahun 1983.  

Muhammad Maftuh Basyuni 

mantan Menteri Agama RI. Hidayat Nur 

Wahid Wakil Ketua MPR RI & Mantan Ketua 

MPR RI. Adnan Pandu Praja mantan Wakil 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Abdussalam Panji Gumilang pimpinan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Agama_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Agama_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/9_Juni
https://id.wikipedia.org/wiki/2014


 

 

Pesantren Al-Zaytun Indramayu. Bachtiar 

Nasir, Ketua Alumni Saudi Arabia se-

Indonesia. Abu Bakar Baasyir Pimpinan 

Pondok Pesantren Ngruki Solo. Achmad Nuril 

Mahyudin Aktivis Sosial, Peraih Love & Care 

Award 2014. Emha Ainun Nadjib seorang 

Budayawan. Aflatun Muchtar, Rektor UIN 

Raden Fatah Palembang.  

Ahmad Cholil Ridwan mantan 

Ketua Dewan Dakwah Islamiyyah. Ahmad 

Fauzi Tidjani Rektor IDIA Prenduan Madura. 

Ahmad Fuadi Jurnalis, Novelis, Peraih 

Education UK Alumni Award 2016. Ahmad 

Khairuddin, Rektor Universitas 

Muhammadiyah Banjarmasin. Ahmad Luthfi 

Fathullah, Direktur Kajian Hadis. Ahmad 

Satori Ismail Ketua Ikatan Dai Indonesia. 



 

 

Akbar Zainudin motivator & Trainer “Man 

Jadda Wajada”. Ali Mufrodi, Wakil 

Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Amal 

Fathullah Zarkasyi Rektor Universitas 

Darussalam Gontor. Amsal Bachtiar, Direktur 

Perguruan Tinggi Agama Islam. Andri 

Sofyansyah, sutradara, Film Dokumenter 

Terbaik FFI 2013. Anwar Sadeli Karim, 

Ketua Umum Mathlaul Anwar. Armanu 

Thoyib, Ketua Asosiasi Ilmuwan Manajemen 

Indonesia. Asep Sulaiman Subanda, peraih 

Asia Pasific MO Entrepreneur 2008. Aunur 

Rohim Faqih, Dekan FH UII Yogyakarta. 

Azhar Arsyad, Mantan Rektor UIN 

Alauddin Makassar, Mohammad Munir dekan 

Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo .  



 

 

Badri Yatim, mantan Dekan 

Fakultas Adab UIN Jakarta. Damanhuri 

Zuhri Jurnalis & wartawan senior Republika. 

Dedi Djubaedi, mantan Direktur Madrasah 

Kemenag. Didin Sirojuddin AR Kaligrafer 

Internasional, Pesantren Kaligrafi Al-Quran. 

Edyson Saifullah, Dekan Fakultas 

Ekonomi UIN Palembang. Eka Putra Wirman, 

Rektor IAIN Imam Bonjol Padang. Gilang 

Hardian Peraih Asia’s Student Entrepreneur 

Award 2015. Habib Chirzin, Presiden Forum 

for Peace, Human Rights & Development. 

Hafidz Taftazani, Ketua Asosiasi 

Penyelenggara Haji Khusus se-Indonesia. 

Hamid Fahmy Zarkasyi, Ketua Pimpinan 

Majelis MIUMI.  



 

 

Hasanain Juaini, Tgh. 

Penerima Ramon Magsaysay Award. Hasbi 

Hasan, Direktur PA Peradilan Agama 

Mahkamah Agung. Nurol Aen, mantan Ketua 

Ikatan Sarjana NU Jawa Barat. Ibrahim 

Thoyyib, Pendiri dan Pimpinan Pondok 

Pesantren Wali Songo Ngabar. Idris Abdul 

Shomad, Wali Kota Depok Periode 2016–

2020. Ika Yunia Fauzia, Motivator dan Pakar 

Ekonomi Islam. Ikhwanul Kiram 

Mashuri mantan Pemimpin Redaksi Koran 

Republika. Iskandar Zulkarnaen, alumni tahun 

1996 mantan manajer Kompasiana – Kompas 

Grup. Juhaya S. Praja, mantan Rektor Institut 

Agama Islam Suryalaya.  

Kalend Osen pendiri “Kampung 

Inggris” Pare Kediri. Herman Hidayat, pakar 



 

 

Lingkungan Ekosistem LIPI. Husnan Bey 

Fananie, Duta Besar Indonesia untuk 

Azerbaijan. M. Amin Abdullah, mantan 

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. M. 

Amin Nurdin, mantan Dekan Fakultas 

Ushuluddin UIN Jakarta. M. Ennis Anwar, 

Ketua Umum Al-Ittihadiyyah. M. Hawin, 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada. Masrur Masykur Wakil Bupati Kendal 

Periode 2016–2020. Mauludin Anwar  mantan 

Direktur Pemberitaan SCTV. Muchlis M. 

Hanafi, Direktur Lajnah Pentashihan Al-

Quran. Muhammad Akhyar Adnan, Wakil 

Rektor UII Yogyakarta.  

Muhammad Muzammil Basyuni, 

mantan Duta Besar RI untuk Suriah. Muharrir 

Asy’ari, Rektor Universitas Muhammadiyah 



 

 

Aceh. Muhtarom HM, Rektor Universitas 

Nahdhatul Ulama Jepara. Mudjahid 

Danun pendiri Persatuan Pelajar Muslim 

Eropa. Munawar Liza Zainal alumni 1992 

mantan Wali Kota Sabang, NAD. Mushtofa 

Taufik Abdul Latif, Duta Besar Indonesia 

untuk Oman. Ramly Hutabarat, mantan 

Direktur Tata Negara Kemenkumham. Roem 

Rowi, mantan Ketua MUI Jawa Timur. 

Siswanto Masruri, Mantan Wakil Rektor UIN 

Yogyakarta. Sulaeman Ma’ruf, Ketua Forum 

Pondok Pesantren Banten.  

Sumper Mulia Harahap, Dekan 

FSH IAIN Padangsidempuan. Susiknan 

Azhari, Direktur Museum Astronomi Islam. 

Syarifah Gustiawati, Pakar Ekonomi Islam. 

Syahrul Mamma, Dirjen Perlindungan 



 

 

Konsumen. Tajuddin Noor mantan Duta 

Besar RI untuk Sudan. Wahib Abdul Jawad, 

mantan Duta Besar RI untuk Suriah. Yudi 

Latief, Direktur Reform Institute. Yudhi 

Wahyuni mantan Walikota Banjarmasin. 

Zuhri M. Syazali mantan Bupati Bangka 

Barat. Zulkifli Muhadli, Mantan 

Bupati  Sumbawa Barat. Muhammad 

Hilmy pengusaha, Jenang Kudus 

“Mubarok”.
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Dari sekian banyak alumni PMDG 

yang bisa dikatakan sukses berkiprah di dalam 

masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi 

visi PMDG, tetap saja tidak bisa menjamin 

100% alumninya tetap berada pada jalur yang 

diharapkan. Jiwa kebebasan yang diajarkan di 
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PMDG membentuk karakter santri untuk 

berani berbeda pendapat dan berani 

mengambil sikap, sehingga tidak dapat 

dihindari akan adanya beberapa alumni yang 

mengambil jalan berbeda dalam 

kehidupannya. Sebut saja Novriantoni Kahar, 

Muhammad Munip, dan Ruhul Ma’ani yang 

memilih untuk menjadi aktifis Liberal. 

Walaupun PMDG menjunjung 

tinggi Motto dan Panca Jiwa kebebasan dan 

berfikiran bebas tetapi PMDG tidak sedang 

mencetak para pemikir bebas. Karena bagi 

PMDG kebebasan yang dimaksud disini 

adalah kebebasan yang tidak meninggalkan 

prinsip sebagai muslim dan mukmin.  



 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Model Pendidikan Karakter di Pondok Modern 

Darussalam Gontor 

1. Inti Pendidikan Karakter 

Model pendidikan karakter di PMDG 

adalah sebuah bentuk idealisasi pendidikan yang 

dikembangkan oleh Imam Zarkasyi berdasarkan 

pada pengalaman beliau selama menimba ilmu di 

beberapa pondok dan madrasah. Nilai-nilai 

karakter yang beliau susun adalah nilai-nilai dasar 

pesantren yang bersumber dari al-Qur’an dan al-

Sunah, yang berisi ajaran-ajaran pokok mengenai 

akidah, ibadah, dan akhlak yang dirumuskan 

berdasarkan pada tradisi dan budaya pesantren 

yang tentu saja tidak bertentangan dengan syariat 



 

 

Islam yang sudah baku. Desain nilai-nilai karakter 

yang dianut PMDG ini berbeda dengan desain 

nilai-nilai yang diajarkan oleh beberapa ahli 

pendidikan karakter yang lain.  

Seperti halnya Lickona, dimana Lickona 

meletakkan nilai-nilai moral yang relative 

universal atau nilai-nilai moralitas yang relatif 

tergantung individu dan masyarakat yang 

memegangnya sebagai nilai utama, nilai-nilai 

moral yang di ambil oleh Lickona dilandasi pada 

keresahannya terhadap generasi muda di AS yang 

mulai mengabaikan kepekaan moral yang 

menjadikan masalah serius menyangkut etika 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Karakteristik khas pondok pesantren yang 

dimiliki PMDG membuat pendidikan karakter 

bisa berjalan dengan baik, jika mengikuti teori 



 

 

Lickona secara otomatis tahapan tiga component 

of good character mampu dilaksanakan secara 

konsisten dan terus menerus. Pertama, tahapan 

moral knowing yang disampaikan dalam masjid 

dan melalui nilai-nilai Panca Jiwa dengan kyai 

sebagai sosok utama contoh teladan bagi guru dan 

santri.  

Kedua, moral feeling yang dikembangkan 

melalui pengalaman hidup keseharian santri 

dalam pesantren dengan kegiatan-kegiatannya 

yang sarat dengan nilai-nilai Panca jiwa dan 

filsafat kehidupan. Ketiga, moral action meliputi 

semua upaya PMDG dalam rangka mencetak 

kader umat yang diwujudkan dengan serangkaian 

program pembinaan pribadi santri secara utuh dan 

total. Secara sederhana di PMDG di sebut dengan 

integrasi iman, ilmu dan amal. 



 

 

Berbicara mengenai model implementasi 

pendidikan karakter di PMDG, maka model 

implementasi yang di terapkan di PMDG akan 

cenderung mengarah kepada model gabungan. 

Dimana sistem dalam PMDG sendiri  sulit untuk 

memisahkan antara kegiatan kurikuler, 

ekstrakulikuler dan kokurikuler. Sebagaimana 

dengan kelebihan model gabungan ini, PMDG 

juga mewajibkan tidak hanya guru akan tetapi 

semua komponen pendidikan untuk terlibat di 

dalam penciptaan lingkungan yang mengandung 

nilai-nilai karakter PMDG. Di PMDG sendiri 

keterlibatan guru dalam semua kegiatan anak 

sudah menjadi keharusan. Ini terlihat di setiap 

kegiatan dimana semua kegiatan harus diawali 

dengan pengarahan dari guru pembimbing 

kemudian pada pelaksanaan kegiatan selalu di 



 

 

kawal oleh guru pembimbing sampai kegiatan itu 

selesai.  

Desain nilai-nilai karakter yang disusun 

oleh para filosof Islam tidak semuanya sama 

dengan nilai-nilai akhlak yang disusun oleh Abu 

Mushlih Ari Wahyudi. Akan tetapi pada dasarnya 

semua pilar-pilar nilai dalam pendidikan karakter 

berkaitan satu dengan yang lain, adapun 

perbedaan nilai-nilai yang disebutkan disebabkan 

oleh perbedaaan kebutuhan masing-masing 

sekolah disesuaikan dengan kondisi dan masalah 

yang sedang dihadapi oleh sekolah, masyarakat, 

ataupun bangsa dan negaranya. 

Adapun nilai-nilai yang didesain PMDG 

itu dirangkum menjadi lima jiwa yang biasa 

disebut dengan Panca Jiwa.  yaitu; 

a. Keikhlasan. 



 

 

Keikhlasan di PMDG adalah totalitas 

gerakan, yang menggerakkan semua aktifitas di 

Pondok sehingga Pondok dapat bergerak dan 

menggerakkan dan akhirnya berkah memberkahi. 

Termasuk keikhlasan untuk menerima PMDG 

secara utuh atau kâffah yang berbeda dengan 

sistem dan orientasi lembaga pendidikan lain. 

Dan untuk menerima PMDG secara utuh, salah 

satu caranya yaitu dengan adanya acara Pekan 

Perkenalan, dimana para guru dan santri tanpa 

terkecuali diberi penjelasan tentang apa itu 

pondok, apa isi didalamnya, milik siapa, dan 

kemana tujuannya. Pekan Perkenalan ini juga 

ditujukan sebagai tajdîdu al-niyyah (pembaharuan 

niat) bagi santri dan guru lama, agar bisa 

menerima PMDG secara utuh dan tidak setengah-

setengah. 



