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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

Pembahasan dalam tesis ini diawali dengan pendahuluan yang berisi 

deskripsi secara singkat mengenai isi tesis ini sekaligus memberikan rambu-rambu 

untuk masuk pada bab berikutnya. Bab pendahuluan ini menjelaskan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan 

tesis yang menjelaskan struktur pengorganisasian penulisan tesis. 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu dari sekian banyak unsur penting 

untuk membangun masa depan bangsa. Pada era kekinian pendidikan di 

Indonesia menghadapi problematika yang demikian global dan dapat 

dikatakan menemui masa-masa yang sangat pelik. Dengan kucuran anggaran 

pendidikan yang tidak sedikit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan disertai dengan berbagai program terobosan sepertinya belum 

mampu memecahkan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni 

bagaimana mencetak generasi-generasi pendidikan yang unggul, yang 

beriman, bertaqwa, profesional, dan berkarakter. Oleh karena itu sebagaimana 

terjadi pada negara-negara berkembang lainnya, Indonesia kini sedang 

berusaha membangun karakter anak bangsa untuk memperbaiki kondisi 

bangsa sambil tetap tidak terpengaruh negative terhadap budaya-budaya asing 

yang merusak tatanan nilai berbangsa dan bernegara. Melalui proses ganda ini 

http://darunnajah-cipining.com/
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di usahakan dengan keseimbagan antara pertumbuhan dan pemerataan, 

sekaligus melestarikan pola kehidupan sosial budaya yang mendukung proses 

tersebut dalam rumusan yang lebih terjamin, tetap dan sesuai dengan tujuan 

pendiri bangsa dalam mendirikan bangsa Indonesia. Indonesia sedang 

berusaha bagaimana memantapkan kelangsungan psikologis dan kerangka 

proses perubahan yang lebih luas dalam membangun peradaban bangsa yang 

semakin berkemajuan. 

Munculnya ide dan gagasan program pendidikan karakter dalam dunia 

pendidikan di Indonesia tidak dapat dihindari, sebab selama ini dirasakan 

proses pendidikan ternyata belum berhasil membangun manusia Indonesia 

yang berkarakter positif. Bahkan, banyak yang menyebut pendidikan telah 

gagal membangun karakter bangsa. Tidak sedikit lulusan sekolah dan sarjana 

yang piawai dalam menjawab soal ujian, berotak cerdas, tetapi mentalnya 

lemah, penakut, dan perilakunya tidak terpuji. Terkadang masih dalam proses 

menjalani dunia sekolah pun banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan 

perilaku yang dilakukan oleh siswa.  

Sebagaimana disampaikan oleh Penyuluh Muda Diseminasi Informasi 

Deputi Bidang Pencegahan BNN, Eva Fitri Yuanita mengatakan, pengguna 

narkoba tertinggi pada tahun 2013 dilihat dari golongan usia, pelajar SMA 

merupakan pengguna yang paling tinggi angkanya.
1
 Demikain pula data yang 

dimiliki BNNP DIY, jumlah pecandu narkoba DIY sampai 2014 mencapai 

62.228 orang. Dari jumlah tersebut ditemukan 120 kasus narkoba dilakukan 

                                                           
1
 http://news.liputan6.com/read/2120278/ diakses 24 Desember 2015 

http://news.liputan6.com/read/2120278/
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mahasiswa dan pelajar.
2
 Berita tawuran pelajar juga masih menghiasi media-

media cetak dan elektronik Indonesia. Kejadian tawuran antar pelajar yang 

terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan menimbulkan satu korban jiwa.
3
 

Selain itu masih teringat kejadian tahun 2012 yang terjadi di kalangan pelajar 

Situbondo Jawa Timur yakni pelajar saling arisan untuk membooking WTS.
4
 

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan betapa karakter pelajar 

memerlukan penanganan yang sangat serius dari seluruh komponen 

pendidikan. Meskipun tidak sedikit juga prestasi yang ditunjukkan oleh 

pelajar-pelajar Indonesia di dunia internasional.  

