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Oleh 
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ABSTRAK 
SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern  Muhammadiyah Blora 

mengedepankan penanaman akhlaqul karimah, tahfidzul qur’an, memahami kitab-kitab 

dan penguasaan bahasa asing.  Hal ini didasarkan pada keberlangsungan sistem yang ada 

sehingga tidaklah mungkin dapat terlepas dari nilai-nilai pesantren yang sudah tertanam 

dan terbangun, sehingga melatarbelakangi pendidikan karakter yang terintegrasi 

didalamnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada tiga, yakni: a. Bagaimana model 

pendidikan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten 

Blora?; b. Karakter apa saja yang terbentuk melalui pendidikan di SMP At Tajdid Pondok 

Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora?; c) Apa saja faktor pendukung dan 

penghambat pembentukan karakter melalui pendidikan di SMP At Tajdid Pondok 

Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora?  

Tujuan penelitian ini ialah Mengungkapkan karakter apa saja yang terbentuk dan 

berkembang melalui pendidikan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Pendidikan pesantren di SMP At 

Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora terdiri dari 

Pendidikan formal, sorogan, bandongan, muhadharoh dan muhawarah, tasyji’ul lughoh, 

ta’limul quro’. Secara umum dikatakan bahwa pendidikan pesantren di SMP At Tajdid 

Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora terlaksana sesuai dengan 

langkah-langkah, pendekataan, dan prinsip-prinsip nilai pembentukan karakter santri. 

Karakter yang terbentuk melalui pendidikan pesantren mencakup berbagai macam 

komposisi nilai, antara lain nilai agama, nilai moral, nilai-nilai umum, dan nilai-nilai 

kewarganegraan. Adapun karakter-karakter tersebut terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) 

nilai, yakni: taqarrub, istiqa>mah, sabar, tawakal, ikhlas, tobat, dzikir, khusyu>’, 

tawa>dhu’, mura>qabah,  tasamuh, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, tanggung jawab,  cinta kepada Tuhan dan kebenaran, amanah, hormat dan santun, 

kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, 

keadilan, dan jiwa kepemimpinan. Faktor Pendukung, meliputi: a) Terpenuhinya 

komponen-komponen yang secara teoritis menunjang pelaksanaan pendidikan pesantren; 

b) Tersedianya media pembelajaran yang memadai dan menunjang berlangsungnya

proses pendidikan pesantren.; c) Minat dan semangat santri dalam mengikuti proses 

pendidikan pesantren semakin meningkat. Adapun faktor penghambat meliputi: a) Masih 

dirasakan kurangnya fasilitas pendukung berupa buku-buku penunjang diperpustakaan.; 

b) Belum terpenuhinya sarana gedung secara komprehensif.; c) Dalam menentukan

strategi pendidikan tidak jarang ustadz merasa kesulitan, hal ini dikarenakan beberapa 

faktor; d) Berkaitan dengan sarana prasarana juga dirasakan masih ada yang belum 

stándar. 

Kata kunci: Pendidikan Karakter, SMP At Tajdid Blora 
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ABSTRACT 

SMP At Tajdid is Modern Islamic School Quranic of Muhammadiyah 

Blora advancing good value instilling, tahfidzul qur’an, understanding book and 

strange language masteries.  It is gone upon on continues aught system so it is not 

possible gets despite School of Quranic points already been planted out and gets 

up, so background is integrated character education at in it. Problem formula in 

observational it there is three, namely: a. How is education model at SMP At 

Tajdid is Modern Islamic School Quranic of Muhammadiyah Blora?; b. Molded 

whatever character educationally at SMP At Tajdid is Modern Islamic School 

Quranic of Muhammadiyah Blora?; c ) Whatever supporting factors and character 

forming resistors educationally at SMP At Tajdid is Modern Islamic School 

Quranic of Muhammadiyah Blora?   

To the effect this research it is Cast molded whatever character and 

effloresce educationally at SMP At Tajdid is Modern Islamic School Quranic of 

Muhammadiyah Blora. There is tech even data collecting utilizes to methodic 

observation, interview, and documentation.  