 

 

Keikhlasan menggerakkan santri dengan 

banyak kegiatan yang harus dilaksanakan seperti 

misalnya pada pagi hari sebagian santri sudah 

mulai bertugas untuk bersih-bersih asrama, 

menyapu halaman asrama dan pondok, 

mengumpulkan sampah dan mengangkut sampah 

berkeliling pondok untuk di kumpulkan di TPA, 

sebagian lagi memeriksa kamar untuk 

memastikan ada tidak santri yang sakit untuk 

diambilkan makan atau diantar ke kamar 

mandi.
142

 

Keikhlasan ini juga terlihat di dalam 

organisasi, dimana pengurus OPPM dan 

Koordinator harus bertanggungjawab atas semua 

kegiatan dan juga keuangan organisasi yang 

nilainya bisa mencapai milyaran rupiah. Dimana 

pada akhir masa jabatan, mereka harus 
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mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan 

selama masa kepengurusan, sebelum digantikan 

oleh pengurus berikutnya. Dari sinilah jiwa 

keikhlasan, kejujuran dan tanggungjawab 

ditanamkan.
143

 

Di PMDG tidak ada bedanya antara santri 

yang anak pejabat atau anak petani, semua 

mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang sama, 

bahkan santri yang berasal dari luar negeripun 

harus bisa tinggal di asrama dan mengkonsumsi 

makanan yang sama dengan santri lain. Semua 

santri harus ikhlas untuk mengikuti aturan dan 

tata hidup yang ada di PMDG tanpa terkecuali. 

Semua kegiatan diikuti dan dilaksanakan 

dengan niat semata-mata karena Allah, kyai 

ikhlas mendidik, santri ikhlas dididik, dan para 

guru ikhlas dalam membantu menjalankan proses 
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pendidikan. Ada kaidah yang diajarkan di PMDG 

tentang keikhlasan, yaitu metodologi lebih 

penting dari materi, namun guru lebih penting 

daripada metodologi, akan tetapi, jiwa yang 

dimiliki seorang guru itu lebih penting daripada 

guru itu sendiri. 

Jiwa keikhlasan ini yang mulai jarang 

ditemukan pada pribadi guru-guru di sekolah 

pada umumnya, dimana mereka bekerja secara 

profesional dalam arti semua dihitung dengan 

nominal angka. Di PMDG tidak ada guru yang 

digaji, untuk guru hanya ada ihsan atau sekedar 

tanda terima kasih Pondok kepada guru yang 

disesuaikan dengan kondisi keuangan Pondok 

pada saat itu. Tak ada sepeserpun uang SPP santri 

yang dibebankan untuk membayar guru, SPP 

santri digunakan untuk membayar listrik dan 



 

 

untuk memenuhi kebutuhan santri dalam belajar 

seperti meja, bangku dan membangun ruang 

kelas. 

b. Kesederhanaan. 

Keikhlasan ini juga berkaitan erat dengan 

nilai kesederhanaan. Menurut KH. Syamsul Hadi 

Abdan, salah seorang pimpinan Pondok, 

sederhana adalah hidup secara wajar. Apa yang 

ada dan apa yang dimiliki semuanya disyukuri 

dan digunakan semaksimal mungkin. Sedangkan 

menurut ust. Nasrullah Zarkasyi, definisi dan 

makna kesederhanaan bagi PMDG memang 

relatif, artinya ala kadarnya. Yang jelas 

ukurannya tidak melampaui tingkat mubazir. 

Kesederhanaan di PMDG adalah tidak berlebih-

lebihan dalam berbuat dan bersikap. Bukan 

berarti pasif atau nrimo, tetapi lebih kepada 



 

 

penanaman nilai-nilai kekuatan bertahan, 

kesanggupan, ketabahan dan penguasaan diri 

dalam menghadapi perjuangan hidup. Misalnya 

bagi PMDG yang benar itu makan untuk hidup 

bukan hidup untuk makan. 

Nilai yang diajarkan adalah bermuara 

pada khayru al-nâsi anfa’uhum li al-nâsi. 

Kesederhanaan juga nampak dengan adanya 

larangan untuk menggunakan alat-alat elektronik 

dan telekomunikasi semisal HP, tape, dan kamera, 

juga perhiasan seperti gelang, kalung, dan cincin. 

Selain itu juga ada aturan pembatasan jumlah 

pakaian harian maksimal adalah 3 pasang diluar 

pakaian sekolah dan olahraga, pembatasan jumlah 

uang jajan perhari maksimal Rp. 20.000,- lebih 

dari itu harus ada laporan ke bagian Administrasi 

untuk kegunaan uang tersebut. Sederhana bukan 



 

 

hanya dalam penampilan saja, akan tetapi juga 

sederhana dalam cara berfikir, mengerjakan 

sesuatu dari yang mudah menuju sesuatu yang 

lebih sulit. 

Dari segi makanan, lauk pauk santri 

adalah makanan rakyat yang bisa di konsumsi 

siapa saja, minumanpun yang tersedia hanya air 

putih, kadang teh atau susu diberikan sekedar 

agar siswa tidak merasa bosan dengan menu yang 

seadanya. Kesederhanaan mengandung nilai-nilai 

kekuatan, kesanggupan, ketabahan, dan 

penguasaan diri dalam menghadapi perjuangan 

hidup. Di balik kesederhanaan ini terpancar jiwa 

besar, berani maju, dan pantang mundur dalam 

segala keadaan. 

c. Kemandirian. 



 

 

Berdikari atau kesanggupan menolong diri 

sendiri tidak saja dalam arti bahwa santri sanggup 

belajar dan berlatih mengurus segala 

kepentingannya sendiri, tetapi pondok pesantren 

itu sendiri sebagai lembaga pendidikan juga  

harus sanggup berdikari, sehingga ia tidak 

menyandarkan kelangsungan hidupnya kepada 

bantuan atau belas kasihan pihak lain.  

Dalam hal pendidikan, PMDG meramu 

materi pembelajaran, mendidik dan mengevaluasi 

peserta didiknya secara mandiri. Bukan hanya itu 

saja, PMDG juga mempunyai tahun ajaran 

sendiri, dengan sistem pendaftaran calon pelajar 

tersendiri, materi dan metode pembelajaran 

tersendiri, guru-guru milik sendiri yang 

merupakan tamatan atau alumni sendiri, bahkan 



 

 

hari liburpun berbeda dengan sekolah pada 

umumnya. 

PMDG tidak berafiliasi ke lembaga 

pendidikan manapun, tidak terikat, bebas 

menentukan sistemnya sendiri, termasuk sistem 

penilaian dan evaluasi pendidikan. Bisa dikatakan 

bahwa PMDG memiliki sistem pendidikan yang 

khas, tidak ada duanya. Dalam sistem 

kemandirian,  selain memiliki kawasan kampus 

sendiri, PMDG juga memiliki sistem ekonomi 

sendiri, dan memenuhi logistik sendiri. Semua 

pekerjaan yang ada di dalam pondok selama 

masih sanggup akan dikerjakan oleh kyai dan 

para santrinya sendiri. Adapun pegawai atau 

karyawan tetap ada, hanya saja mereka bekerja di 

sektor-sektor pekerjaan yang tidak bisa dilakukan 

oleh kyai dan santri, seperti pertukangan, pekerja 



 

 

pabrik, dan pelayan jasa yang membutuhkan jam 

kerja penuh. 

d. Ukhuwah al-Islamiyyah. 

Bagi santri PPMDG, teman adalah ibarat 

nyawa yang membuat mereka betah di pondok. 

Pertemanan ini dimulai ketika mereka menjadi 

calon santri, ketika itu mereka mulai masuk 

asrama untuk pertama kali, makan, mandi, sholat 

jamaah di masjid tidak boleh disertai oleh orang 

tuanya. Inilah awal terbentuk ukhuwah al-

Islamiyyah diantara mereka. Dan bertambah kuat 

ketika mereka diterima menjadi santri PMDG. 

Pendidikan ukhuwah al-Islamiyyah di 

PMDG sangat kental. Banyak aktifitas santri yang 

mengandung pendidikan kerjasama dan 

persaingan sehat, terutama pada aktifitas 

ekstrakulikulernya, seperti keorganisasian, 



 

 

kepramukaan, kesenian, maupun olah raga. 

Seorang santri paling tidak mengikuti dua 

aktifitas ekstrakulikuler, jika satu kegiatan 

ekstrakulikuler dia memiliki lima orang teman 

akrab, maka semakin banyak kegiatan yang 

diikuti maka akan semakin banyak pula teman 

akrabnya. Uniknya, teman di PMDG tidak hanya 

berfungsi sebagai partner kerjasama, melainkan 

juga menjadi pesaing dalam konflik-konflik yang 

malah mendewasakan mereka dalam melihat 

masalah. Konflik-konflik yang terjadi tetap dijaga 

agar tidak sampai berujung pada pertengkaran 

atau bahkan perkelahian. Kalaupun ada, dapat 

dipastikan kedua pihak yang berkonflik akan 

dipulangkan tanpa pandang bulu. 

Tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan 

ekstrakulikuler saja ukhuwah ini terbentuk, tetapi 



 

 

dari fasilitas lain tempat santri beraktifitas, seperti 

sarana seperti dapur, kamar mandi, lapangan 

olahraga dan lainnya bisa juga menimbulkan rasa 

kerjasama, konflik, dan persaingan terjadi. 

Keunikan lainnya adalah dimana konflik dan 

persaingan yang terjadi selama di Pondok tidak 

menjadikan mereka menjadi musuh ketika sudah 

menjadi alumni, sebaliknya malah membuat 

mereka semakin dekat karena persaudaraan ini. 

Uniknya, masih menurut ust. Nasrullah 

semua alumni PMDG dimanapun mereka tinggal 

baik di dalam ataupun luar negeri, berapapun 

tahun angkatan mereka, ketika bertemu tanpa 

perkenalan yang lama mereka langsung akan tahu 

identitas masing-masing. 

e. Kebebasan 



 

 

Kebebasan yang dianut PMDG adalah 

kebebasan yang tidak meninggalkan prinsip 

muslim mukmin. Bebas berfikir dalam arti 

PMDG tidak terikat atau fanatik pada satu 

mahzab. Toleran terhadap perbedaan pendapat 

dan tidak terlalu mempersoalkan khilafiyyah. Para 

santri dibekali dengan berbagai pengetahuan yang 

cukup luas dalam seminar dan diskusi ilmiah 

sehingga persoalan khilafiyyah menjadi 

permasalahan biasa. Bebas memilih masa depan, 

bebas memilih jalan hidup, bebas dari pengaruh 

negatif dari luar, masyarakat, dan di dalam 

pondok bebas untuk memilih kegiatan yang 

disukainya. Kebebasan ini diharapkan bisa 

menjadikan santri berjiwa besar dan optimis 

menghadapi segala kesulitan dimasa yang akan 



 

 

datang. Jadi santri di PMDG tidak terbatas pada 

golongan tertentu. 

Dari nilai-nilai utama Panca Jiwa yang 

lima itu secara tidak langsung menghasilkan nilai-

nilai turunan yang mendukung nilai-nilai utama. 

Seperti halnya nilai keikhlasan yang 

menumbuhkan nilai loyal dan dedikasi yang 

tinggi, nilai kesederhanaan yang menumbuhkan 

nilai sabar dan syukur, nilai kemandirian 

menumbuhkan nilai percaya diri, harga diri, 

kreatif, produktif dan kebanggaan pada sekolah, 

sedangkan nilai ukhuwah al-islamiyyah 

menumbuhkan nilai patriotisme, demokrasi, 

kerjasama, toleransi, dan menghormati perbedaan, 

sedangkan nilai kebebasan menumbuhkan nilai 

percaya diri dan tanggungjawab. 



 

 

Dari beberapa pilar pendidikan karakter 

yang telah telah disebutkan di bab sebelumnya, 

yaitu nilai karakter menurut State Board of 

Education, filosof Islam, ahli pendidikan 

Indonesia, dan pusat kurikulum Balitbang Diknas, 

hampir semua nilai-nilai karakter yang dianut 

PMDG ada di sana. Pendidikan karakter di 

PMDG dimaknai dengan penanaman nilai-nilai 

karakter utama yang terangkum dalam Panca Jiwa 

Pondok yaitu, keikhlasan, kesederhanaan, 

kemandirian, ukhuwah Islamiyah dan kebebasan.  

Menurut Najwa Mu’minah yang pernah 

menjadi staf pengasuhan santri di PMDG Putri 

menjelaskan bahwa dari kelima nilai-nilai 

karakter utama tersebut dalam aplikasinya 

terhadap kegiatan maka memunculkan nilai-nilai 

karakter yang merupakan nilai-nilai karakter 



 

 

tersembunyi (character hidden values) yang 

merupakan hasil dari kurikulum tersembunyi (the 

hidden curriculum) yang diterapkan di PMDG. 