Menurut Thomas Lickona dalam Doni Koesoema, menjelaskan bahwa 

pendidikan karakter merupakan nilai-nilai dasar yang harus dihayati dan 

diamalkan dalam kehidupan jika sebuah masyarakat mau hidup dan bekerja 

sama secara damai, tentram dan sejahtera. 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.
5
 Dalam hal ini pendidikan 

karakter merupakan sebuah proses integrasi 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 diri pribadi anak. 

                                                           
2
 http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/10/17/181279 diakses 24 Desember 2015 

3
 http://sp.beritasatu.com/, Senin, 8 Juni 2015 diakses 24 Desember 2015 

4
 http://news.detik.com/jawatimur/2110820 diakses 23 Desember 2015 

5
 Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, 

(Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 250 

http://jateng.metrotvnews.com/read/2015/10/17/181279
http://sp.beritasatu.com/
http://news.detik.com/jawatimur/2110820
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Pendidikan karakter tidak hanya sekadar memiliki dimensi integratif, 

dalam pengertian mengukuhkan moral intelektual peserta didik sehingga 

menjadi personal yang kokoh dan tahan uji, melainkan juga dapat berarti 

menjadi kuratif secara personal maupun sosial kemasyarakatan. Pendidikan 

karakter dapat dijadikan salah satu sarana pengobat gejala-gejala penyakit 

yang terjadi di masyarakat. Pendidikan karakter dapat menjadi sebuah jalan 

alternatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sebagai  

sebuah proses perbaikan dalam masyarakat. 

Akan tetapi, secara ideal pendidikan karakter yang harus menjadi 

penopang pendidikan sains tidak cukup dengan hanya mentransmisikan nilai-

nilai mulia tersebut di atas, tetapi memerlukan suatu proses pendidikan yang 

menekankan pada tiga komponen karakter yang baik (components of good 

character) yakni moral knowing, moral feeling dan moral action. Pendidikan 

sains yang tidak disertai pembinaan karakter akan membawa proses 

dehumanisasi yang bagi pembangunan nasional dapat menyebabkan 

lemahnya dan bahkan hilangnya nilai-nilai patriotisme: cinta tanah air, 

disiplin nasional, rasa kebanggan nasional dan rasa tanggung jawab nasional.  

Proses pendidikan seperti itu tidak dapat mudah dilaksanakan. Ia 

hanya dapat dilaksanakan dalam sistem pendidikan terpadu yang mengarah 

pada pembinaan kepribadian seutuhnya (integrated personality). Proses 

pendidikan terpadu demikian ini yang sudah lama dilaksanakan oleh lembaga 

pendidikan. Lebih dari itu, sistem pendidikan mampu melaksanakan 

pendidikan karakter yang berakar kepada keyakinan hidup dan keagamaan 
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yang tidak akan tergoyahkan oleh arus perubahan nilai-nilai sosial budaya 

yang dihembuskan oleh era globalisasi. 

Berkaitan dengan kepesantrenan, model pendidikan dalam pesantren 

menarik untuk dikaji, dengan memperhatikan dan memahami sejarah 

kepesantrenan nampaknya model pesantren ini dapat menjadi pionir dalam 

gelanggang pendidikan bangsa Indonesia dengan penanaman beberapa nilai-

nilai di dalamnya. Pesantren yang menerapkan sistem berasrama atau pondok 

sangat memungkinkan untuk melakukan pengawasan melekat terhadap para 

santrinya, aktifitas para santri dapat terpantau selama hampir 24 jam. 

Secara kuantitas, perkembangan pesantren mengalami grafik yang 

tumbuh secara signifikan. Jika pada tahun 1997 data dari Dirjen Bimbaga 

Islam Depag RI menunjukkan angka 9.076 pesantren,
6
 maka pada akhir tahun 

2011 jumlah pesantren di Indonesia mencapai angka 15.489
7
. Pesantren-

pesantren tersebut memiliki ciri khas dan karakter masing-masing.  