Result observationaling to point out that pesantren's Education Model at 

SMP At Tajdid is Modern Islamic School Quranic of Muhammadiyah Blora 

consisting of formal Education, sorogan, bandongan, muhadharoh and 

muhawarah, tasyji ’ ul lughoh, ta ’ limul quro ’. In common is said that school of 

Quranic education at SMP At Tajdid is Modern Islamic School Quranic of 

Muhammadiyah Blora Regency performed according to steps, approach, and 

forming point principles santri's characters. Molded character educationally 

pesantren ranges various composition kind assess, for example religion point, 

moral point, common points. There is character even that consisting of 39 (thirty 

nine) point, namely:  taqarrub, istiqa>mah,  patient, tawakal, sincere, atonement , 

recitation, khusyu>’, laugh>dhu ’, mura>qabah,    tasamuh , religious, on the 

level, tolerance, discipline, hard-earned, creative, independent, democratic, 

inquiring taste, nationalistic spirit, country love, pricing achievement, brotherly / 

communicative, placating love, like to read, environmental care, social care, 

accountability,  love to God and truth, trust, held dear and decent, affection, care, 

and collaboration ,  self-confident, creative, and prohibition gives up, justice, and 

leadership soul. Supporting factor, cover: a ) being accomplished of it components 

that theoretically prop school of Quranic education performing; b ) most actually 

learning media those are equal to and propping happens it school of Quranic  

education process; c ) santri's get spirit in follow school of Quranic education 

process progressively increases. There is factor even resistor covers: a ) Still felt 

by its reducing supporting facility as book of library supporters; b ) were 

accomplished its building mediums comprehensif.; c ) Deep determine strategy 

educations not teacher sparses perceives handicaps, it because of umpteen factor; 

d. ) gets bearing with equipments medium also been felt extant one haven't

qualification. 

Key word:  Character education, SMP At Tajdid Blora 
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Pendahuluan  

Pendidikan merupakan salah satu dari sekian banyak unsur penting untuk 

membangun masa depan bangsa. Munculnya gagasan program pendidikan 

karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia bisa dimaklumi, sebab selama ini 

dirasakan proses pendidikan ternyata belum berhasil membangun manusia 

Indonesia yang berkarakter.  

Nilai-nilai seperti kebijaksanaan, penghormatan terhadap yang lain, 

tanggungjawab pribadi, perasaan senasib, sependeritaan, pemecahan konflik 

secara damai, merupakan nilai-nilai yang semestinya diutamakan dalam 

pendidikan karakter.
1
 Dalam hal ini pendidikan karakter merupakan sebuah proses 

penanaman nilai esensial pada diri anak melalui serangkaian kegiatan 

pembelajaran dan pendampingan sehingga para siswa sebagai individu mampu 

memahami, mengalami, dan mengintegrasikan nilai yang menjadi core values 

dalam pendidikan yang dijalaninya ke dalam kepribadiannya. 

Proses pendidikan seperti itu tidak dapat mudah dilaksanakan. Ia hanya 

dapat dilaksanakan dalam sistem pendidikan terpadu yang mengarah pada 

pembinaan kepribadian seutuhnya (integrated personality).  

Sebagai inspirator pendidikan karakter, pesantren menjadi salah satu sumber 

ajaran-ajaran agama yang memiliki peranan yang cukup besar membentuk moral 

kemanusiaan. Hal ini dikarenakan ajaran agama merupakan salah satu sumber 

dasar ajaran moral disamping ada tradisi, adat istiadat ataupun ideologi-ideologi 

                                                           
1
 Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, 

(Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 250 

http://darunnajah-cipining.com/
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tertentu.
2
 Model pendidikan yang berkembang dalam pesantren diharapkan 

mampu mendukung penerapan pendidikan karakter sejalan dengan penggalakan 

program character building yang sedang diupayakan oleh pemerintah saat ini.  

SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern  Muhammadiyah Blora sebagai 

salah satu lembaga pendidikan melalui program unggulannya mengedepankan 

penanaman akhlaqul karimah, tahfidzul qur’an, memahami kitab-kitab dan 

penguasaan bahasa asing dipilihlah sebagai objek dalam kajian ini, hal ini 

didasarkan pada keberlangsungan sistem yang ada di SMP At Tajdid Pondok 

Pesantren Modern  Muhammadiyah Blora tersebut tidaklah mungkin dapat 

terlepas dari nilai-nilai pesantren yang sudah tertanam dan terbangun, sehingga 

melatarbelakangi pendidikan karakter yang terintegrasi didalamnya.   

Rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Bagaimana metode pendidikan 

di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora 

Tahun 2015?; 2) Karakter apa saja yang terbentuk melalui pendidikan di SMP At 

Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora Tahun 

2015?; 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembentukan karakter 

melalui pendidikan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah 

Kabupaten Blora Tahun 2015?  

Tujuan Penelitian ini yakni:1) mendeskripsikan model pendidikan yang 

berkembang di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah 

Kabupaten Blora Tahun 2015,; 2) Mengungkapkan karakter apa saja yang 

terbentuk dan berkembang melalui pendidikan di SMP At Tajdid Pondok 

                                                           
2
 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: 

Kanisius, 1987), hlm. 14 
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Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora Tahun 2015.; 3) Mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat pembentukan karakter melalui pendidikan di 

SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora 

Tahun 2015. 

 

Metode Penelitian 

Paradigma dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Melalui penelitian 

kualitatif ini diharapkan memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam 

mengenai makna dari fakta yang berkaitan dengan pembentukan karakter santri Pondok 

Pesantren At Tajdid Muhammadiyah Cepu. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimaksudkan untuk menggali 

data-data dan fakta yang ada di lapangan berkaitan tentang nilai-nilai karakter dan 

metode penanamannya yang diterapkan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren 

Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan pendekatan antropologis. Melalui pendekatan ini diharapkan 

diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta 

yang relevan. Dengan demikian untuk memahami respon dan perilaku yang 

berkaitan dengan pengelolaan pondok  pesantren ini perlu pengamatan mendalam 

dan penghayatan terhadap gejala yang menjadi fokus penelitian.  

Sumber data dalam penelitian dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu 

(purposive sampling) dan mengutamakan perspective emic, artinya mementingkan 

pandangan responden, yakni bagaimana cara mereka memandang dan menafsirkan dunia 
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dari pendiriannya. Peneliti tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan 

data yang diinginkan.  

Obyek penelitian ini adalah  SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora.  

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain 

Direktur, Para Ustadz,  Karyawan,  Santri, dan dokumen SMP At Tajdid Pondok 

Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora. Sesuai dengan masalah dan 

tujuan  penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah Observasi, 

Wawancara, dan Dokumentasi. Validitas data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan 

dengan tiga kriteria yaitu: kredibilitas (validitas), dependabilitas (reliabilitas), 

konfirmabilitas (objektivitas).  

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan model analisis 

interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Matthew B. Miles yang terdiri dari 3 

(tiga) komponen analisis yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data atau 

penyederhanaan data (data reduction), sajian data (data display), dan penarikan 

simpulan (data conclution: Drawing/ verifying).
3
  

 

Hasil dan Pembahasan 

Istilah pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

                                                           
3
  Mattew B.Miles, Qualitative and Analisis (California : Sage Publication, 1994), hlm. 12.  



7 
 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
4
  

Karakter mengacu pada serangkaian sikap perilaku (behaviour), motivasi 

(motivations), dan ketrampilan (skills), meliputi keinginan untuk melakukan hal 

yang terbaik.
5
 Ekowarni dalam Anik Ghufron, mengungkapkan bahwa karakter 

merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan tata nilai interaksi antar 

manusia (when character is lost then everything is lost).
6
  

Pendidikan karakter merupakan upaya mengarahkan dan membimbing 

peserta didik sehingga mampu berfikir positif dan memberikan manfaat sebaik-

baiknya bagi masyarakat.
7
 Pendidikan karakter dapat pula diartikan sebagai 

sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, yang 

mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya 

kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga 

akan terwujud insan kamil.
8
 Dengan demikian pendidikan karakter merupakan 

pendidikan dalam rangka membentuk kepribadian peserta didik menjadi 

berakhlak mulia dan mampu menjadi teladan bagi lingkungan di mana ia berada.     

