
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Implementasi pembangunan karakter merupakan amanat Pancasila dan 

Pembukaan UUD 1945 yang dilatar belakangi oleh realitas permasalahan 

kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum 

dihayatinya nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya 

bangsa, ancaman disintregasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa. 

Untuk mendukung manifestasi cita-cita pembangunan karakter sebagaimana 

diamanatkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi 

permasalahan kebangsaan saat ini, maka pemerintah menjadikan pembangunan 

karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Spirit itu 

secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dimana pendidikan karakter ditempatkan 

sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu 

mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan 

beradab berdasarkan falsafah Pancasila.  

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana 

yang diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah 

tertuang dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: Pendidikan 

nasional yang berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 
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peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, krestif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.1 

RPJPN dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) 

merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara operasional 

pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai prioritas progam Kementerian 

Pendidikan Nasional 2010-2014 yang dituangkan dalam Rencana aksi Nasional 

Pendidikan Karakter, pendidikan karakter disebut sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan 

keputusan baik-buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.2 

Dunia pendidikan menuntut manusia untuk berubah dan merubah. Teori 

pendidikan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran membuktikan bahwa guru 

dan dosen harus mengubah paradigma (maindset) pengajaran konvensional. 

Pelaksanaan pendidikan perlu menyusun dan melaksanakan pembelajaran pada 

pemikiran baru atau pemikiran alternatif dimana kegiatan pendidikan adalah 

suatu proses sosial yang tidak dapat terjadi tanpa interaksi antar pribadi. Belajar 

adalah suatu proses pribadi, dan juga proses sosial ketika masing-masing orang 

berhubungan dengan yang lain dan membangun pengertian dan pengetahuan 
                                                        

1 Kementerian Pendidikan Nasional, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, (Jakarta: 
Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011), hlm.5. 

2 Ibid., hlm.6. 
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bersama.3 Pada dasarnya proses pendidikan adalah seiring dengan proses 

kehidupan. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Riberu yang mengatakan bahwa 

pengetahuan dan teori tentang bagaimana berlari yang baik tentu saja akan 

menambah pemahaman seseorang tentang hal ihwal berlari. Akan tetapi teori-

teori tersebut tidak dapat membuat ia menjadi pelari yang baik apabila ia 

mencukupkan diri dengan teori itu saja, untuk mencapai hasil yang optimal, ia 

harus mendapatkan kesempatan guna mengaplikasikan teori-teori tersebut dan 

berlatih berlari tahap demi tahap dengan perbaikan seperlunya. Hal yang sama 

juga berlaku untuk pembelajaran yang lain, seperti kemampuan berfikir, 

ketrampilan bergaul dan manajemen.4  

Upaya revitalisasi pendidikan ini tentunya bukanlah hal yang mengada-

ada, tetapi justru merupakan amanat yang telah digariskan dalam Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, 

yang menyebutkan 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, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.5  

                                                        
3 Anita Lie, Mempraktekkan Cooperative Learning di Ruang-ruang Kelas,(Jakarta: 

Grasindo, 2002), hlm.6.     
4 Rooijakkers, Innovative Teaching Strategies, (Scottdale: Gorsuch Scorisbrick Publisher, 

1986), hlm. xxi. 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Sisdiknas), 2003, (Bandung: Fokus Media, 2003), hlm. 6-7. 
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Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 14 

tahun 2005, mengingatkan kita bahwa tujuan pendidikan nasional antara lain 

adalah terwujudnya peserta didik, yang tidak hanya cerdas intelektual dan 

emosinya saja tapi juga cerdas ketrampilannya dan keahliannya, tidak sekedar 

pada life skill saja tetapi penerapan ilmu agamanya (quwwatul ’ilmi), yaitu 

praktik amaliah. Hal itu disebabkan oleh pemahaman bahwa kriteria orang 

menjadi manusia utuh (kaffah) bila mampu membangun dirinya dan 

membangun bangsanya melalui amaliah nyata. Artinya manusia utuh apabila 

terbangun imannya secara benar. Berhasilnya pendidikan penting pula dalam 

rangka menyiapkan generasi penerus untuk mampu hidup dalam zaman global. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan salah satu 