Dari lima nilai utama dan beberapa nilai 

turunan yang mendukung nilai utama, serta dari 

beberapa pendapat ahli pendidikan karakter maka 

nilai-nilai utama yang dimiliki PMDG jauh lebih 

sederhana akan tetapi bisa menumbuhkan banyak 

nilai-nilai turunan yang dihasilkan dari berbagai 

macam kegiatan dan penciptaan lingkungan yang 

sudah dipersiapkan secara matang oleh PMDG. 

Nilai-nilai turunan ini bisa saja berubah dan 

bertambah sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan kegiatan yang dilakukan. 

 

2. Karakteristik.  



 

 

Adapun beberapa karakteristik PMDG 

yang khas dan tidak semua dipunyai oleh 

Pesantren lain, yaitu; 

a) Sistem Asrama. 

  Sebagai lembaga pendidikan 

dengan sistem asrama, dimana santri harus 

berada di dalam asrama selama 24 jam, maka 

kegiatan yang berlaku di PMDGpun berlaku 

selama 24 jam. Hal ini juga diberlakukan 

bagi kyai dan para guru, dimana mereka juga 

harus tinggal di dalam lingkungan pondok 

selama 24 jam juga. Selain untuk efisiensi 

dan efektifitas dalam mengawasi dan 

melaksanakan kegiatan, hal ini dimaksudkan 

agar kyai bisa memberi teladan bagi guru dan 

santri dalam kehidupan sehari-hari secara 



 

 

langsung, guru bisa mengambil tauladan dari 

kyai dan menjadi teladan bagi santri.  

  Dan santri bisa memberikan 

teladan bagi teman dan adik-adik kelasnya. 

Ini berkaitan langsung dengan misi PMDG 

sebagai pondok kaderisasi, nilai-nilai karakter 

yang diinginkan harus selalu dapat dilihat, 

didengar, dan dialami langsung oleh santri. 

b) Sistem integrasi. 

        Bentuk implementasi pendidikan 

karakter di PMDG dilaksanakan secara 

integral yaitu secara total meliputi seluruh 

kegiatan baik didalam maupun di luar kelas 

selama 24 jam. Dalam materi akademis juga 

materi agama dan materi umum ada dan 

diberikan secara seimbang, agar santri yang 

berlatar belakang umum dapat menekankan 



 

 

pada pendidikan agama begitu pula 

sebaliknya. 

Kurikulum ini mengintegrasikan 

pelajaran umum dan agama, sehingga ada 

keseimbangan antara ilmu umum pengetahuan 

umum dan agama. Keseimbangan aspek soft 

skill bahasa, penggunaan pengantar bahasa 

pengantar Arab dan Inggris secara teratur, dan 

kedisiplinan santri di asrama menjadi corak 

khas PMDG. Ditambah pelajaran praksis, 

dimana santri terlibat langsung dalam struktur 

manajemen pondok pesantren, membuat santri 

memiliki karakter kecerdasan, kecakapan, dan 

ketrampilan tanpa melupakan transformasi 

pengajaran akademik resmi. 

Sebagai pesantren dengan sistem yang 

integrated, cukup sulit memisahkan 



 

 

kurikulum intra dan kurikulum ekstra. Karena 

bisa jadi keduanya menjadi sifat dari satu 

kegiatan yang sama. Oleh karena itu 

perencanaan Pendidikan Karakter di PMDG 

membutuhkan perancangan yang sangat 

sistematis dan matang, dengan pembagian 

bidang akademis atau yang langsung 

menangani pendidikan dan pengajaran 

dibawah tanggungjawab lembaga KMI 

sedangkan kegiatan harian serta 

ekstrakulikuler dan sebagian kokurikuler di 

bawah tanggungjawab lembaga kepengasuhan 

yaitu pimpinan pondok yang dilaksanakan 

oleh staff pengasuhan sebagai perpanjangan 

tangan pimpinan pondok. Kedua lembaga ini 

harus bersinergi membuat perencanaan 

pembelajaran dan kegiatan menyeluruh bagi 



 

 

santri, untuk menghindari adanya kegiatan 

yang tidak sesuai dengan sunah Pondok. 

c) Komprehensif. 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan di 

pondok adalah melibatkan seluruh kehidupan 

pondok, oleh karena itu ada aturan dan 

pengarahan supaya jalannya kegiatan itu tidak 

berbenturan satu sama lain. Hal ini bisa 

terlihat ketika ada ujian maka tidak akan ada 

kegiatan lain selain ujian itu sendiri.  

Seperti halnya ketika ada kunjungan 

tamu di Pondok, maka santri tetap berkegiatan 

seperti biasa, kecuali tamu resmi dimana 

santri harus dilibatkan maka otomatis semua 

kegiatan lain harus ditiadakan dan semua 

harus berfokus pada acara tersebut. 



 

 

Seperti pada acara Pekan Perkenalan 

Santri atau Khutbat al-Arsh dimana semua 

santri dan guru wajib mengikutinya, maka 

tidak ada alasan untuk tidak mengikuti acara 

tersebut. Bahkan jangan heran kalau di saat 

itu ada mobil ambulan yang membawa santri 

yang sedang sakit untuk hadir dan mengikuti 

proses acara tersebut berlangsung. 

 

d) Kemandirian. 

Karena PMDG merupakan pondok 

yang menerapkan sistem kemandirian dalam 

sistem pengajaran, maka proses pendidikan 

dan pengajaran di PMDG berlangsung 

independen dari intervensi pihak manapun. 

Seperti halnya dalam proses penyusunan 

kalender pendidikan yang memakai bulan 



 

 

Hijriyah sebagai pedoman waktu kegiatan. 

Dan hal ini sudah diterapkan dan berlangsung 

dari awal berdirinya KMI.  

Jadi jadwal kegiatan pendidikan sudah 

baku, solid, dan konsisten dari awal, kalaupun 

ada penambahan kegiatan sehingga 

menggeser kegiatan lama itu tidak pernah 

mengubah jadwal waktu kegiatan utama. 

Sistem ini dipertahankan oleh PMDG secara 

konsisten dan tidak diubah-ubah meskipun 

mengalami perubahan pelaksana, karena 

PMDG menganut prinsip al-muhâfadah ‘ala 

al-qadîmi al-Sâlih wa al-ahdhu bi al- jadiîd 

al- aslah”. 

Berkaitan dengan guru-guru PMDG 

yang merupakan fresh graduate banyak orang 

mempertanyakan kemampuan guru-guru 



 

 

tersebut dalam mengajar santri-santri yang 

mungkin seumuran atau bahkan lebih tua dari 

guru tersebut. Akan tetapi yang dilakukan 

PMDG terhadap santrinya bukan sekedar 

mengajar, bukan sekedar pertemuan antara 

guru dan santri di dalam kelas tapi lebih 

kepada transfer nilai. \ 

Proses transfer nilai ini membutuhkan 

bimbingan, petunjuk dan contoh nyata dari 

pendahulunya. Sebelum menjadi pendidik, 

para guru itu juga mengalami proses masa 

pendidikan sebagaimana santrinya sekarang. 

Mereka sudah sangat memahami aturan, nilai, 

dan cara hidup di Pondok sehingga mudah 

mengemban amanah sebagai pendidik. 

Sistem kemandirian ini dipegang 

secara demikian dalam mengambil guru oleh 



 

 

PMDG, dengan harapan bahwa transfer nilai-

nilai karakter tetap terjaga secara utuh. Apa 

jadinya jika transfer nilai ini dilakukan oleh 

guru tamatan lembaga pendidikan lain yang 

tidak memahami nilai dan cara hidup di 

PMDG, tentu amat menyulitkan karena tidak 

mudah belajar menyesuaikan diri tentang cara 

pandang terhadap pondok dan para santri 

karena berbeda pengalaman. 

e) Berorientasi kemasyarakatan. 

  Sejak pertama kali didirikan 

PMDG sudah mempunyai tekad untuk terus 

mengajar dan mendidik kader umat, maka 

semua yang ada didalamnya harus memiliki 

totalitas dalam mencapai tujuan pendidikan 

tersebut. Bisa dikatakan bahwa pendidikan 

di PMDG sama saja memindahkan tripusat 



 

 

pendidikan ke dalam satu tempat. Selama 

menjadi santri, santri akan bertemu dengan 

santri lain lintas daerah, suku, bahkan beda 

negara. Masing-masing santri dipaksa untuk 

bisa belajar mengenal masing-masing 

pribadi dengan watak dan karakter yang 

beraneka macam. Akhirnya mereka saling 

mengenal dan terciptalah toleransi diantara 

mereka. 

 Semua aktifitas di PMDG didesain 

sedemikian rupa yang kesemuanya 

bertujuan untuk memberikan pengalaman 

dan keterampilan hidup kepada santrinya. 

Misalnya seperti perpindahan kamar santri 

setiap pertengahan tahun, dan aturan tidak 

boleh ada santri yang berasal dari satu 

daerah menjadi mayoritas di dalam satu 



 

 

kamar, banyaknya klub-klub kegiatan yang 

dibentuk selain bertujuan untuk membuat 

komunitas baru juga melatih persaingan 

sehat antar klub. Secara tak langsung 

memberikan banyak pengalaman kepada 

santri dan santripun belajar tentang nilai-

nilai kebersamaan, nilai-nilai sportifitas, 

nilai tanggungjawab dan sebagainya. 

 Lingkungan yang universal inilah 

yang akan membekali santri dengan banyak 

pengalaman yang mungkin akan mereka 

temukan juga di masyarakat nantinya. Oleh 

karena itulah Pimpinan Pondok membuat 

slogan, “semua yang kamu alami di pondok 

ini, kelak akan kamu temui di masyarakat 

nanti.” Maka tak mengherankan jika alumni 

PMDG memiliki nyali internasional, karena 



 

 

sudah terbiasa dengan lingkungan yang 

majemuk. Karena itu, segala apa yang 

sekiranya akan dialami oleh santri-santri di 

masyarakat, itulah yang dididikkan oleh 

pesantren  kepada santrinya. Lingkungan 

pesantren diciptakan untuk mendidik santri 

agar dapat menjadi anggota masyarakat 

yang mandiri dan bermanfaat.  

 Pendidikan ini menjadikan alumni 

pesantren tidak canggung untuk terjun dan 

berjuang ke masyarakat. Pendidikan 

kemasyarakatan inilah yang menjadi alasan 

kenapa banyak alumni PMDG berhasil di 

masyarakat, karena dengan berbagai latihan 

yang ada mereka menjadi siap untuk hidup 

di masyarakat dalam kondisi apapun. Dan 

ukuran keberhasilan menurut PMDG 



 

 

bukanlah yang besar pangkatnya, besar 

bayarannya, akan tetapi tidak ada jasanya 

untuk orang lain. Bagi Kyai Zarkasyi orang 

besar adalah yang besar jasanya untuk orang 

lain, yaitu orang yang mau mengajarkan al-

Qur’an di surau kecil dan tempat yang 

terpencil. 

 

f)    Jiwa dan filsafat kehidupan. 

  Selain memegang teguh sistem 

pendidikan lama hal yang membedakan 

PMDG dengan lembaga pendidikan lainnya 

adalah bahwa sistem PMDG lahir dari 

pengalaman dan penciptaan dinamika 

kehidupan secara total. Semua kegiatan 

dikonsep untuk mendukung pengembangan 

bakat dan potensi santri yang beragam. 



 

 

Seperti adanya kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan di PMDG itu semua bukan 

berasal dari teori ahli pendidikan, melainkan 

dari pengalaman PMDG sendiri. Sistem ini 

diciptakan untuk totalitas kehidupan oleh 

karena itu sistem ini bersifat holistis dan 

komprehensif. Totalitas kehidupan menurut 

PMDG adalah akumulasi dari aktifitas-

aktifitas yang mendidik yang disesuaikan 

dengan alam pendidikan PMDG. 

  Uniknya di PMDG, pesan para 

pendiri (Trimurti) banyak yang dijadikan 

slogan bekerja dan bersikap. Slogan itu 

adalah pengalaman hidup kyai, seperti 

misalnya dalam pengarahan sebelum 

bekerja untuk pondok, seperti mengecor 

gedung, dulu kyai Zarkasyi berpesan, 



 

 

“anak-anakku sekalian, kita akan ngecor. 

Ikhlas bekerja, tidak ikhlas juga bekerja. 

Maka sebaiknya bekerjalah dengan ikhlas. 

Dalam mengabdi kepada pondok, sebaiknya 

total, tanpa pamrih. Bondo, bahu, pikir, lek 

perlu sak nyawane pisan.” Dan sampai 

sekarang, slogan itu terpasang di dinding 

gedung Balai Pertemuan Pondok Modern. 

g) Kyai sebagai figur sentral 

   Di PMDG, kyai adalah pucuk 

teladan sekaligus manajer penggerak 

aktifitas santri. Tugas utamanya adalah 

menjaga aqidah santri selain itu juga 

memastikan bahwa semua kegiatan yang 

berlangsung di Pondok sudah sesuai dengan 

tujuan dan cita-cita Pondok untuk mencetak 

kader umat. Sosoknya sama sekali tidak 



 

 

eksklusif seperti kyai pondok pada 

umumnya, di Pondok lain dimana kyai 

disegani karena sosoknya yang menakutkan 

karena karamahnya. Santri segan kepada 

kyai karena keikhlasan dan 

kesederhanaannya, serta tausiyahnya yang 

lugas dan tegas tetapi tetap dekat dengan 

guru dan santri. Kyai menjadi pusat 

pantulan keteladanan hidup dan aktifitas. 