Jumlah yang demikian besar maka menjadi ideal ketika pesantren 

menjadi salah satu inspirator bagi para pecinta ilmu untuk senantiasa 

mengembangkan pengetahuan intelektualitasnya maupun pembentukan 

karakter manusia yang memiliki keseimbangan hidup jasmani dan rohani. 

Sebagai inspirator pendidikan karakter, pesantren dapat menjadi salah satu 

sumber ajaran-ajaran agama yang memiliki peranan yang tidak kecil dalam  

membentuk moral kemanusiaan. Hal ini dikarenakan tuntunan-tuntunan 

                                                           
6
 Abdurrahman Mas’ud,”Sejarah dan Budaya Pesantren, dalam Ismail, et.al. (edt.), 

Dinamika Pesantren dan Madrasah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 25 
7
 Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, www.ditpdpontren.com, data tidak 

termasuk jumlah pesantren di provinsi Banten, Sulawesi Tengah, dan Maluku karena tidak dapat di 

akses. Hasil pemutakhiran data, Selasa, 13 Desember 2011. Diakses 15 Februari 2015 

http://www.ditpdpontren.com/
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dalam agama merupakan salah satu sumber dasar ajaran nilai dan moral 

disamping ada tradisi, adat istiadat ataupun ideologi-ideologi tertentu.
8
 

Sehingga nilai-nilai karakter kemanusiaan dapat bersumber dari pendidikan 

yang diselenggarakan dalam pesantren. Nilai-nilai karakter tersebut terurai 

dalam model-model pendidikan yang berkembang di pesantren sehingga 

membentuk kepribadian santri yang menuntut ilmu di dalamnya. 

Pesantren merupakan laboratorium kehidupan bagi pengelolanya 

maupun bagi para santrinya. Santri atau siswa dididik dengan kemampuan 

mengatur diri pribadinya dalam segala keperluan sehari-harinya yang diawali 

dari kegiatan belajar, ritual peribadatan, urusan makan, kebersihan dan 

kesucian pakaian, tempat tinggal dan kesehatan badannya ataupun kegiatan 

belajar mengajar di pondok pesantren sebagai tempat tinggal dan belajarnya. 

Tidak kalah pentingnya peningkatan ketrampilan hidup seperti bertani, 

berternak, dan berdagang juga diajarkan, untuk hal kepemimpinan biasanya 

diterapkan santri senior untuk menangani santri-santri yunior dalam wadah 

organisasi santri. Semua aktifitas tersebut ditempakan selama mereka dalam 

pondok, pada akhirnya santri diharapkan menguasai kemampuan ilmu agama, 

manajerial personal, manajerial organisasi dan ketrampilan hidup bahkan 

berkembang sesuai dengan peradaban muslim saat ini.  

Pengelolaan pesantren seperti disampaikan di atas diharapkan dapat 

menyempurnakan sistem kepesantrenan dengan pendidikan nilai dan sistem 

pendidikan integral yang ada di pesantren sehingga pesantren dijadikan 

                                                           
8
 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: 

Kanisius, 1987), hlm. 14 
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sebagai penambah semangat dan berusaha meningkatkan manajemen dengan 

standarisasi yang jelas sehingga dapat menggagas peradaban muslim 

khususnya di Indonesia. Tugas mendidik dengan hati sehingga menjadikan 

manusia terbaik (khaira ummah) merupakan tanggung jawab yang paling 

utama dari sebuah pesantren. Pesantren yang berusaha membangun peradaban 

adalah sebuah institusi yang fokus utamanya melahirkan manusia-manusia 

yang mampu berfikir kritis, berjiwa mulia dan bertindak besar serta memiliki 

nilai-nilai luhur yang Islami. Nilai-nilai yang terbangun dalam pesantren yang 

demikian ini diharapkan mampu digali dan diambil dalam rangka mendukung 

keberlangsungan pendidikan karakter yang hendak di bangun pemerintahan 

bangsa ini. 

SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Blora 

merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang mengutamakan proses 

dalam meningkatkan perkembangan kualitas jasmani dan rohani siswanya. 