bentuk amal usaha persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang 

pengajaran dan pendidikan. UMS berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0330/O/1981 tanggal 24 Oktober 1981 

sebagai perubahan bentuk dari IKIP Muhammadiyah Surakarta. Dengan 

slogannya "Wacana Keilmuan dan Keislaman", tidak mengherankan jika 

kemudian nuansa kehidupan kampusnya pun bernafaskan Islam.  

Salah satu lembaga intern yang berada di bawah naungan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan bertindak sebagai penanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pengkajian  Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 

(AIK) dalam kaitannya dengan aspek kehidupan (i) budaya, politik, ekonomi, 

pendidikan; (ii) aktualisasi materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan; (iii) 

peningkatan penghayatan keagamaan di kalangan civitas akademika UMS ialah 
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Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar (LPID),6 sekarang menjadi Lembaga 

Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LPIK). 

Di bawah lembaga ini, mahasiswa baru angkatan 2005/2006 mendapatkan 

materi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan model Baitul Arqam. Jika 

pada mahasiswa tahun sebelumnya (angkatan 2004 dan sebelumnya) 

penyampaian materi (Studi Islam 1 dan Studi Islam 2) berlangsung selama dua 

semester, pada model Baitul Arqam ini penyampaian materi dilaksanakan 

selama 4 hari 3 malam di Pondok Shabran UMS.  

Istilah Baitul Arqam sendiri sebenarnya bukanlah hal asing bagi anggota 

persyarikatan Muhammadiyah. Baitul Arqam atau lebih dikenal Baitul Arqam 

24 jam merupakan salah satu bentuk perkaderan dalam Muhammadiyah selain 

Darul Arqam, Up-Grading, Refreshing, Job Training, Pengajian Khusus dan 

Sekolah Kader yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga inti penerus 

misi dan gerakan Muhammadiyah7. 

Jika mau diruntut lebih jauh lagi istilah ini diambil dari tempat dimana 

Nabi Muhammad Shallallahu ’alaihi wa sallam memberikan pengajaran 

tentang Islam kepada generasi awal pemeluk Islam di kota Mekah. Tempat 

tersebut merupakan milik sahabat Nabi yang bernama Arqam bin 'Abdu Manaf 

bin Asad atau terkenal dengan nama al-Arqam bin Abil Arqam dari Bani 

Makhzum. Di tempat ini generasi awal pemeluk Islam tidak menerima 

pelajaran selain dari wahyu al-Qur'an dan hadits Rasul Sallallahu ’alaihi wa 

sallam. Namun, wahyu ini telah sanggup merontokkan segala kotoran, 
                                                        

6 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Buku Pandoman Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Tahun 2006/2007, (Surakarta: 2006),  hlm.13. 

7 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Badan Pendidikan Kader, (Yogyakarta: 1989),  hlm.1. 
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ideologi, dan nilai-nilai jahiliyah (thoghut) yang melekat di dada mereka, 

digantikan oleh nilai-nilai baru yang datang dari Allah, penguasa alam semesta.  

Pengamatan sementara, peserta didik lebih diajar dengan sasaran atau 

target pada aspek kognitif sehingga mereka menjadi verbalis, dan dosen sebatas 

mengejar target8 menyatakan bahwa perhatian dosen agama lebih tertuju 

kepada struktur kurikulum Studi Islam, seperti analisis materi, merumuskan 

tujuan dari Tujuan Instruksional Umum (TIU) ke Tujuan Instruksional Khusus 

(TIK) serta berbagai urusan administrasi pengajaran lainnya. Sedangkan 

bagaimana visi pemikiran yang dikehendaki para pengembang kurikulum yang 

tercantum dalam tujuan pendidikan Nasional serta relevansinya dengan 

rumusan kompetensi Studi Islam (Islamic studies) kurang mendapat perhatian. 