Semua kegiatan kyai bisa dilihat oleh guru 

dan santri, tidak ada yang ditutup-tutupi dan 

semuanya transparan. 

Hingga bagi para alumninya kyai 

tetaplah menjadi orangtua mereka, karena 

ketika mereka berkunjung ke PMDG 

kepada kyailah mereka menyempatkan diri 

untuk sekedar bersilaturahim dan 



 

 

menyampaikan aktifitas masing-masing di 

masyarakat. Bagaimana mereka bisa 

dipercaya menjadi orang-orang yang 

dibutuhkan dan bermanfaat untuk 

masyarakat, semua itu karena hasil didikan 

PMDG. Karena bagi PMDG, ijazah yang 

sesungguhnya bukanlah ijazah yang 

diberikan kyai kepada santri, melainkan apa 

yang dipamerkan alumni kepada kyainya. 

h)   Kelengkapan fasilitas. 

  Kelengkapan fasilitas mendapat 

perhatian penting di dalam kehidupan 

PMDG, jangan sampai fasilitas yang kurang 

memadai menjadikan proses belajar dan 

mengajar terganggu yang akan berdampak 

kepada menurunnya gairah santri dan guru 

dalam proses belajar mengajar.  



 

 

Selain asrama dan kelas, PMDG 

memiliki banyak fasilitas penunjang kegiatan 

antara lain; masjid, asrama santri, kamar 

mandi, dapur, laboratorium bahasa, lab.kimia 

dan bilologi, lapangan olahraga, dan sanggar 

seni. 

Berawal dari sarana-sarana inilah 

pendidikan karakter santri dimulai. Di 

tempat-tempat itulah kerjasama, konflik, dan 

persaingan terjadi. Namun hal ini tidak 

sampai menumbuhkan konflik dan dendam di 

belakang santri. Adapun gesekan antar 

personil ataupun antar klub akan terus terjadi 

selama tidak menjadi persaingan yang tidak 

sehat maka hal itu menjadi wajar adanya. 

Dan kalaupun sampai ada persaingan yang 

tidak sehat, maka pimpinan pondok akan 



 

 

turun langsung memberi solusi, dari yang 

ringan seperti merubah keanggotaan klub dan 

yang terberat adalah sampai pada 

pembubaran klub begitu seterusnya sampai 

tidak ada lagi dominasi anggota dan 

fanatisme klub. 

Banyak alumni yang sampai saat ini 

sering mengadakan reuni klub dimana 

mereka pernah bersama semasa menjadi 

santri, dari klub penulis apalagi klub 

olahraga. Dimanapun para alumni itu tinggal, 

ketika ada undangan reuni klub maka sedapat 

mungkin mereka bisa datang untuk 

menghadiri acara tersebut. 

B. Strategi Implementasi Pendidikan Karakter. 

1. KMI 



 

 

Jika Lickona menyatakan bahwa 

pendidikan karakter adalah pendidikan yang 

melibatkan aspek pengetahuan, perasaan dan 

tindakan, maka PMDG menyatukan aspek 

keimanan, ilmu, dan amal. Selaras dengan 

pernyataan Lickona bahwa pelaksanaan 

pendidikan karakter harus dilakukan secara 

sistematis dan berkelanjutan, maka bagi PMDG 

ada pernyataan dari pimpinan pondok agar jangan 

bosan-bosan mengingatkan santri, kalo perlu ping 

sewu (seribu kali) maksudnya adalah agar terus 

menerus dan berkelanjutan untuk mengingatkan. 

Seperti halnya Lickona yang menyadari 

pentingnya guru dalam pendidikan karakter 

sebagai pengasuh, tauladan dan mentor, demikian 

juga PMDG sangat selektif memilih guru karena 

mereka adalah barisan terdepan dalam proses 



 

 

pembentukan karakter santri. Diawali dengan 

seleksi guru yang dipilih berdasarkan nilai raport 

akademik, nilai raport mental dan aktifitas selama 

menjadi santri maka calon guru dengan nilai yang 

tinggi akan diminta untuk mengajar di PMDG. 

Proses seleksi guru ini menjadi lebih mudah bagi 

PMDG, sebagai lembaga pendidikan persemaian 

guru-guru, maka guru yang mengajar di PMDG 

bisa dipastikan adalah alumni PMDG itu sendiri, 

ini juga berkaitan erat dengan prinsip 

kemandirian dan kaderisasi yang dianut PMDG. 

Persiapan untuk tahun ajaran baru diawali 

dengan pemilihan wali kelas yang dipilih oleh 

Direktur KMI, kriteria wali kelas ini dipilih 

berdasarkan rekam jejak guru selama menempuh 

pendidikan di jenjang KMI hingga perjalanannya 

selama menjalani masa pengabdian sebagai guru 



 

 

setamat KMI. Sebagai nyawa dari pendidikan 

maka rekam jejak akhlaq calon wali kelas 

menjadi pertimbangan utama karena mereka 

harus bisa menjadi teladan bagi santri-santri yang 

diasuhnya. Uniknya, wali kelas yang juga 

berstatus mahasiswa ini dipilih bukan berdasarkan 

dari pendidikan yang mereka ambil saat itu. 

Mereka tidak harus berasal dari mahasiswa atau 

sarjana fakultas Pendidikan tetapi juga berasal 

dari fakultas Syari’ah, Ushuludin, Ekonomi Islam 

ataupun program studi dari lingkungan fakultas 

Humaniora. Wali kelas ini dipilih berdasarkan 

pengalaman mengajar dan pengalaman menjadi 

wali kelas sebelumnya. 

PMDG tidak mengenal konsep linier 

dalam keilmuan, semua harus siap ditempatkan 

dimana saja dan yang terpenting adalah siap 



 

 

menjadi teladan. Meskipun masih muda, dan 

bukan pula dari bidang studi di lingkungan 

pendidikan, mereka adalah orang-orang yang 

pernah dididik dengan cara serupa oleh wali 

kelasnya terdahulu. Maka dalam mengemban 

amanah ini mereka mengandalkan tradisi, apa 

yang dulu wali kelasnya lakukan untuk mendidik 

santrinya maka begitu pula dia akan mendidik 

santrinya sekarang. 

Sebelum pelaksanaan amanah tersebut, 

para wali kelas mendapat pengarahan dari 

Direktur KMI mengenai hal-hal yang terkait 

dengan perwalian. Masing-masing wali kelas 

dibekali buku besar yang berisi variabel yang 

terkait dengan kelas yang akan dipimpinnnya. 

Diantara isinya adalah daftar murid, daftar guru 

pengajar semua mata pelajaran, asal daerah santri, 



 

 

asal abjad kelas sebelumnya. Tugas utama wali 

kelas adalah memotivasi santri yang berfungsi 

sebagai upaya pendekatan kepada santri agar 

mereka mudah untuk dididik dan diarahkan. 

Banyak cara yang dilakukan oleh wali 

kelas agar mereka lebih dekat dengan santri, 

diantaranya adalah dengan mengajak puasa sunah 

senin kamis, melaksanakan sholat tahajud 

bersama, atau memanggil santri secara personal 

untuk diberi nasehat khusus. Selain itu, wali kelas 

juga mempunyai tugas untuk membimbing 

santrinya belajar setiap malam di kelas-kelas yang 

telah ditentukan. Setiap santri boleh menanyakan 

semua materi pelajaran yang belum mereka 

fahami, dan ini berlangsung hingga jam 23.00 

WIB. 



 

 

Dalam pendidikan manapun, semua 

lembaga pendidikan pasti mempunyai obsesi 

untuk memiliki kualitas dan mutu yang baik bagi 

pendidikan yang dikelolanya, demikian juga 

dengan PMDG. PMDG menerapkan Standar 

Operasional Pelaksanaan (SOP) sebagai salah 

satu upaya agar dapat menghasilkan output yang 

memiliki integritas keilmuan, kapabilitas, dan 

kredibelitas. Adapun SOP PMDG yang berkaitan 

dengan bidang akademis dan pembangunan 

karakter antara lain; guru harus mempunyai 

kompetensi dalam bidang keilmuan, pemikiran, 

dan wawasan, selain mereka harus selalu menjadi 

tauladan bagi santri di setiap kegiatan yang 

diselenggarakan dalam menerapkan panca jiwa; 

dalam sistem pembinaan, pimpinan dan guru 



 

 

harus menerapkan sistem Total Quality Control; 

manajemen yang baik dan pendanaan.  

Kurikulum pendidikan di PMDG telah 

terintegrasi, metodologinya telah diupayakan 

sesuai dengan orientasi pemahaman Islam dan 

disesuaikan dengan visi dan misi pondok. 

Kurikulum PMDG telah mengandung mata 

pelajaran yang membekali setiap pelajaran 

dengan berbagai aliran agama, filsafat, dan 

perilaku yang mengacu kepada syariat Islam. 

Semua dikembalikan lagi kepada visi dan misi 

PMDG yang mempersiapkan kader umat. 

Pendidikan karakter ditanamkan melalui pelajaran 

al-Qur’an, al-Hadith, Mahfudhat, Mutala’ah, Tata 

Negara dan pelajaran umum lainnya. 

Dari segi bahasa, di PMDG ada dua 

bahasa resmi yang harus digunakan santri yaitu 



 

 

Bahasa Arab dan Inggris. Adapun bahasa 

Indonesia hanya dipakai ketika berlangsung 

kegiatan Pramuka. Kewajiban menggunakan 

kedua bahasa ini dimulai pada tahun pertama 

semester kedua. Jadi pada semester kedua, santri 

kelas satu sudah wajib dan harus bisa 

menggunakan kedua bahasa ini sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Tidak hanya ketika 

berkomunikasi dengan teman dalam kegiatan 

harian saja, tetapi di bidang akademik di dalam 

kelas beberapa pelajaran sudah disampaikan guru 

dengan menggunakan kedua bahasa resmi 

tersebut. Akan tetapi Bahasa Arab lebih sering 

digunakan dibandingkan dengan bahasa Inggris. 

Terkait dengan Bahasa Arab ini, PMDG 

sudah terkenal dengan kekhasan dalam 

menggunakan Bahasa Arab. Walaupun di kelas 



 

 

sudah diajarkan kaidah Bahasa Arab yang baik 

dan benar, akan tetapi dalam prakteknya beberapa 

santri tidak peduli terhadap kaidah bahasa Arab 

yang rumit tersebut. Yang terpenting bunyinya 

dapat difahami dan lawan bicaranya memahami 

maksudnya. Sehingga muncul beberapa kata 

Bahasa Arab yang di Indonesiakan atau bahasa 

Indonesia yang diarabkan seperti misalnya 

Thiqatun la yang diartikan bagus tidak? Atau 

hayya tariq-tariq yang dimaksudkan ayo jalan-

jalan dan sebagainya. Uniknya bahasa ala santri 

PMDG ini tidak hanya berfungsi sebagai alat 

komunikasi tetapi juga membuat penuturnya 

mempunyai kepercayaan diri untuk 

berkomunikasi dengan native speaker walau 

kadang lawan bicaranya tidak memahami 

maksudnya. 



 

 

2. Pengasuhan santri. 

Jika KMI merupakan sarana pengajaran 

bagi santri, maka dalam sisi pendidikan, PMDG 

memiliki sarana lain, yakni aktivitas kokurikuler 

dan ekstrakurikuler yang berada dibawah 

tanggungjawab bagian Pengasuhan santri, seperti 

kursus sore, kursus bahasa, dan juga aktivitas 

olahraga, kesenian, serta aktivitas yang mengarah 

kepada minat lainnya. Sisi ini yang saat ini 

agaknya lebih mendominasi pembentukan 

karakter santri. Sebab, dalam aktivitas tersebutlah 

para santri belajar tentang kepemimpinan, 

tanggung jawab, kerjasama, kemandirian, 

keberanian, serta sikap mental penting lainnya. 

Sesuai Undang Undang No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 

mengamanatkan bahwa pendidikan nasional 



 

 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak 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. Maka PMDG memilih sistem 

pendidikan karakter dengan banyak kegiatan  

ekstrakulikuler dimana nilai-nilai karakter lebih 

efektif disampaikan melalui kegiatan 

ekstrakulikuler, dengan beragam pilihan kegiatan 

ekstrakulikuler ini santri bisa memilih kegiatan 

berdasarkan bakat dan minatnya masing-masing. 