Sistem asrama yang digunakan dalam proses pendidikan didalamnya tidak 

menutup kemungkinan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kepesantrenan yang 

telah sekian lama tertanam dan menjadi semacam pedoman nilai yang sangat 

diyakini keberadaannya dan dipegang sebagai sebuah nilai (value) yang 

sangat berpengaruh dalam pembentukan pribadi oleh semua elemen yang ada 

didalamya. 

Model pendidikan yang berkembang dalam pesantren diharapkan 

mampu mendukung penerapan pendidikan karakter sejalan dengan 

penggalakan program character building yang sedang diupayakan oleh 



8 
 

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 turun temurun tertanam dan terbangun, 

sehingga melatarbelakangi pendidikan karakter yang terintegrasi didalamnya.   

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik dan perlu untuk melakukan 

kajian lebih mendalam tentang pembentukan karakter melalui pendidikan di 

SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana model 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 ?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan model pendidikan yang berkembang di SMP At 

Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora.  

b. Mengungkapkan karakter apa saja yang terbentuk dan berkembang 

melalui pendidikan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora. 

c. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembentukan 

karakter melalui pendidikan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren 

Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat akademis 

1) Memberikan gambaran yang mendalam, obyektif dan berimbang 

mengenai model pendidikan di SMP At Tajdid Pondok 

Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora. 

2) Memberikan informasi tentang karakter apa sajakah yang 

terbentuk melalui model-model pendidikan di SMP At Tajdid 

Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora. 

3) Memberikan gambaran yang jelas dan obyektif mengenai faktor 

pendukung dan penghambat pembentukan karakter melalui 

pendidikan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pendidik 

Memberikan manfaat bagi para pendidik dalam memahami 

pendidikan karakter dan aplikasinya dalam dunia pendidikan 

Islam, sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun tujuan 

pendidikan yang akan dilaksanakannya untuk menghasilkan 

peserta didik yang memiliki keterpaduan yang sehat antara jiwa 

dan raganya.  

2) Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian ilmiah 

lebih lanjut mengenai pengelolaan pendidikan Islam khususnya 

yang berkaitan dengan pembentukan karakter siswa.  

3) Bagi Yayasan 

Sebagai bahan kajian dalam rangka memberikan masukan bagi 

pengelola SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern  

Muhammadiyah Blora dalam pembentukan karakter melalui 

pengembangan pendidikan dengan mengungkapkan faktor 

pendukung dan penghambatnya.  

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka sangat berguna bagi proses pembahasan penelitian ini, 

selain untuk mengetahui kejujuran dalam penelitian dalam artian karya ilmiah 

yang akan di susun bukan karya adopsian atau dengan maksud untuk 

menghindari duplikasi. Di samping itu, untuk menunjukkan bahwa topik yang 
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di teliti belum pernah di teliti oleh peneliti lainnya dalam konteks yang sama 

serta menjelaskan posisi penelitian yang di lakukan oleh yang bersangkutan.
9
 

Oleh karena itu, ada beberapa karya ilmiah yang menjadi kajian pustaka  

dengan judul tesis ini, diantaranya yaitu: 

Pertama, tesis karya Heni Zuhriyah pada tahun 2010 dengan judul 

“Pendidikan Karakter; Studi Perbandingan Antara Konsep Doni Koesoema 

dan Ibnu Maskawaih”. Penelitian ini merupakan studi komparatif dengan 

pendekatan kualitatif antara pemikiran Doni Koesoema dan Ibnu Maskawaih. 

Hasil penelitian tersebut yaitu perbedaan antara Doni Koesoema dan Ibnu 

Maskawaih yakni pendidikan karakter Doni Koesoema menekankan untuk 

diterapkan disekolah atau dilembaga formal, sedangkan Ibnu Maskawaih 

pendidikan akhlak harus dilaksanakan bersama-sama dalam masyarakat. 