Dengan demikian dosen harus mengubah paradigma tentang proses 

pembelajaran yang hanya berfokus pada kognisi (pencapaian target bahan ajar) 

yang bersifat hafalan, ceramah dan sejenisnya dengan pendekatan yang lebih 

menyeluruh, yaitu dengan menyentuh juga aspek emosional (afektif) dan 

psikomotor. 9 Tanpa perubahan tersebut, peserta didik akan kurang mempunyai 

bekas (atsar) pada aspek afektif (emotional quotient), sehingga peserta didik 

yang kritis dari segi kognisi (intellectual quotient) namun kecerdasan emosinya 

kurang terbangun, akan cenderung pada kekerasan, saling menyerang, dan 

begitu mudah menjatuhkan pilihan yang fatal, kriminal, dan tidak asertif. Hal 

ini ditengarai tidak ada atau kurangnya pendidikan pada aspek afeksi 

(affective). Padahal pendidikan agama tidak berhenti pada sekedar tahu 
                                                        

8 Majid Abdul dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm.176. 

9 Ibid., hlm.166. 
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(coqnitive) belaka, melainkan lebih membangun pada bidang afeksinya. 

Penekanan pada kognisi membawa pada skeptisitas pendidikan yang cenderung 

pada istilah Islamologi. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah di Jawa Tengah telah memasuki usianya yang ke-56, yang di 

dalamnya memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.  

Memasuki tahun akademik 2005/2006, salah satu potensi yang 

dikembangkan adalah perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yang 

tidak hanya menyentuh aspek coqnitive saja (pengetahuan dan wawasan 

integratif terhadap ajaran Islam), melainkan menyentuh juga aspek affective 

dan psychomotor (sikap dan prilaku keagamaan mahasiswa). Dengan bahasa 

lain antara iman, Islam, ihsan dan taqwa harus integrated dalam pribadi peserta 

didik, sehingga akan menghasilkan manusia muttaqin (excellence). 

Untuk mengarah pembentukan peserta (mitra) didik yang berkarakter 

(berakhlak mulia) Universitas Muhammadiyah Surakarta merubah sistem 

perkuliahan Studi Islam 1 dan 2 dari bentuk klasikal atau reguler (biasa) yang 

diselenggarakan di masing-masing Fakultas/Jurusan/Program Studi (Progdi), 

ke bentuk Baitul Arqam di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Ilmu-

ilmu Dasar (sekarang LPIK), Kasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (Kasi 

BA), bertempat di Kampus 3 (Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah 

Shabran UMS, Makamhaji Kartasura Sukoharjo). Di pondok ini dikondisikan 

terciptanya masyarakat beragama (religion society) yang kondusif untuk 

membentuk sikap dan prilaku keagamaan, karena selain perkuliahan Al-Islam 
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dan Kemuhammadiyahan yang menggunakan strategi pembelajaran alternatif 

(active learning), juga ada kegiatan lain, misalnya kajian ’ubudiyah, shalat 

wajib secara berjama’ah, shalat sunnah qiyamul lail dan taushiyah, tadarus, 

kultum (kuliah tujuh menit) oleh mahasiswa, senam dan tadabbur alam. 

Berpijak pada paparan di atas, dan melihat perubahan-perubahan yang 

dilakukan Univeristas Muhammadiyah Surakarta (UMS), penelitian ini akan 

difokuskan lebih lanjut mengenai: Pendidikan Karakter Model Baitul Arqam 

Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta (Studi Kasus Baitul Arqam 

Studi Islam 1 dan 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta di Pondok Shabran 

Tahun 2014). 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari judul dan latar belakang masalah di atas, maka 

penelitian ini merumuskan masalah yaitu; Bagaimana Output Pendidikan 

Karakter Model Baitul Arqam Studi Islam 1 dan 2 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta di Pondok Shabran Tahun 2014 ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan: 