 

 

3. Metode dan Sistem Pendidikan Karakter di 

Pondok Modern Darussalam Gontor 

a. Keteladanan\ 

Pendidikan karakter di PMDG lebih 

banyak ditanamkan dan ditularkan secara 

tidak formal, yaitu melalui banyaknya 

aktifitas yang harus diikuti siswa, seperti 

sholat berjamaah di masjid, kegiatan 

akademik, mengurus organisasi, kepanitiaan 

musyawarah rayon dan lomba-lomba. Hal ini 

tentu membutuhkan panutan yang bisa mereka 

lihat setiap saat. Karena salah satu cara yang 

paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter adalah dengan memberi contoh 

secara langsung. Hal ini sangat mungkin 

dilakukan di PMDG karena PMDG 

mewajibkan guru dan santrinya tinggal di 



 

 

Pondok selama 24 jam penuh dalam sehari. 

Sebagai ujung tombak keteladanan di PMDG 

adalah kyai, dimana semua guru dan santri 

bisa secara langsung melihat apa-apa yang 

dikerjakan oleh kyai yang harus mereka lihat 

dan ikuti. Setelah kyai ada guru dan santri 

senior. 

1) Kyai 

        Figur keteladanan di PMDG adalah 

kyai, selain sebagai pimpinan pondok dan 

juga pendidik, kyai juga mempunyai peran 

penting sebagai teladan yang baik bagi guru 

dan santri. Bukan semata karena keilmuannya 

saja akan tetapi keteladan kyai juga dilihat 

dari sikap dan perilaku kesehariannya. Fungsi 

dan peran kyai adalah mengatur, menata, dan 

menggerakkan hidup dan kehidupan di 



 

 

Pondok, yang pada akhirnya terbinalah 

watak, karakter, dan mental dari PMDG. 

2) Guru 

        Ada guru yang sekedar guru beberapa 

mata pelajaran tertentu, ada juga guru yang 

menjadi wali kelas. Guru sebagai wali kelas 

inilah menjadi motivator bagi santri dalam 

keteladanan. Di PMDG wali kelas dipilih dari 

guru-guru yang mempunyai kompetensi lebih 

dalam menguasai beberapa pelajaran 

terutama Dirâsah al-Islâmiyyah dan bahasa. 

Maka wali kelas menjadi tempat bertanya 

tidak hanya pelajaran saja tetapi juga tempat 

untuk berkonsultasi semua masalah. Hal ini 

menjadi mudah dilakukan karena santri dan 

guru berada di dalam satu kampus, sehingga 

kedekatan yang terjalin antar santri dan guru 



 

 

menjadi lebih kuat. Proses pemilihan guru di 

PMDG dilaksanakan dalam rapat khusus 

yang dipimpin langsung oleh pimpinan 

pondok. Para guru dipilih berdasarkan rekam 

jejak mereka selama menjadi santri, selain 

prestasi belajar, rekam jejak dalam hal akhlaq 

sangat diperhatikan. Bagi PMDG, guru 

adalah nyawa pendidikan, dan harus bisa 

menjadi tauladan bagi santrinya lahir dan 

batin. Karena dari para guru inilah transfer 

nilai dan tata hidup pondok akan diserap 

langsung oleh para santri. 

3) Santri senior 

        Santri kls 6 KMI ada sebagian yang 

menjabat sebagai pengurus OPPM dan 

koordinator, di tangan merekalah semua 

tanggungjawab akifitas kegiatan di Pondok 



 

 

dilimpahkan, karena mereka sebagai garda 

terdepan santri dan dibawah mereka ada yang 

bertanggungjawab terhadap asrama atau rayon 

santri. Di lingkungan asrama yang 

bertanggungjawab terhadap dinamika 

kegiatan asrama adalah santri kelas 5 KMI 

yang harus menjadi teladan bagi adik-adik 

kelasnya di asrama. Berbeda dengan pengurus 

OPPM dan Koordinator yang tinggal di rayon 

tersendiri, para pengurus asrama ini tinggal di 

asrama yang sama dengan adik kelas, bahkan 

ada beberapa pengurus kamar yang tinggal 

dalam satu kamar dengan adik kelas. Dengan 

tinggal dan tidur di dalam satu kamar maka 

keseharian pengurus kamar akan dilihat dan 

menjadi contoh bagi adik-adiknya. 



 

 

         Di PMDG budaya meniru sangat kuat 

terjadi, oleh karena itu pendiri PMDG 

menyederhanakan pengertian pendidikan 

dengan apa yang dilihat, didengar, dialami, 

dan dirasakan adalah pendidikan. Karena 

seluruh santri, guru, dan kyai tinggal di dalam 

satu pondok maka setiap hari, setiap gerak-

gerik para guru dan kyai, perilakunya, cara 

makan, ibadah, cara berpakaian, dan lain 

sebagainya bisa dilihat oleh santri. Akhirnya 

santri akan meniru apa yang dilihatnya dan 

dilakukan oleh pendahulunya begitu 

seterusnya. Memang di PMDG keteladanan 

diturunkan dari generasi ke generasi, sejak 

mula KMI berdiri hingga sekarang. 

b. Penciptaan lingkungan. 



 

 

        Dalam pendidikan karakter, semua 

ahli pendidikan karakter menyepakati bahwa 

semua komponen (pemangku pendidikan) 

harus terlibat di dalamnya termasuk 

komponen-komponen pendidikan itu sendiri. 

Di PMDG, keterlibatan semua komponen 

pendidikan mutlak adanya dan semuanya 

dirangkum dalam Program Panca Jangka 

Pondok Modern, meliputi pendidikan dan 

pengajaran, kaderisasi, pergedungan, 

pendanaan, dan kesejahteraan keluarga 

Pondok. 

       Sementara lembaga pendidikan lain 

lebih mementingkan bidang akademis saja, 

PMDG lebih mementingkan pendidikan 

daripada pengajaran. Karena itulah penciptaan 

lingkungan yang mendukung pendidikan 



 

 

karakter di PMDG menjadi penting adanya, 

ini sesuai dengan falsafah hidup PMDG 

bahwa apa yang dilihat, didengar, dan 

dirasakan harus mengandung unsur 

pendidikan.  

     Penciptaan lingkungan ini 

dimaksudkan agar semua program pendidikan 

karakter di PMDG dapat berjalan dengan 

baik, oleh karena itu penting bagi santri untuk 

bisa menyatu, baik secara idealisme dan 

paham dengan nilai_nilai yang diajarkan. Hal 

ini juga merupakan bagian dari sistem 

pendidikan totalitas kehidupan PMDG. Ini 

dimaksudkan untuk memberi bekal kepada 

santri agar memiliki ketrampilan hidup. 

Apalagi visi dan misi PMDG adalah mencetak 

kader pemimpin umat. Penciptaan lingkungan 



 

 

ini secara kasat mata bisa dilihat dari 

banyaknya tulisan falsafah pengajaran dan 

falsafah pendidikan PMDG yang di pasang di 

dinding-dinding kamar asrama santri, kelas, 

dan aula. \ 

      Dinamika santri yang terus bergerak 

selama 24 jam menjadi rutinitas harian yang 

tidak pernah berhenti, hingga sering 

diungkapkan bahwa al-ma’hadu lâ yanâmu 

abadan, pondok tidak akan pernah tidur. 

Berbagai kegiatan dan gerakan di PMDG juga 

diarahkan untuk membina kecerdasan santri 

dengan segala dimensinya, baik itu 

kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, 

maupun kecerdasan emosional. 

c. Pengarahan 



 

 

       Dalam aktifitas harian rumus 

kehidupan yang selalu ditanamkan pimpinan 

pondok kepada guru dan santri adalah 

“bergeraklah, karena dalam sebuah gerakan 

itu ada berkah”, dalam gerakan-gerakan yang 

banyak akan menciptakan dinamika 

kehidupan yang tak pernah berhenti, yang 

akan melahirkan sebuah etos kerja, etos kerja 

akan menghasilkan militansi dan militansi 

akan membentuk sebuah idealisme. Dalam 

setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, 

dipastikan ada pengarahan dari pimpinan 

pondok atau guru pembimbing. Jadi guru dan 

santri diarahkan untuk selalu bergerak entah 

secara kognisi dengan mengikuti kegiatan 

yang bersifat ilmiah seperti klub majalah 

Itqon ataupun Darusalam Post, secara afeksi 



 

 

dengan klub kesenian ataupun kegiatan 

olahraga. Dan agar setiap kegiatan yang 

diikuti santri tetap pada jalur dan tujuan 

pendidikan PMDG maka sebelum kegiatan itu 

berlangsung wajib hukumnya untuk diawali 

dengan pengarahan terlebih dahulu. 

      Pengarahan menjadi hal yang wajib 

dilakukan di PMDG sebelum kegiatan itu 

dilaksanakan. Ini di maksudkan agar guru atau 

santri pelaksana kegiatan memiliki 

keterpanggilan, cita-cita, idealisme, dan 

tanggungjawab serta motivasi yang kuat untuk 

selalu belajar dari kegiatan tersebut. Dari 

pengarahan inilah nilai-nilai Panca Jiwa 

disampaikan, bahwa semua tanggungjawab 

kegiatan harus dilaksanakan dengan ikhlas, 

kerja keras, dan sungguh-sungguh bahwa apa 



 

 

yang akan mereka lakukan adalah juga 

pendidikan  untuk mereka sendiri yang 

hasilnya akan mereka nikmati nantinya.  

     Aktifitas dan kegiatan yang 

berlangsung di PMDG tidak melulu berfokus 

pada aktifitas yang berkaitan dengan bidang 

akademis saja tetapi totalitas kehidupan. 

Semua aktifitas ini diarahkan kepada 

keterampilan hidup secara totalitas demi 

tercapainya misi dan visi PMDG dalam 

mencetak kader pemimpin umat. Oleh karena 

itu mengikuti kegiatan menjadi keharusan 

bagi santri, sebagai salah satu bentuk 

pembiasaan agar santri terbiasa hidup dinamis 

dengan banyaknya kegiatan yang diikuti. 

Maka ketika seseorang tidak mau diberi tugas 

dan hanya berkonsentrasi dengan pelajaran 



 

 

akademi saja, bagi PMDG seseorang tersebut 

tidak mau dididik, maka dipersilahkan untuk 

mencari sekolah yang lain saja.\ 

       Secara teknis pengarahan-pengarahan 

diberikan oleh pimpinan pondok yang 

dilanjutkan oleh para guru atau mushrif 

(instruktur) dan pengurus baik di tingkat 

organisasi maupun asrama. proses 

transformasi ini berlangsung sangat cepat, 

oleh karena itu pengarahan dari para 

instruktur menjadi hal yang penting yang akan 

mentransformasikan nilai-nilai karakter 

kepada seluruh santri di berbagai kegiatan. 

d. Pembiasaan. 

    Pembiasaan ini dimulai sejak anak 

resmi menjadi santri, dengan memberikan 

tanggungjawab kepada santri untuk 



 

 

menjalankan program-program pendidikan 

dari yang ringan ke yang berat dengan disiplin 

tinggi. Dalam kegiatan harian mereka 

dibiasakan untuk mengantri, dibiasakan untuk 

mengurus keperluannya sendiri, belajar 

disiplin, belajar berteman dengan banyak 

orang dari berbagai daerah, belajar 

beradaptasi dengan banyaknya kegiatan 

walaupun masih terbatas dan sebagainya. 

Mulai santri kelas II KMI mereka diwajibkan 

untuk memakai bahasa resmi dalam 

kesehariannya dan sudah diperbolehkan untuk 

mengikuti kegiatan yang lebih banyak 

dibandingkan ketika mereka masih di kelas I. 

Untuk kelas IV mereka sudah diberi tugas 

tambahan untuk menjadi pengurus kamar, 



 

 

rayon dan kader pengurus OPPM serta 

Koordinator Pramuka.  

      Kembali kepada visi dan misi PMDG 

untuk mencetak kader pemimpin umat maka 

santri kelas V mereka akan mulai diberi 

tanggungjawab untuk bisa menjadi pengurus 

rayon, pengurus organisasi pusat dan 

pengurus koordinator pusat. Disaat inilah 

potensi mereka diuji dengan banyaknya 

tanggungjawab kegiatan yang akan mereka 

terima. 

    Sebagai lembaga pendidikan yang 

bertujuan demi membentuk kader pemimpin 

umat, maka karakter yang diinginkan adalah 

karakter seorang pemimpin. Pemimpin 

menurut PMDG adalah pemimpin yang tahu 

masalah, berwawasan luas baik secara 



 

 

keilmuan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan. 

Demi mencapai tujuan tersebut, semua 

kegiatan yang ada di PMDG adalah pelajaran 

hidup yang berharga, oleh karena itu santri 

diarahkan untuk bisa mengamati, menganalisa 

dan merefleksi dirinya dengan pembiasaan-

pembiasaan tersebut. 

e. Penugasan. 