Persamaan keduanya adalah bahwa pendidikan karakter itu untuk 

menghasilkan manusia yang mempunyai keutamaan dan harus bersama-sama 

dengan masyarakat untuk mengaktualisasikannya.
10

 Hasil kajian pustaka di 

atas menunjukkan kajian yang berbeda dengan yang akan dilakukan. Karya 

Heni Zuhriyah  merupakan studi komparatif pendidikan karakter antara 

pemikiran Doni Koesoema dan Ibnu Maskawaih. Hal ini berbeda dengan 

yang penulis lakukan yakni penekanan pada pembentukan karakter melalui 

pendidikan yang diterapkan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora. 

                                                           
9
 Abdurrahman Assegaf, Teknik Penulisan Skripsi,Materi Sekolah Penelitian TIM DPP 

Divisi Penelitian, (Yogyakarta: Fak.Tarbiyah UIN SUKA, 2006), hlm.3. 
10

 Heni Zuhriyah, “Pendidikan Karakter; Studi Perbandingan Antara Konsep Doni 

Koesoema dan Ibnu Maskawaih”,  Tesis,  (Surabaya: IAIN Sunan Sunan Ampel 2010). 
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Kedua, tesis karya Zamzam Muharamsyah pada tahun 2008 dengan 

judul “Efektifitas Sistem Pendidikan Karakter Di Madrasyah Aliyah Negeri 

Insan Cendekia Serpong Banten”. Penelitian ini merupakan studi kasus 

instrumental dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut yaitu 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong 

Banten dilaksanakan dengan efektif. 
11

 Pada kajian pustaka kedua yakni tesis 

karya Zamzam Muharamsyah melakukan penelitian tentang Efektifitas 

Sistem Pendidikan Karakter Di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia 

Serpong Banten. Hal ini berbeda dengan kajian penulis yang tidak melakukan 

kajian tentang efektifitas pendidikan karakter di  sekolah umum akan tetapi 

dilakukan di pondok pesantren yang memiliki sistem pendidikan selama 24 

jam. 

Ketiga, tesis karya Rahmat Kamal pada tahun 2012 dengan Judul 

“Pendidikan Karakter di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Malang 1”. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di MIN Malang 1 

merupakan pengembangan dari pendidikan akhlak yang berimplementasi 

pada beberapa aspek seperti kurikulum, budaya madrasah dan pengembangan 

diri. Selain itu nilai-nilai pendidikan karakter di MIN Malang 1 tidak terlepas 

dari 18 nilai karakter yang dikembangkan Kemendiknas.
12

 Kajian pustaka 

ketiga yakni penelitian Pendidikan Karakter di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

                                                           
11

 Zamzam Muharamsyah, “Efektifitas Sistem Pendidikan Karakter Di Madrasyah 

Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong Banten”, Tesis (Jakarta: Univesitas Indonesia, 2008). 
12

 Rahmat Kamal, “Pendidikan Karakter di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Malang 

1”, Tesis, (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijga, 2012). 



13 
 

(MIN) Malang 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di 

MIN Malang 1 merupakan pengembangan dari pendidikan akhlak yang 

berimplementasi pada beberapa aspek seperti kurikulum, budaya madrasah 

dan pengembangan diri. Selain itu nilai-nilai pendidikan karakter di MIN 

Malang 1 tidak terlepas dari 18 nilai karakter yang dikembangkan 

Kemendiknas. Hal ini memiliki perbedaan dengan kajian ini yakni pada 

konsentrasi pembentukan karakater peserta didik melalui model pendidikan 

yang berkembang di pondok..  

Kajian pada penelitian ini  tidak menemukan kesamaan baik dari segi 

judul, isi, maupun tujuan dari penelitian yang akan disusun dengan kajian 

pustaka di atas. Pada penelitian tersebut belum ada penelitian tentang 

pembentukan karakter melalui pendidikan yang memiliki sistem pendidikan 

selama 24 jam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang pembentukan 

karakter melalui pendidikan di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Penelitian tentang pendidikan karakter ini akan mengungkapkan 

bagaimana pembentukan karakter siswa di SMP At Tajdid Pondok Pesantren 

Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora. Oleh karena itu, teori yang akan 

digunakan ialah teori tentang pendidikan karakter yang dikembangkan oleh 

Ratna Megawangi dan Doni Koesoema. Sebagaimana diungkapkan bahwa 

pendidikan karakter merupakan upaya mengarahkan dan membimbing peserta 
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didik sehingga mampu berfikir positif dan memberikan manfaat sebaik-

baiknya bagi masyarakat.
13

 Karakter mengacu pada serangkaian sikap 

perilaku (behaviour), motivasi (motivations), dan ketrampilan (skills), 

meliputi keinginan untuk melakukan hal yang terbaik.
14

  