Disesuaikan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang 

bagaimana output pendidikan karakter model Baitul Arqam Studi Islam 1 

dan 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta di Pondok Shabran Tahun 

2014. 
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2. Manfaat atau keguanaan hasil penelitian ini mencakup dua hal, yaitu;  

a. Teoritis atau ilmiah adalah penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

mengembangkan keilmuan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam, 

dan secara khusus manajemen pendidikan karakter. Hasil penelitian ini 

juga dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 

b. Praktis sosial adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

dan rujukan lembaga dalam upaya pengembangan strategi pembelajaran 

Studi Islam  1 dan 2, dan sebagai referensi Universitas dalam mengkaji 

ulang kebijakan pembelajaran Studi Islam 1 dan 2 model Baitul Arqam di 

Pondok Shabran Makamhaji Kartasura Sukoharjo. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dilakukan untuk mengetahui sejauh mana otentisitas 

suatu karya ilmiah serta posisinya di antara karya-karya sejenis dengan tema 

ataupun pendekatan yang serupa. Selanjutnya, akan dipaparkan beberapa 

penelitian yang telah berwujud skripsi dan penelitian, yang sedikit banyak 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang nilai-nilai pendidikan karakter. 

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dilacak tentang Baitul Arqam 

Studi Islam 1 dan 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta di Pondok Shabran 

sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi Luthfi Fuadi (UMS, 2007) dengan judul penelitiannya 

“Pengaruh Pendidikan Baitul Arqam Terhadap Tingkat Keberagamaan 

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2006”, dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa dari hasil 
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analisis product moment terdapat korelasi yang sedang atau cukup antara 

pendidikan Baitul Arqam terhadap tingkat keberagamaan mahasiswa Fakultas 

Teknik Unversitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2006. 

Kedua, Penelitian Saifuddin Zuhri, dkk. (UMS, 2007) dalam 

penelitiannya yang berjudul Persepsi Dosen Studi Islam dan Mahasiswa 

terhadap Model Pembelajaran Orang Dewasa (Studi Kasus Pembelajaran 

Studi Islam Model Baitul Arqam di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS), 

bahwa berdasarkan analisis data hasil penelitian menunjukan bahwa 

pelaksanaan Baitul Arqam selama 4 (empat) hari dianggap efektif dan efesien 

walaupun masih dikeluhkan dari segi sarana dan prasarana. Model 

pembelajaran Baitul Arqam menurut persepsi dosen atau fasilitator merupakan 

bentuk pembelajaran orang dewasa yang mampu mengembangkan tiga ranah 

(domain) pada diri mahasiswa. Faktor kendala dalam pembelajaran model 

Baitul Arqam adalah perlu mempertimbangkan materi yang didekati dengan 

konvensional dan pendekatan pemberdayaan aktif. Faktor penunjang dalam 

pembelajaran model Baitul Arqam adalah para mahasiswa dalam kondisi telah 

memiliki talenta sehingga fasilitatornya tinggal mengembangkan dengan 

pendekatan acitve learning. 

Ketiga, Penelitian Zaenal Abidin (UMS, 2007) dalam penelitiannya yang 

berjudul Model Pembelajaran Studi Islam di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (Studi Komparatif Model Baitul Arqam dengan Reguler), bahwa 

berdasarkan analisis data hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan model 

pembelajaran reguler dan Baitul Arqam terletak pada proses kegiatan 
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pembelajaran, dengan pendekatan active learning terjadi efesien waktu, sedang 

pembelajaran reguler masih didominasi oleh dosen, pembelajarannya tidak 

mengaktifkan, proses monoton, serta suasana yang tidak menyenangkan. 