       Sistem penugasan yaitu dengan 

melibatkan santri dalam penyelenggaraan 

kegiatan-kegiatan kependidikan, tidak hanya 

menjadi pengurus pusat OPPM dan 

Koordinator saja, akan tetapi santri juga 

dilibatkan dalam kepanitiaan seperti panitia 

Apel Tahunan dengan semua rangkaian 

kegiatannya seperti pelatihan baris bebaris, 

pelaksanaan Pekan Olahraga dan seni, 



 

 

pelaksanaan lomba antar asrama, pelaksanaan 

Jambore dan Raimuna, pergelaran Drama 

Arena dan Panggung Gembira dan lain 

sebagainya, kepanitiaan penerimaan santri 

baru, kepanitiaan bulan Ramadhan dimana 

mereka harus menyiapkan konsep, memenej 

kegiatan, dan melaksanakan kegiatan hingga 

selesai tentu saja tetap dibawah bimbingan 

para guru. 

     Setiap santri yang sudah menduduki 

kelas 6 KMI mempunyai tugas tambahan 

selain menjadi pengurus asrama dan 

organisasi, mereka juga diberi tugas untuk 

menjadi guru pelajaran sore. Dimana mereka 

dituntut untuk bisa mengajar di depan adik-

adiknya dengan persiapan yang sudah 

distandarkan sebagaimana guru mengajar. 



 

 

     Sebagai pondok kaderisasi demi 

mencetak kader pemimpin umat, santri 

diajarkan bersosialisasi dengan membentuk 

masyarakat sendiri melalui organisasi didalam 

pondok selain itu ada salah satu penugasan 

yang sekaligus juga menjadi syarat kelulusan 

bagi santri, dimana pada akhir kelas 6 KMI 

ada kewajiban melaksanakan pengabdian 

mengajar selama satu tahun penuh dengan 

sistem penempatan, hal ini dimaksudkan 

untuk memberi bekal pengalaman kepada 

santri agar memiliki keterampilan hidup 

sebelum benar-benar terjun ke masyarakat, 

dimana di masyarakat nanti seorang 

pemimpin dituntut untuk memiliki 

keterampilan hidup. Dari penugasan inilah 

santri benar-benar diuji mental dan hasil dari 



 

 

pendidikan karakter selama mereka menjadi 

santri dengan banyaknya kegiatan dan 

gerakan multidimensi yang sudah mereka 

ikuti.\ 

      Penugasan-penugasan di PMDG 

adalah menjadi bagian dari proses 

pembentukan karakter sebagai pemimpin. 

Santri diberi tugas, diberi tanggungjawab dan 

akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas 

amanah yang diberikan. Proses ini 

mengajarkan santri untuk belajar tegas, tegak, 

kokoh, dan berani. 

      Pada tahun ini mulai diadakan laporan 

caturwulan untuk para alumni yang masih 

dalam masa pengabdian santri yang 

ditugaskan di pondok-pondok Pesantren di 

seluruh Indonesia. Acara tersebut berlangsung 



 

 

selama 3 hari diawali dengan peninjauan 

laporan kemudian pemberian materi tentang 

bimbingan konseling, orientasi dan diakhiri 

dengan nasehat dari pimpinan pondok.  

f. Disiplin. 

       Eksistensi dan kemajuan PMDG tidak 

bisa lepas dari disiplin yang terus dijaga, 

dipelihara, dilestarikan dan dijalankan oleh 

orang-orang yang berada didalamnya. Disiplin 

bukan sekedar kata-kata atau larangan-

larangan tertulis, tetapi merupakan aturan 

yang benar-benar harus ditaati dan 

dilaksanakan seluruh santri tanpa terkecuali. 

PMDG ibarat kawah condrodimuko bagi 

santri dalam masalah kedisiplinan. Disiplin 

yang ketat dimana santri harus mematuhi 

jadwal harian yang berlaku selama 6 tahun 



 

 

inilah menjadikan santri-santrinya memiliki 

pribadi yang kuat, menjadikan mereka 

mempunyai mentalitas dan militansi yang 

tinggi.  

      Proses disiplin dalam pendidikan 

karakter di PMDG diawali dengan pembacaan 

teng komando atau biasa disingkat menjadi 

tengko yang berisi tentang semua aturan yang 

berlaku di PMDG, sekaligus sanksi yang akan 

diberikan untuk para pelanggar aturan. 

Pembacaan ini dilakukan sekali dan tidak 

diulang, setelah pembacaan tengko ini maka 

semua santri wajib mentaati disiplin yang 

berlaku, seperti misalnya disiplin waktu, 

disiplin berpakaian, disiplin bahasa, disiplin 

beraktifitas dan lain-lain. 



 

 

       Dinamika kehidupan PMDG berjalan 

sangat teratur karena adanya disiplin ini. Dari 

bangun pagi hingga waktu tidur semua tertulis 

dan disampaikan kepada santri dengan sangat 

jelas, hingga pada akhirnya tertanam dalam 

jiwa santri rasa bersalah dan malu jika tidak 

berdisiplin. Seperti misalnya santri yang 

sedang kedatangan orangtuanya dan bertemu 

di bagian penerimaan tamu ketika waktunya 

sholat maka dengan kesadaran sendiri 

langsung pamit untuk melaksanakan sholat 

berjama’ah. Disiplin telah menjadi bagian 

kehidupan bagi santri dan guru. Sama halnya 

ketika ada acara di PMDG, jika acara dimulai 

pada jam 07.00 WIB, maka tidak boleh 

diundur walau hanya semenit saja. Pimpinan 

Pondok sering menyampaikan kepada pada 



 

 

siswa betapa pentingnya disiplin dalam 

meraih keberhasilan. Kyai Hasan Abdullah 

Sahal mengatakan : “Tidak ada keberhasilan 

tanpa disiplin, dan tidak ada disiplin tanpa 

keteladanan. Dimanapun kita hidup, kita tak 

akan pernah terlepas dari yang namanya 

disiplin, bahkan di hutanpun harus 

berdisiplin.” 

       PMDG menyadari bahwa sebagai 

lembaga pendidikan kader      pemimpin umat 

itu tidaklah mudah, karena itulah PMDG 

menerapkan sistem totalitas kehidupan yang 

dibangun diatas nilai-nilai Panca Jiwa, ditata 

oleh sunah Pondok dan disiplin yang ketat. 

Disinilah fungsi-fungsi pendidikan karakter di 

terapkan oleh PMDG. Pembentukan dan 

pengembangan karakter dimulai sejak anak 



 

 

menjadi santri di PMDG, berawal dalam 

kehidupan asrama dimana santri harus 

langsung bisa beradaptasi dengan kawan-

kawan yang berbeda suku, berbeda karakter, 

dan berbeda sifatnya. Dari sinilah proses 

pendidikan karakter mulai berkembang dan 

menumbuhkan nilai simpati dan empati dan 

proses ini akan terus berlangsung selama 

mereka menjadi santri. 

       Disiplin sholat berjamaah, disiplin 

mengatur waktu dan mengatur diri sendiri 

dengan banyaknya kegiatan yang harus diikuti 

dari sinilah santri akan terlatih, terkendali, dan 

termotivasi untuk terus bergerak dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang 

pada akhirnya mengikis karakter negatif yang 



 

 

pernah ada dan menggantinya dengan karakter 

positif yang di dapat selama menjadi santri. 

g. Hukuman. 

      Dalam penegakan disiplin dengan 

kegiatan dan aktifitas yang padat mau tidak 

mau akan muncul adanya pelanggaran-

pelanggaran atau meninggalkan kewajiban-

kewajibannya yang tentu saja konsekuensi 

dari sebuah pelanggaran adalah hukuman. 

Hukuman dalam sistem PMDG adalah salah 

satu cara penegakan disiplin. 

    Pemberian hukuman menurut pimpinan 

PMDG adalah salah satu proses pendidikan 

dimana santri ditanamkan nilai-nilai bahwa 

semua bentuk pelanggaran aturan itu harus 

menerima sangsi. Dari sinilah nilai kebebasan 

diajarkan, bebas berkehendak tetapi harus 



 

 

tetap didalam koridor norma dan aturan yang 

berlaku. Penanaman karakter juga sulit kalau 

santri tidak terlatih berani mengakui 

kesalahan. Dengan adanya hukuman maka 

santri diajarkan untuk bisa menerima 

konsekuensi sebuah pelanggaran. 

      Hukuman di PMDG berdasarkan 

instruksi dari pimpinan pondok melalui staf 

pengasuhan santri dan lebih mengedepankan 

pendekatan kesadaran dan tindakan preventif, 

serta meminimalkan hukuman fisik. 

Diharapkan disiplin bisa berjalan dengan lebih 

baik dan terarah tanpa adanya unsur 

kekerasan di dalamnya. 

       Umumnya hukuman yang diberikan 

pada santri yang melakukan pelanggaran 

dikenal dengan istilah jundi (setengah gundul) 



 

 

atau botak. Terdapat dua jenis pelanggaran 

untuk hukuman tersebut, pertama yaitu 

pelanggaran bahasa, dimana santri tidak 

menggunakan Bahasa Arab atau Inggris 

sesuai jadwal yang berlaku, menggunakan 

bahasa daerah ataupun Bahasa Indonesia, atau 

mencampur dua bahasa. Yang kedua adalah 

pelanggaran disiplin, termasuk didalamnya 

adalah terlambat, keluar kampus tanpa ijin, 

dan pelanggaran lain yang sudah ditentukan 

sesaui dengan aturan yang ada. 

      Lain halnya dengan hukuman atas 

pelanggaran yang dilakukan di PMDG Putri, 

biasanya mereka yang dihukum berjemur di 

depan masjid dengan memakai jilbab dengan 

warna-warna yang mencolok disesuaikan 



 

 

dengan pelanggaran yang telah mereka 

lakukan. 

       Menurut Muhammad Hanif salah satu 

guru senior mengatakan bahwa    hukuman 

atau disiplin yang diberlakukan di PMDG 

adalah salah satu elemen penting yang 

diperlukan karena dengan cara itu santri 

dibiasakan untuk mengerti tata nilai, aturan, 

menghormati aturan, dan membiasakan diri 

mengatur waktu. 

h. Evaluasi. 

       Kemandirian PMDG dalam sistem 

pendidikan membuat penilaiian atau evaluasi 

santri dapat dilakukan secara mandiri bebas 

dari intervensi pemerintah atau lembaga lain. 

Sistem evaluasi pendidikan untuk santri 

berupa raport terbagi menjadi 2 (dua) macam, 



 

 

yaitu lembar raport akademik dan buku raport 

mental. Lembar raport akademik berisi 

laporan nilai hasil ujian, sedangkan buku 

raport mental berisi tentang laporan keaktifan 

santri dalam mengikuti kegiatan. Nilai-nilai 

yang di tulis didalam rapor akademik berisi 

nilai murni yang didapat oleh santri yang 

bersangkutan, dan tidak ada manipulasi nilai 

di dalamnya. Oleh karena itu menjadi biasa 

ketika melihat angka 1, 2, 3, atau 4 tertulis di 

atas lembaran raport tersebut. Adapun 

predikat yang disematkan adalah mumtâz, 

jayyid jiddan, jayyid, dan maqbul. 

     Raport mental berisi tentang laporan 

keaktifan santri dalam mengikuti kegiatan di 

Pondok, seperti aktif atau tidaknya santri 

dalam kegiatan pramuka, muhâdarah, olah 



 

 

raga dan kegiatan kesenian lainnya. Raport 

akademik santri diisi oleh guru wali kelas, 

sedangkan raport mental diisi oleh bagian staf 

pengasuhan santri yang kemudian dilaporkan 

kepada Pimpinan Pondok. 

      Bagi PMDG, seperti yang selalu 

disampaikan oleh Kyai Hasan Abdullah Sahal 

raport santri akan terbaca setelah mereka 

menjadi alumni dan terjun didalam 

masyarakat. Itulah raport sesungguhnya, 

sejauhmana santri bisa mengaplikasikan nilai-

nilai kepondokmodernan, dan nilai-nilai 

pesantren kepada masyarakat. Kalaupun 

menjadi petani maka jadilah petani yang 

ma’hady, kalau menjadi pegawai harus 

menjadi pegawai yang ma’hady, bahkan kalau 

menjadi pimpinan pondokpun harus menjadi 



 

 

pimpinan yang ma’hady. Hal ini sesuai 

dengan filsafat PMDG “Berani hidup tak 

takut mati, takut mati jangan hidup, takut 

hidup mati saja.’ Dan “hidup sekali hiduplah 

yang berarti.” 

    Sedangkan untuk kegiatan KMI, seperti 

yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa 

KMI membuat beberapa bagian untuk 

membantu dan memastikan efektifitas dan 

peningkatan kualitas akademik, karena itulah 

maka koordinasi dan evaluasi antar bagian 

menjadi satu keharusan. Selain masing-

masing bagian mempunyai jadwal khusus 

untuk pertemuan internal setiap pekan, 

mereka punya jadwal rutin tiap bulan untuk 

evaluasi program yang sudah dilakukan 



 

 

sekaligus perencanaan program yang akan 

dilakukan. 

      Secara umum evaluasi untuk guru di 

PMDG dilaksanakan setiap hari kamis siang 

yang dipimpin langsung oleh pimpinan 

pondok dan dihadiri oleh seluruh guru wajib 

tanpa terkecuali. Pertemuan evaluasi ini biasa 

disebut “kemisan”, bagi guru-guru KMI 

kemisan merupakan acara yang sangat 

penting, karena banyak inspirasi dan nilai-

nilai kepondok modernan muncul dan 

disampaikan disini. 