Tujuan pendidikan karakter diarahkan untuk membantu anak atau peserta 

didik untuk mengembangkan potensi kebajikan sehingga terwujud dalam 

                                                           
4
  UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal Bab I Pasal 1 ayat 1 

5
 Tadkiroatun Musfiroh, Memilih, Menyusun Dan Menyajikan Cerita Untuk Anak Usia 

Dini, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 27 
6
 Anik Gufron,  Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa Pada Kegiatan Pembelajaran 

Cakrawala Pendidikan, Mei 2010, Th. XXIX, (Yogyakarta: UNY press, 2010), hlm. 14-15 
7
  Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter; Solusi yang tepat untuk Membangun Bangsa, 

(Bogor: Balai Pustaka, 2004), hlm. 95.  
8
  Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di sekolah, 

(Yogyakarta: Laksana, 2011), hlm. 18-19. 
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kebiasaan baik (hati, pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan), menyiapkan peserta 

didik menjadi warga Negara (Indonesia) yang baik dan mengarahkan peserta didik 

agar mampu membangun kehidupan yang baik, berguna dan bermakna.
9
 Dengan 

demikian, peranan pendidikan karakter menjadi amat penting untuk diaplikasikan 

dalam model pendidikan pada saat ini karena jika memperhatikan hasil 

pendidikan masih jauh dari harapan tujuan pendidikan itu sendiri, dimana 

pendidikan masih dianggap dari sisi pragmatisnya saja.  

Bertens mengungkapkan bahwa nilai selalu mempunyai konotasi positif, 

nilai setidaknya memiliki tiga ciri: Pertama, nilai berkaitan dengan subjek, kalau 

tidak ada subjek yang menilai maka tidak ada nilai juga. Kedua, nilai tampil 

dalam suatu konteks praktis, dimana subjek ingin membuat sesuatu. Dalam 

pendekatan yang semata-mata teoritis, tidak aka nada nilai. Ketiga, nilai-nilai 

menyangkut sifat-sifat yang dimiliki oleh objek.
10

 Nilai tidak dimiliki oleh objek 

pada dirinya. Objek yang sama bagi pelbagai subjek dapat menimbulkan nilai 

yang berbeda-beda. Pembicaraan nilai tidak bisa dilepaskan dari nilai moral atau 

etis. Nilai moral merupakan nilai tertinggi. Nilai moral memiliki ciri-ciri (1) 

berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab; (2) berkaitan dengan 

hati nurani; (3) mewajibkan manusia secara absolut yang tidak bisa ditawar-tawar; 

dan (4) bersifat formal.
11

  

                                                           
9
 Karena menurut Ratna Megawangi, tujuan pendidikan bukan mempersiapkan anak 

mempunyai pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter. Pendidikan yang hanya 

mementingkan anak untuk menghapal atau membaca secara intensif dapat mematikan motivasi 

untuk menggunakan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan nyata. Lihat, Ratna 

Megawangi, Character Parenting Space: Menjadi Orangtua Cerdas untuk Membangun Karakter 

Anak (Bandung: Read! Publishing House, 2007), hlm. 68. 
10

 K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994) hlm.139 
11

 Ibid., hlm.143-147 
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Secara sederhana, pesantren diartikan sebaga lembaga pendidikan Islam 

yang sekurang-kurangnya memiliki tiga unsur, yaitu: Kyai, yang mendidik dan 

mengajar; santri yang dididik dan belajar, dan masjid tempat mengaji. Sedangkan 

bila dihubungkan dengan usaha pengembangan dan pembinaan yang sedang 

dilakukan oleh pemerintah, maka pesantren dapat didefinisikan sebagai lembaga 

pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada umumnya, pendidikan dan 

pengajaran tersebut diberikan dengan cara klasikal (bandongan dan sorogan) 

dimana seorang Kyai mengajar santri-santri berdasarkan kita-kitab yang ditulis 

dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan, sedangkan 

para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama pesantren tersebut.
12

 

Peran kelembagaan pesantren dalam meneruskan tradisi keilmuan Islam 

klasikal sangatlah besar.
13

 Terlepas dari apakah lembaga pesantren merupakan 

karya budaya yang bersifat indegenous (asli) Indonesia ataukah model 

kelembagaan Islam yang diimpor dari Mesir. Pondok oleh Ahmad Tafsir 

dikatakan sebagai sub-variabel terkecil dari pesantren yang mencakup syarat-

syarat fisik dan non fisik pembiayaan, pengajaran dan lain-lain.
14

 