Sedangkan pembelajaran Baitul Arqam kegiatan pembelajaran lebih 

didominasi pada mahasiswa, pembelajaran sangat enjoy dan menyenangkan, 

aktif, variatif, kolaboratif, pembelajaran di luar kelas yang mengembangkan 

afeksi dan psikomotorik. Persamaan model pembelajaran reguler dan Baitul 

Arqam adalah sama-sama mengembangkan ranah cognitive, untuk kasus 

tertentu masih sama-sama perlu ceramah dan indoktrinasi, serta sama-sama 

mengejar target kurikulum. Model pembelajaran Baitul Arqam memberi 

pengaruh kepada mahasiswa untuk cenderung mendominasi, aktif terlibat, 

subjek dan objek, diperhatikan, ikut menentukan, di fasilitasi, saling 

membelajarkan, shering, variatif, mengalami, menumbuhkan talenta. 

Optimalisasi kematangan berfikir inovatif, inisiatif, berpotensi, kekeluargaan, 

implementatif, meminimkan kejenuhan, membuat mahasiswa belajar. 

Keempat, Skripsi Furqon (UMS, 2009) dengan judul skripsinya 

“Pelaksanaan Active Learning Model Baitul Arqam di Pondok Hajjah Nuriyah 

Shabran tahun 2008”. Skripsi ini lebih intensif membicarakan tentang strategi 

pelaksanaan pembelajaran dalam penyampaian materi di Baitul Arqam. 

Meskipun demikian sedikit banyaknya juga membicarakan tentang sistem 

pendidikan yang digunakan dalam pelaksanaan Baitul Arqam tersebut. Dari 

skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa karena adanya perubahan sistem 

pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam bentuk Baitul 
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Arqam yang menggunakan strategi pembelajaran aktif, maka mahasiswa bisa 

lebih aktif dari pada fasilitatornya dan sedangkan fasilitator hanya tinggal 

mengklarifikasi saja. 

Kelima, Skripsi Israfil (UMS, 2010) dengan judul skripsinya 

“Internalisasi Nilai-nilai Akhlak Kepada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Yang Mengikuti Baitul Arqam Tahun Akademik 

2009/2010”. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwa 

pelaksanaan internalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran Baitul Arqam 

bisa dikatakan baik, dengan penanaman akhlakul karimah, seperti hormat 

kepada guru, hormat kepada orang tua, akhlak sesama manusia, akhlak dalam 

bermuammalah, akhlak beribadah. Kegiatan yang menunjang seperti 

diwajibkannya shalat jama’ah, shalat sunnah, shalat lail, shalat dhuha dan 

membaca al-Qur’an serta ikut bertadabur alam untuk meningkatkan keimanan 

dan mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa ta’ala, namun masih perlu 

usaha yang lebih keras untuk memotivasi mahasiswa agar mengikuti 

pendidikan Baitul Arqam dengan sepenuh hati.  

Rekam penelitian yang terdahulu dapat dilihat perbedaan dan 

spesifikasinya dengan penelitian ini dalam tabel sebagai berikut; 

No Judul Penelitian Tahun Spesifikasi 
1. “Pengaruh Pendidikan Baitul 

Arqam Terhadap Tingkat 
Keberagamaan Mahasiswa 
Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
Angkatan 2006” 

2006 Menekankan pada 
pengaruh Baitul Arqam 
terhadap tingkat 
keberagamaan 
mahasiswa 
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2. ”Persepsi Dosen Studi Islam dan 
Mahasiswa terhadap Model 
Pembelajaran Orang Dewasa 
(Studi Kasus Pembelajaran Studi 
Islam Model Baitul Arqam di 
Pondok Hajjah Nuriyah Shabran 
UMS” 

2007 Menekankan hanya pada 
persepsi dosen dan 
mahasiswa terhadap 
model pembelajaran 
orang dewasa 

3. ”Model Pembelajaran Studi Islam 
di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (Studi Komparatif 
Model Baitul Arqam dengan 
Reguler).” 