       Untuk strategi pendidikan karakter 

Lickona mempunyai kemiripan dengan 

strategi PMDG, dimana keteladan guru 

menjadi poin penting pendidikan karakter di 

sekolah. Karena PMDG merupakan pesantren 



 

 

dimana santri dan guru bisa berinteraksi 

selama 24 jam, maka di PMDG guru dituntut 

untuk mempunyai nilai keteladanan yang 

tinggi karena santri dapat melihat guru bukan  

hanya saat di sekolah saja akan tetapi santri 

juga dapat melihat guru dalam kehidupan asli 

keseharian mereka.  Sedangkan penciptaan 

lingkungan yang kondusif dan disiplin 

menjadi sebuah keharusan dalam pendidikan 

karakter demi menjaga konsistensi nilai-nilai 

yang diajarkan. 

      Selain kegiatan aktifitas organisasi, 

olahraga, kesenian, bahasa dan keterampilan, 

pendidikan karakter juga dilakukan melalui 

kegiatan kepramukaan. Dari kegiatan 

kepramukaan inilah nilai-nilai Ukhuwah al-

Islamiyyah meluas memunculkan nilai-nilai 



 

 

nasionalisme, keberanian, toleransi, 

tanggungjawab dan kerjasama. Dan kegiatan 

pramuka ini wajib diikuti oleh semua santri, 

tak terkecuali santri yang notabene 

warganegara asing, semua wajib menyanyikan 

lagu Indonesia Raya, membaca Pancasila dan 

mengibarkan bendera merah putih. 

       Strategi berbeda diterapkan PMDG 

dalam masalah penempatan hubungan 

kerjasama sekolah, orangtua, dan masyarakat. 

Bagi Lickona hubungan tersebut menjadi 

signifikan dalam membentuk karakter anak, 

walaupun disisi lain akan tetap memunculkan 

konflik nilai didalam hubungan tersebut. 

Menyadari hal ini, maka PMDG menerapkan 

prinsip “keterbukaan yes, intervensi no !” 

maksudnya adalah siapapun boleh memberi 



 

 

masukan akan tetapi tidak boleh mencampuri 

urusan dalam negeri PMDG apalagi sampai 

memberi kebijakan, karena bagi PMDG yang 

paling faham dan mengerti tentang PMDG 

adalah orang-orang PMDG itu sendiri dan 

bukan orang lain, oleh karena itu di PMDG 

tidak ada organisasi wali murid atau komite 

sekolah. 

C. Implikasi Pendidikan Karakter di Pondok 

Modern Darussalam Gontor terhadap Output 

Santri. 

Ada beberapa karakter khas yang dimiliki 

alumni PMDG yang dapat langsung dikenali 

diantaranya adalah bahasa, cara memakai pakaian, 

dan disiplin waktu. Mengenai bahasa, walaupun di 

PMDG diajarkan cara berkomunikasi dengan bahasa 

Arab dan Inggris dengan benar dan sesuai kaidah 



 

 

yang ada, namun di kalangan santri sendiri mereka 

mempunyai banyak kosa kata serta istilah bahasa 

Arab dan Inggris khusus yang hanya sesama alumni 

saja yang memahaminya. Seperti istilah kata ghayru 

yang dalam Bahasa Arab artinya lain, sementara para 

santri biasa menggunakan istilah ini dengan arti 

‘jelek’ yang lain seperti istilah yahanu yang biasa 

dipakai untuk menyebut orang yang sok-sok-an, 

seperti misalnya yahanu jamil adalah untuk menyebut 

seseorang yang sok ganteng. Atau kata thiqah jiddan 

untuk menyebut seseorang yang terlalu percaya diri. 

Sama halnya dengan cara berpakaian, selama 

menjadi santri ada aturan khusus mengenai tata cara 

berpakaian atau dress code ini. Misalnya saja, untuk 

santri baru ada waktu khusus dimana mereka akan 

diajarkan untuk memakai sarung sesuai aturan yang 

berlaku, bagaimana melipat sarung agar nampak rapi 



 

 

dan wajib memakai sabuk setelahnya. Untuk santri 

putra sekalipun tidak ada kewajiban untuk memakai 

baju seragam sekolah, akan tetapi tetap ada aturan 

bahwa baju untuk ke sekolah adalah kemeja dan 

celana dengan warna gelap seperti biru dan hitam. 

Untuk kemeja dan kaos harian tidak diperbolehkan 

yang berwarna mencolok seperti merah dan hitam 

serta tidak diperkenankan juga yang memiliki banyak 

motif dan corak  apalagi yang bermerk. Adapun 

untuk acara khusus seperti muhadharah dan di 

beberapa perkumpulan resmi kelas 5 KMI dan 6 

KMI, maka santri wajib memakai jas dengan peci, 

tentu saja hal ini tidak sering kita jumpai di SMP dan 

SMA pada umumnya. 

Dengan disiplin tinggi disertai hukuman bagi 

pelanggarnya membuat siswa mau tidak mau harus 

mengikuti semua aturan yang ada jika ingin hidupnya 



 

 

‘aman’ selama di PMDG. Sementara disiplin waktu 

juga harga yang tidak boleh ditawar selama menjadi 

siswa di PMDG. Padatnya kegiatan yang ada di 

PMDG adalah salah satu disain pendidikan karakter 

di PMDG yang bertujuan untuk menghindari adanya 

waktu yang terbuang sia-sia. Disiplin inilah yang 

memaksa siswa untuk bisa belajar mengatur waktu 

mereka, karena dinamika kehidupan yang sangat 

cepat sehingga waktu benar-benar diatur seketat 

mungkin, hal ini bahkan membuat para siswa menjadi 

terbiasa untuk bersiap dari awal bahkan sebelum 

kegiatan itu dimulai. 

Keberhasilan PMDG dalam menerapkan nilai-

nilai karakter Panca jiwa-nya bisa terlihat dari etos 

kerja dan kepribadian alumninya. Seperti  nilai 

karakter keikhlasan sebagai dasar dari setiap kegiatan 

sudah ditunjukkan para pendiri Gontor, yang menular 



 

 

kepada guru dan siswanya hingga mereka menjadi 

alumni. Pada prinsipnya PMDG adalah sekolah 

persemaian guru-guru oleh karena itulah dinamakan 

Kulliyah al-Mu’allimîn Al-Islâmiyyah (KMI) akan 

tetapi Kyai Zarkasyi selalu mengatakan bahwa santri 

PMDG itu bisa menjadi apa saja, namun yang jelas 

profesi utamanya adalah seorang pendidik atau guru, 

dan mempunyai jiwa sebagai guru. Hal inilah yang 

mendasari dan menjadi ruh keikhlasan bagi santri dan 

alumninya. Ini terbukti dari para alumninya yang 

aktif di berbagai bidang dari swasta hingga menjadi 

pegawai negeri, dari petani hingga pengusaha. 

All out, yang jelas terlihat adalah bagaimana 

para alumni melakukan persiapan untuk menyambut 

tamu. Ketika menjadi santri mereka diajarkan 

bagaimana cara mempersiapkan segalanya, persiapan 

yang dilakukan disesuaikan dengan jabatan dan 



 

 

kaliber tamu yang datang. Di PMDG sudah ada 

rumusnya, sudah pakem, semua hanya tinggal 

melaksanakan saja. Dan semua dilakukan dengan 

sepenuh hati, oleh siapapun yang ditunjuk oleh 

pimpinan pondok untuk menjadi panitia. Maka tidak 

heran jika ada beberapa tamu yang menyatakan 

bahwa tata cara PMDG dalam menerima tamu sudah 

standar Internasional. Bagi santri, pengalaman 

menjadi panitia adalah seperti anugerah dan 

mempunyai nilai kehormatan tersendiri, karena 

pengalaman seperti itu mahal harganya. 

Bagi PMDG mempersiapkan acara apa saja 

harus dengan sepenuh hati. Bukan hanya tenaga akan 

tetapi nilai keikhlasan, kesungguhan, dan keinginan 

untuk memetik hikmah dan pelajaran berharga 

sebagai keterampilan hidup (life skill) bagi dirinya. 

Dan ini akan terpatri dalam diri para alumni, dimana 



 

 

mereka pernah menjadi bagian dari pendidikan all 

out-nya PMDG dalam mengerjakan hal yang serupa 

di tempat pengabdian mereka di masyarakat dan 

mereka sudah tahu standartnya. 

Salah satu keunggulan yang lain alumni 

PMDG adalah rasa kebersamaan yang sangat tinggi. 

Rasa kebersamaan ini berawal dari kebiasaan selama 

menjadi santri, kebersamaan dalam semangat tim 

yang saling mendukung, atau kebersamaan dalam tim 

baik tim olahraga, tim kesenian, tim kepanitiaan, tim 

bahasa, tim redaksi majalah dan tim-tim kursus 

lainnya. Proses ini sengaja di bentuk sebagai salah 

satu proses penanaman nilai karakter ukhuwah al- 

Islâmiyyah, bagian penting pendidikan karakter di 

PMDG yang menciptakan ruh ta’asub Gontoriyyah 

atau loyalitas alumni Gontor. 



 

 

Proses penciptaan ruh ta’asubiyyah 

ditanamkan dengan banyak cara diantaranya santri 

harus mempunya kebanggaan tersendiri terhadap 

PMDG, almamaternya. Maka disetiap periode 

ditanamkan kebanggaan dengan angkatannya, salah 

satunya dengan adanya penamaan angkatan yang 

berbeda di setiap tahunnya contohnya Inspiring 

Generation 692; nama angkatan adalah inspiring 

generation sedangkan angka 692 adalah 

menunjukkan kelas 6 KMI pada umur PMDG ke 92 

atau alumni tahun 2018. Kebanggaan inilah yang 

membuat sejarah tersendiri bagi alumni, 

menunjukkan bahwa mereka pernah menjadi bagian 

dari PMDG, hal ini yang membedakan santri PMDG 

dengan yang lainnya. 

Ta’asubiyah Gontoriyyah semakin kuat 

dengan adanya IKPM atau Ikatan Keluarga Pondok 



 

 

Modern, sebuah organisasi kekeluargaan yang 

dibentuk untuk membina ukhuwah al-Islâmiyyah agar 

hubungan batin alumni dengan pondoknya tetap 

terpelihara. Sampai saat ini terdata ada 103 IKPM 

cabang di seluruh dunia. 

Usia yang mendekati satu abad, PMDG telah 

melahirkan banyak alumni yang telah berkiprah di 

banyak bidang dan memberikan kontribusi besar bagi 

bangsa Indonesia. Banyak tokoh alumni PMDG 

muncul dengan berbagai warna, termasuk yang 

moderat maupun garis keras, dan mereka tetap 

memegang sifat karakter yang diajarkan oleh PMDG. 

Pendidikan karakter yang diimplementasikan di 

PMDG berimplikasi pada karakter masing-masing 

alumni dalam kiprahnya di masyarakat. Seperti yang 

disebutkan dibawah ini; 



 

 

1. Nasionalisme, tersebut didalamnya; Idham Kholid 

ketua PBNU, ketua MPRS/DPRS merangkap 

Perdana Mentri; Hidayat Mur Wahid ketua MPR 

RI; Lukman Hakim Syaifuddin Zuchri sebagai 

Mentri Agama RI; Abdurrahman Muhammad 

Fachir (AM Fachir) pernah menjadi Wakil Kepala 

perwakilan di Malaysia dan sebagai Duta Besar 

Mesir dan sekarang menjadi Wakil Mentri Luar 

Negeri RI; Elizabeth Diana Dewi; Budi 

Mardiyah; Adnan Pandu Praja. 

2. Organisasi Partai, diantaranya; Oheo Kaimuddin 

kader Golkar propinsi Sulawesi Tenggara; Ahmad 

Taufan Sudirja kader Golkar DKI; Kuntum 

Khaira Basa kader Perindo; Munif PDI; Mujazim 

PPP; Aboy Maulana PAN. 



 

 

3. Sosial Kemasyarakatan, tersebut ada Dien 

Syamsuddin pimpinan Muhammadiyah, dan 

Hasyim Muzadi ketua PBNU. 

4. Gerakan Tauhid dan Keislaman diantaranya; 

Bachtiar Nasir; Abu Bakar Ba’asyir; Ibrahim 

Toyyib dengan barisan Hizbullah dan pengurus 

GPII; Ahmad Luthfi Fathullah Mughni salah 

seorang pakar Hadits; Mukhlis Hanafi pakar tafsir 

al-Qur’an; Sunandar Ibnoe Nur founder Dakwah 

dan ketua Asosiasi Muthawwifin Indonesia 

(AMIN); Kafrawi Ridwan mantan ketua Dewan 

Masjid Indonesia (DMI); Ahmad Satori ketua 

Ikatan Da’i Indonesia (IKADI); dan Matlaul 

Anwar FPI. 