Pada perkembangan sekarang pesantren secara garis besarnya dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu pertama, pesantren tradisional, yakni 

pesantren yang masih mempertahankan sistem pengajaran secara tradisional 

dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik yang sering disebut kitab kuning, di 

                                                           
12 Marwan Saridjo, dkk, Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia, ( Jakarta: Dharma Bakti, 

1982), hlm. 9-10. 
13 Amin Abdullah, Falsafah Kalam di Era Postmodernisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1995), hlm. 30. 
14 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1998), hlm. 191. 
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samping itu bentuk penampilannya yang sering tradisional, seperti harus selalu 

berpeci, harus selalu pakai sarung dan lain sebagainya. Kedua, pesantren modern, 

yaitu model pesantren yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem 

klasikal dan sekolah kedalam pesantren, sehingga terdapat madrasah-madrasah, 

sekolah-sekolah umum dari tingkat dasar sampai menengah bahkan ada yang 

mampu sampai perguruan tinggi. Oleh karena itu, tidak akan tampak lagi 

kesalafiahannya. 

Pesantren dikatakan sebagai lembaga, menurut Ahmad Tafsir apabila 

memenuhi lima syarat. 1) Kyai, pesantren mungkin mencakup ideal Kyai zaman 

kini dan masa nanti. 2) Pondok, akan mencakup syarat-syarat fisik dan non fisik, 

pembiayaan, penjagaan dan lain-lain. 3) Masjid, cakupannya akan sama dengan 

pondok. 4) Santri, melingkupi masalah karakter dan tugas santri, dan 5) Kitab 

Kuning, bila diluaskan akan mencakup kurikulum pesantren dalam arti luas.
15

 Hal 

tersebut diperkuat oleh pendapat Zamakhsyari Dhofier, bahwa elemen-elemen 

pendidikan pondok pesantren ada lima yaitu meliputi: masjid, pondok, 

pengajaran, kita-kitab kuning, santri dan Kyai.
16

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran …., hlm. 191. 
16 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, 

(Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 44-45. 
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SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Blora dalam 

pelaksanannya dipandang berdasarkan elemen-elemen pesantren, telah 

memenuhi standar kualifikasi unsur-unsur sebuah pondok pesantren. Hal ini 

ditandai dengan adanya fasilitas dan kelengkapan di SMP At Tajdid Pondok 

Pesantren Modern Muhammadiyah  Kabupaten Blora, yakni pondok, masjid, 

santri, pengajaran kitab-kitab klasik dan tersedianya kyai dan pengasuh pondok 

yang dengan tulus ikhlas mendidik para santri. 

Metode pendidikan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah  Kabupaten Blora ialah: 

Metode Sorogan 

Metode sorogan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah  

Kabupaten Blora dilakukan dengan sistem membaca kitab secara individual oleh santri 

dihadapan gurunya. Proses pelaksanaannya diawali oleh ustadz membacakan beberapa 

bagian dari kitab yang dipelajarinya, kemudian santri menirukannya berulang kali.  

Praktek pendidikannya menunjukkan, santri mendatangi ustadz yang akan 

membacakan kitab-kitab berbahasa Arab dan menerjemahkannya ke dalam bahasa 

Indonesia. Dalam menterjemahkan isi-kitab pelajaran tersebut, sang ustadz berusaha 

agar terjemahannya mudah dimengerti sesuai dengan kemampuan dan latarbelakang 

santri. 

Bandongan 

Pelaksanaan metode bandongan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah  Kabupaten Blora, model bandongan atau weton ini dilakukan 

dengan sistem transfer keilmuan atau proses belajar mengajar di mana kyai 

atau ustadz membacakan kitab, menerjemahkan dan menerangkan isinya, 
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sementara santri mendengarkan, menyimak dan mencatat apa yang 

disampaikan oleh kyai. Dalam sistem ini, santri SMP At Tajdid Pondok 

Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora mendengarkan seorang 

ustadz yang membaca, menerjemahkan, dan menerangkan buku-buku Islam 

dalam bahasa Arab.  

Muhadharoh dan Muhawarah 

Muhadharoh merupakan pelatihan berbicara secara resmi yakni dengan 

ceramah atau pidato bagi santri di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora dengan menekankan penguasaan tiga bahasa 

secara baik dan benar, yakni Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Bahasa 

Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan satu pekan sekali setiap Jumat malam 

pada waktu ba’da magrib. Adapun santri yang wajib mengikuti merupakan 

seluruh.  