2007 Menekankan pada 
perbandingan model 
Baitul Arqam dengan 
reguler 

4. “Pelaksanaan Active Learning 
Model Baitul Arqam di Pondok 
Hajjah Nuriyah Shabran tahun 
2008” 

2009 Menekankan pada 
pelaksanaan active 
learning model Baitul 
Arqam 

5. “Internalisasi Nilai-nilai Akhlak 
Kepada Mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta Yang 
Mengikuti Baitul Arqam Tahun 
Akademik 2009/2010” 

2010 Menekankan 
internalisasi akhlak 
kepada mahasiswa yang 
mengikuti Baitul Arqam  

6. ”Output Pendidikan Karakter 
Model Baitul Arqam Studi Islam 
Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (Studi Kasus Baitul 
Arqam Studi Islam 1 dan 2 
Universitas Muhammadiyah 
Surakarta di Pondok Shabran 
Tahun 2014).” 

2014 Menekankan output 
pendidikan karakter 
model Baitul Arqam 
Studi Islam 1 dan 2 

 

Berdasarkan hasil-hail penelitian terdahulu, maka penelitian ini memiliki 

spesifikasi yang berbeda dengan penelitian di atas.  

E. Kerangka Teoritik 

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah merumuskan 18 

karakter yang akan digunakan untuk membangun karakter bangsa melalui 

pendidikan. Kementerian Agama mencanangkan nilai karakter dengan merujuk 

pada sosok Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang paling berkarakter 

yaitu shidiq, amanah, tabligh dan fathonah. Namun, pembahasan ini 
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dititikberatkan pada rumusan 18 karakter versi Kemendiknas yang di dalamnya 

telah mencakup dalam berbagai agama, serta bersumber dari Pancasila, budaya 

dan tujuan pendidikan nasional. Adapun 18 nilai tersebut adalah;  

1) religius,  

2) jujur,  

3) toleransi,  

4) disiplin,  

5) kerja keras,  

6) kreatif,  

7) mandiri,  

8) demokratis,  

9) rasa ingin tahu,  

10) semangat kebangsaan,  

11) cinta tanah air,  

12) menghargai prestasi,  

13) bersahabat atau komunikatif,  

14) cinta damai,  

15) gemar membaca,  

16) peduli lingkungan,  

17) peduli sosial,  

18) tanggungjawab.10  

(Penjelasan masing-masing karakter akan dipaparkan pada Bab II).    

                                                        
10 Pusat Kurikulum, “Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 

(Pedoman Sekolah: 2009), hlm.9-10.  
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan berupa penelitian lapangan 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang 

prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.11  

Penelitian ini dilakukan di Pondok Shabran Makamhaji Kartasura 

Sukoharjo yang akan mendeskripsikan tentang bagaimana output 

pendidikan karakter model Baitul Arqam Studi Islam 1 dan 2 UMS di 

Pondok Shabran tahun 2014. 

2. Metode pengambilan data 

a. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin studi pendahuluan untuk mengemukakan permasalahan 

yang akan diteliti, juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit kecil. Teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri 

atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.12 

Pada metode pengumpulan data wawancara ini peneliti menggunakan 

metode wawancara tidak tersetruktur untuk memperoleh data mengenai 

output pendidikan karakter model Baitul Arqam Studi Islam 1 dan 2 

                                                        
11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 1995), 

hlm.3.  
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.194. 
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UMS di Pondok Shabran tahun 2014. Adapun yang menjadi subyek 

wawancara adalah pengelola, fasilitator, imam dan co imam training. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya.13 Metode dekomentasi ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data mengenai output pendidikan karakter model Baitul 

Arqam Studi Islam 1 dan 2 UMS di Pondok Shabran tahun 2014.  

c. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.14 Metode 

observasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data mengenai output 

pendidikan karakter model Baitul Arqam Studi Islam 1 dan 2 UMS di 

Pondok Shabran tahun 2014. 

3. Validitas data 

 Sugiyono15 menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, temuan atau 

data dapat dinyatakan valid atau absah apabila tidak ada perbedaan antara 

yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek 

yang diteliti. Oleh sebab itu diperlukan metode atau teknik pengujian atau 

pemeriksaan data yang meliputi uji validitas internal (credibility), validitas 

                                                        
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1992), hlm.234.  
14 Riduwan, Metode Riset, (Bandung: Rineka Cipta, 2004), hlm.104.   
15 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, ….., hlm.268-270. 
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eksternal (transferability), releabilitas (dependability), dan obyektivitas 

(confirmability).  