5. Gerakan Intelektual dan akademisi, Hamid Fahmi 

Zarkasyi ketua umum Majelis Intelektual dan 

Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Amin 



 

 

Abdullah Rektor UIN Kalijaga, Juhaya S. Praja 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nurcholis 

Madjid Paramadina, Aflatun Mukhtar UIN Raden 

Fatah Palembang, Syarifudi Basyar UIN Raden 

Intan Lampung, Nur Hadi Ihsan UNIDA, Ahmad 

Hidayatullah Zarkasyi UNIDA, Dihyatun Masqon 

UNIDA, Amal Fathullah Zarkasyi UNIDA, Habib 

Hirzin, Amsal Bahtiar, Bambang Suryadi, Cholil 

Ridwan, Ema Rahmaniah, Yudi Latif. 

6. Wirausaha, HM Shodiq Nurhadi pengusaha asal 

Bojonegoro yang memiliki bisnis swalayan, toko 

bangunan, toko sembako, SPBU, koperasi dan 

lain-lain, Rima Zuraida pengusaha garmen asal 

malang., Agus Maulana pemilik toko model 

Bridgestone Agus Lio Ban Subang Jabar., Bahar 

Harahappemilik CV.Tiga Bintang Sejahtera 

perusahaan Kontraktor pameran yang berdomisili 



 

 

di Jogjakarta, Deni Neilment pemilik PT. 

Teammates Indonesia yang bergerak di bisnis 

kedai kopi, Sefi Khirijil Yaman eksportir saos dan 

kecap Surabraja dan pemilik Chefi’s kebab & 

Resto, Surya Darma,Kuliner ; Medina kebab 

Bekasi, Sekar Seafood Bandung, Muhammad 

Hilmy, tour & travel; Tagor Bajora Lubis, Irfan 

Fauzan, Tri Sukma Wijaya, Budi Firmansyah, 

Imron Wahid, Adam Basori, Munif Attamimi, 

Zein al Habsyi, Ibnoe Bakrie, 

7. Seni dan Budaya, Emha Ainun Najib, Sirojudin 

AR, Tri Wibowo, M Iqbal Maulana Nugraha. 

8. Konsep pemikiran dan karya tulis, Ahmad Fuadi 

penulis buku Negeri 5 Menara, Akbar Zainuddin 

penulis buku best seller Man Jadda wajada, 

Tasirun Sulaiman, DH. Ismail, Nasrullah 

Zarkasyi, Asep Sobari, Lukman Hakim Arifin, 



 

 

Iskandar Zulkarnaen mantan pengelola 

Kompasiana, Husein Sanusi wartawan Tribun 

News dan penulis buku Trilogi Trmurti 

9. Motivator, Ubaidillah, Hepi Candrayana, Asep 

Rahmatullah, Muhtar Wijaya. 

Masih banyak lagi alumni PMDG dengan 

berbagai aktifitas dan kegiatannya di Pemerintah 

ataupun swasta yang belum terdata oleh penulis. 

Banyak aktifitas di PMDG yang 

mengandung pendidikan kerjasama, persaingan 

sehat, terutama pada aktifitas ekstrakulikulernya 

seperti keorganisasian, kepramukaan, kesenian, 

maupun olahraga. Maka menjadi hal yang biasa 

ketika ada alumni yang bersekolah di luar negeri, 

seperti Madinah, Mesir, Pakistan, Malaysia, Turki 

dan sebagainya, membantu teman atau adik 

angkatan yang akan melanjutkan studi di Negara 



 

 

yang sama sudah tidak ada lagi perbedaan suku, 

daerah, ataupun keturunan. Bagi mereka, sesama 

alumni PMDG bukan lagi teman biasa mereka 

adalah saudara yang berasal dari ibu yang sama 

yaitu PMDG. Maka jika ada reuni, dimanapun, 

dan kapanpun maka para alumni itu dipastikan 

akan hadir. Dan hampir setiap tahun ada saja 

reuni alumni yang diadakan di PMDG baik itu 

skala kecil maupun besar-besaran. 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dari data yang 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi terkait dengan Implementasi Pendidikan 

Karakter di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Ponorogo seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Model pendidikan karakter di PMDG telah 

dirancang dari semenjak awal pendiriannya, dan 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan santri 

hingga saat ini. Pendidikan karakter di PMDG 

berasal nilai-nilai dasar PMDG yaitu Panca Jiwa 

berupa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, 

ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Kelima nilai 



 

 

tersebut adalah nilai-nilai dasar pesantren di 

Indonesia yang disederhanakan oleh Trimurti. 

2. Adapun strategi implementasi pendidikan 

karakter di PMDG adalah dengan metode 

keteladanan, penciptaan lingkungan, pengarahan, 

pembiasaan, dan penugasan serta penegakan 

disiplin yang tinggi. Dimana seluruh kegiatan 

santri dikelola secara terpisah dalam KMI dan 

Pengasuhan yang saling berkait kelindan secara 

sinergis dalam membentuk karakter santri selama 

24 jam full setiap harinya. 

3. Model pendidikan karakter dan strategi 

implementasinya dalam pembentukan karakter di 

PMDG telah memberikan implikasi positif 

sebagaimana dapat dilihat dari karakter santri 

alumninya yang telah banyak berkiprah di 

berbagai sektor kehidupan, namun memiliki 



 

 

karakter dan ciri akhlak yang khas dan unik ala 

PMDG. Sebagaimana dapat dicontohkan nama-

nama tokoh seperti Idham Cholid, Hazim 

Muzadi, MH Ainun Najib dan lain-lain. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana 

simpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Perlu adanya konseptualisasi pemikiran 

pendidikan KH. Imam Zarkasyi sebagai bahan 

proses sosialisasi bagi para guru dan santri, agar 

mereka bisa memahami konsep pemikiran KH. 

Imam Zarkasyi baik yang sudah diaplikasikan 

maupun yang masih bersifat konseptual. Ke 

depannya agar implementasi pendidikan karakter 

ala Gontor bisa dilakukan secara utuh, konsisten 



 

 

dan bahkan mengembangkannya tanpa harus 

melanggar prinsip-prinsip kepondokmodernan. 

2. Perlu adanya data base alumni dan kiprah mereka 

di dalam masyarakat. 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

  

Arifin, Imron. Kepemimpinan Kyai (Kasus Pesantren 

Tebuirang). Malang: Kalimasada Press.1993. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu 

Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2012. 

A. Sanusi. Makalah: Daftar Teoritik-Konseptual 

Karakter. Bandung: Uninus, 2011. 

Bogdan Robert S & Sari Knope Biklan, Qualitative 

Research for Education an Introduction to Theory 

and Methods. Boston: Allynan Bacon, 1982. 

Covey, Stephen R., Kisah Sukses Sekolah dan Pendidik 

Menggali Potensi Terbesar Setiap Anak, (terj.)    

Fairano Ilyas, dari judul asli The Leader in Me: 

How Schools and Parents Around the World Are 

Inspiring Greatness One Child At a Time. Jakarta: 

PT.Gramedia Pustaka, 2009. 

Dacholfany, Ihsan, Gaya Kepemimpinan Kyai Dalam 

Pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Gontor Jawa Timur. Desertasi, 

Bandung: Universitas Islam Nusantara, 2011. 



 

 

Diktat Penataran Guru, Profesi Guru Pondok Modern, 

Pondok Modern Gontor. 

Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama. Pedoman 

diagnostik potensi peserta didik. Jakarta: 

Depdiknas,2004. 

Fathurrohman, Pupuh, AA Suryana, Fenny Fatriany. 

Pengembangan Pendidikan Karakter. Bandung: 

Refika Aditama, 2013. 

H, Suderadjat. Pendidikan Akhlak Mulia. Surabaya: CV. 

Sekar Gambir Asri, 2011. 

_________, Manajemen Pembelajaran Tematik, 

Pembelajaran yang mencerdaskan dan 

berkarakter. Bandung: CV. Sekar Gambir Asri, 

2010. 

Hadi,Sutrisno. Metodologi Research II (Yogyakarta: 

Andi Offset, 1994 

Ihsan, Nur Hadi. Pola Penyelenggaraan Pondok 

Pesantren Modern: Profil Pondok Modern 

Darussalam Gontor  Ponorogo, 2002. 

Indrawan, Rully. Poppy Yaniawati, Metodologi 

Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran 



 

 

untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. 

Bandung: Refika Aditama, 2014. 

Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum dan    Perbukuan, 

Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter. 

Jakarta : Kemendiknas, 2011.  

Lickona, Thomas. Educating for Character, Mendidik 

untuk Membentuk Karakter. Jakarta: Bumi Aksara. 

_________, Educating for Character, How Our Schools 

Can Teach Respect and Responsibility. New York: 

Bantam Books, 1992. 

Maftuhin, Pengaruh Arahan Pendidikan Oleh Keluarga 

dan Kompetensi Guru Terhadap Pembentukan 

Karakter (Character building) Siswa SMP Al-Izzah 

Islamic Boarding School Batu. Tesis, Malang: 

UIN, 2009. 

Mardiyah, Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara 

Budaya Organisasi, Tsaqafah: Jurnal Peradaban 

Islam, Vol. 8, No. I, 13. 

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 

Qualitative Data Analysis: An Expanded 



 

 

Sourcebook, Second Edition. California: Sage 

Publication, 1994 

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005. 

Muhadjir, Noeng. Ilmu Pendidikan dan Perubahan 

Sosial : suatu teori Pendidikan. Yogyakarta: Reka 

Sarasih, 1987. 

Mulyasana,  D. Model Pendidikan Pengembangan 

Karakter. Bandung: PPs. Uninus, 2011 

Munir, Abdullah. Pendidikan Karakter Membangun 

Karakter Anak Sejak dari Rumah. Yogyakarta: PT 

Bintang Pustaka Abadi, 2010. 

Murni, Wahid. Menulis Proposal dan Laporan Penelitian 

Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. 

Malang: PPs UIN Malang, 2008. 

Muslich, Masnur. Pendidikan Karakter Menjawab 

Tantangan Krisis Multidimensional. Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011. 

Nasution, Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif. 

Bandung: Tarsito, 1996. 



 

 

Panitia Penyusun, Biografi K.H. Imam Zarkasyi dari 

Gontor Merintis Pesantren Modern. Gontor: 

Gontor Press, 1996. 

P Nucci, Larry, Darcia Narvaez, Hanbook Pendidikan 

Moral dan Karakter. Bandung: Nusa Media, 2016. 

Riyanto,Yatim. Metodologi Penelitian Pendidikan 

Kualitatif dan Kuantitatif. Surabaya: UNESA 

University Press, 2007 

Saifulloh, Ahmad. Implementation of Total Quality 

Management in Character Education Process 

(Case study at Darussalam Gontor Modern Islamic 

Boarding School, Ponorogo, East Java). Tesis, 

Malang: PPs UIN Maliki, 2012.  

Steenbrink, Karen A. Pesantren, Madrasah, Sekolah. 

Jakarta:LP3S.1998. 

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabetha, 2015 

Sukmadinata, Nana Syaudih.Metode Penelitian. 

Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. 



 

 

Suparlan, Praktik-praktik Terbaik Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter. Jogjakarta: Hikayat 

Publishing, 2012. 

Tasripin, Pengembangan Pendidikan Karakter melalui 

Kegiatan Ekstrakulikuler Berbasis Pembiasaan: 

Studi Kasus di SDN Sukarame 01 Kecamatan 

Caringin Kabupaten Garut. Tesis, Bandung: UPI, 

2011. 

Walid, Muhammad. Model Pendidikan Karakter Di 

Perguruan Tinggi Agama Islam, Jurnal eL-

Qudwah, volume 1 nomor 5 edisi  April 2011: 9 

Warta Dunia Gontor, vol.69, Sya’ban 1437. Ponorogo: 

Darussalam Press, 2016. 

Yaumi, Muhammad, Pendidikan Karakter Landasan, 

Pilar, & Implementasi, Jakarta: Prenadamedia 

Grup, 2016. 

Zarkasyi, Abdullah Syukri. Manajemen Pesantren: 

Pengalaman Pondok Modern Gontor. Ponorogo: 

Trimurti Press, 2005. 

_________, Sistem Pendidikan Di Pondok Modern 

Darussalam Gontor. 



 

 

Litbang Kompas, “Jajak Pendapat Kompas: Miskinkan 

Koruptor!”, 

http://nasional.kompas.com/read/2013/12/02/07053

16/ 

Nurdianto,SA. Pemikiran K.H.Abdullah Syukri Zarkasyi 

tentang Konsep Pendidikan yang Ideal di 

Indonesia, www.journal.student.uny.ac.id. 

Rohendi, Edi. Pendidikan Karakter di Sekolah, 

ejounal.upi.edu/index.php/eduhumaniora/article/vie

w/2795. 

Transparancy international, “Corruption Percepsions 

Index 2015”, www.transparancy.org.nz. 

 

 

http://nasional.kompas.com/read/2013/12/02/0705316/
http://nasional.kompas.com/read/2013/12/02/0705316/
http://www.journal.student.uny.ac.id/