Tasyji’ul Lughoh 

Metode tasyji’ul lughoh merupakan pemberian kosakata atau mufradat bahasa 

Arab dan bahasa Inggris untuk dikuasai oleh santri ketika di kelas dan kamar 

secara rutin. Pelaksanaan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora, kosakata tersebut diberikan secara terjadwal 

oleh para ustadz dan santri menerima untuk dihafal dan dipraktikkan. Dalam 

praktikknya santri menghafalkan secara rutin ketika di kamar maupun ketika 

berada di kelas.  
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Ta’limul Quro’ 

SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora 

dalam rangka pengabdian terhadap  masyarakat, menerapkan model pendidikan 

ta’limul quro’ terhadap santrinya. Hal ini dimaknai dengan praktik mengajar 

santri dalam rangka memberikan penerangan agama di tengah masyarakat di 

sekitar pondok. 

 

Kesimpulan 

Karakter yang terbentuk melalui pendidikan pesantren di SMP At 

Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora  

mencakup berbagai macam komposisi nilai, antara lain nilai agama, nilai 

moral, nilai-nilai umum, dan nilai-nilai kewarganegraan. Adapun karakter-

karakter tersebut terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) nilai, yakni: taqarrub, 

istiqamah, sabar, tawakal, ikhlas, tobat, dzikir, khusyu’, tawadhu’, 

muraqabah,  tasamuh, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab,  cinta kepada Tuhan dan 

kebenaran, amanah, hormat dan santun, kasih sayang, kepedulian, dan 

kerjasama, percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, keadilan, dan jiwa 

kepemimpinan. 
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Faktor Pendukung dan Penghambat Pembentukan Karakter 

Faktor Pendukung, meliputi: 

1) Terpenuhinya komponen-komponen yang secara teoritis menunjang 

pelaksanaan pendidikan pesantren sehingga mendukung pelaksanaan 

pembentukan karakter santri. 

2) Tersedianya media pembelajaran yang memadai dan menunjang 

berlangsungnya proses pendidikan pesantren, baik secara klasikal 

maupun di dalam asrama. 

3) Minat dan semangat santri dalam mengikuti proses pendidikan pesantren 

semakin meningkat dengan adanya variasi pendidikan pesantren. 

4) Tersedianya para ustadz dan pengasuh pondok yang memenuhi 

kualifikasi akademik maupun keagamaan. 

5) Adanya lingkungan yang kondusif. 

  Faktor Penghambat, meliputi: 

1) Masih dirasakan kurangnya fasilitas pendukung berupa buku-buku 

penunjang diperpustakaan, baik berupa buku umum maupun keagamaan 

untuk bahan rujukan dan bahan bacaan santri dalam meningkatkan 

kualitan keilmuannya. 

2) Belum terpenuhinya sarana gedung secara komprehensif untuk proses 

pembelajaran dan kegiatan asrama. 

3) Kemampuan keberagamaan santri yang berbeda-beda, terutama santri 

baru yang berasal dari sekolah umum yang pengetahuan agama mereka 
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terbatas, akibatnya kelompok santri tersebut membutuhkan pembinaan 

khusus.  

4) Dalam menentukan strategi pendidikan tidak jarang ustadz merasa 

kesulitan, hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti alokasi waktu yang 

terbatas sedangkan jumlah santri yang banyak dan beragam latar 

belakangnya.  

5) Berkaitan dengan sarana prasarana juga dirasakan masih ada yang belum 

stándar jika dibandingkan dengan jumlah santri di SMP At Tajdid 

Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora. 

Pendidikan karakter dirasakan begitu penting dalam pembentukan karakter 

peserta didik. Semua lembaga pendidikan, baik itu lembaga yang 

menyelenggarakan sekolah umum atau yang dikelola seperti pondok pesantren 

memiliki kewajiban yang sama dalam pembentukan karakter siswa. Oleh karena 

itu perlu keseriusan semua pihak yang bertanggung jawab dalam proses 

pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan generasi 

untuk kemajuan peradaban bangsa. 
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