Teknik pemeriksaan data penelitian ini, akan menggunakan metode atau 

kriteria derajat kepercayaan (credibility), yang menurut Sugiyono dilakukan 

dengan cara: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

trianggulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan 

membercheck. 

4. Metode analisis data 

Analisis data menurut Lexy Moleong adalah "Proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar, 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja untuk 

menganalisis data.16 Untuk menganalisis data yang terkumpul penulis 

menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif kualitatif. Data yang 

muncul berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang 

diamati yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diproses 

melalui pencatatan dan kemudian disusun dalam teks yang diperluas.17  

Data yang diperoleh akan dianalisis secara berurutan dan interaksionis 

yang terdiri dari tiga tahap yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) 

penarikan kesimpulan atau verifikasi.18  

Pertama, setelah pengumpulan data selesai dilakukan langkah 

selanjutnya adalah reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, 

                                                        
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian …., hlm.112. 
17 AM. Huberman and Milles, Qualitative Data Analysis, (Beverly Hills: Sage Publisher, 

1984), hlm.15. 
18 Ibid., hlm.16. 
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membuang yang tidak perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilah-

pilah. Kedua, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. 

Ketiga, penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap 

kedua dengan mengambil kesimpulan. 

Metode berfikir yang penulis gunakan untuk menganalisa penelitian ini 

adalah metode penelitian induktif dan deduktif. Metode deduktif adalah 

suatu penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan khusus menuju 

pada pernyataan yang sifatnya umum.19 

Sedangkan metode induktif yaitu "suatu cara penarikan kesimpulan 

yang dimulai dari pernyataan umum menuju pada pernyataan yang sifatnya 

khusus".20 

E. Sistimatika Pembahasan 

Rangkaian penulisan dalam tesis ini disusun dengan menggunakan uraian 

sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap 

persoalan yang ada, berikut wujud dari susunan sistematikanya yang 

disampaikan sebagai berikut: 

Pada bagian awal, Bab I Pendahuluan sebagaimana umumnya penelitian, 

maka berisi tentang hal-hal pokok yaitu terdiri dari tujuh bahasan: (1) Latar 

belakang masalah, (2) Rumusan masalah, (3) Tujuan dan manfaat, (4) Telaah 

pustaka, (5) Kerangka teoritik, (6) Metode penelitian meliputi jenis penelitian, 

metode pengambilan data, validasi data dan metode analisis data. (7) 

Sistimatika pembahasan. 

                                                        
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ….., hlm.159. 
20 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm.97. 
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Sebagai landasan teori mengenai pendidikan karakter, maka Bab II 

penelitian ini akan dibahas mengenai pengertian pendidikan, karakter, 

pendidikan karakter, tujuan dan fungsi pendidikan karakter dan nilai-nilai 

pendidikan karakter.    

Bab III, mengenai pendidikan karakter model Baitul Arqam Studi Islam 1 

dan 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Bab ini membahas 

pertama, tentang profil Baitul Arqam UMS yang meliputi landasan filosofi, 

visi, misi, tujuan, kurikulum, metode pengajaran, sistem  evaluasi dan follow up 

Baitul Arqam, dan kedua, proses pendidikan karakter model Baitul Arqam 

Studi Islam 1 dan 2 UMS di Pondok Shabran tahun 2014.  

Analisis terhadap output pendidikan karakter model Baitul Arqam Studi 

Islam 1 dan 2 UMS di Pondok Shabran tahun 2014 akan diletakkan pada Bab 

IV. 

Bab V Penutup, bab ini adalah akhir dalam laporan penelitian tentang output 

pendidikan karakter model Baitul Arqam Studi Islam 1 dan 2 UMS di Pondok 

Shabran tahun 2014, yang berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup. 

 

 

 

 

 