Doni Koesoema mendefinisikan pendidikan karakter merupakan nilai-

nilai dasar yang harus dihayati jika sebuah masyarakat mau hidup dan bekerja 

sama secara damai. 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.
15

  

Pemahaman tentang pendidikan karakter tersebut dipergunakan 

dengan alasan bahwa hakikat pendidikan karakter berkaitan dengan kebijakan 

seseorang dalam pengambilan keputusan dalam bertindak dan praktik dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan pertimbangan kebijakan tersebut akan 

membawa seseorang menjadi teladan bagi lingkungannya. Oleh karena itu, 

pemahaman pendidikan karakter yang demikian akan menghasilkan nilai-nilai 

kebaikan universal dalam diri seseorang. Dengan demikian pengertian tentang 

pendidikan karakter ini digunakan untuk menguraikan pembentukan karakter 

siswa di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Blora.  

Internalisasi pendidikan karakter tersebut tidak terlepas dari aspek-

aspek yang melingkupinya, yakni pengetahuan tentang moral (moral 
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  Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter; Solusi yang tepat untuk Membangun 

Bangsa, (Bogor: Balai Pustaka, 2004), hlm. 95.  
14

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

Dini, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 27 
15

 Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter …, hlm. 250 
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knowing), perasaan tentang moral (moral feeling), dan perbuatan bermoral 

(moral actions). Aspek-aspek dari tiga komponen karakter tersebut adalah:
16

 

a. Moral knowing, terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya 

moral knowing yaitu: 1) kesadaran moral (moral awareness), 2) 

mengetahui nilai moral (knowing moral values), 3) perspective taking, 4) 

penalaran moral (moral reasoning), 5) membuat keputusan (decision 

making), 6) pengetahuan diri (self knowledge). Unsur moral knowing 

mengisi ranah kognitif mereka.  

b. Moral feeling, terdapat enam hal yang merupakan aspek dari emosi yang 

harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia 

berkarakter yakni: 1) nurani (conscience), 2) penghargaan diri (self 

esteem), 3) empati (empathy), 4) cinta kebaikan (loving the good), 5) 

control diri (self control), dan 6) kerendahan hati (humality). 

c. Moral actions, perbuatan atau tindakan moral ini merupakan hasil out 

come dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang 

mendorong seseorang untuk berbuat (act morally) maka harus dilihat tiga 

aspek lain dari karakter yaitu kompetensi (competence), keinginan (will), 

dan kebiasaan (habit). 

F. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian dalam rangka meneliti obyek secara alamiah. 

                                                           
16

 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 31-35 
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Dalam penelitian ini seorang peneliti berposisi sebagai instrumen kunci. 

Trianggulasi merupakan teknik dalam pengumpulan datanya, sehingga 

hasil olahan datanya deskriptif induktif. Adapun generalisasi dalam 

penelitian ini tidak begitu ditekankan, akan tetapi lebih penekanan pada 

makna.
17

 Hakikatnya penelitian kualitatif berusaha menganalisis posisi 

manusia dalam berkomunikasi efektif di masyarakatnya.
18

 Adapun yang 

dimaksud yang diamati dan diwawancarai yaitu para pengelola SMP At 

Tajdid  Pondok Pesantren Muhammadiyah Blora, santri, dan relasi lain 

yang menjalankan aktivitas kerjanya terkait dengan tema yang diangkat. 

Penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi dan pemahaman yang utuh tentang situasi dilapangan. Dalam 

rangka menganalisis perilaku santri yang berhubungan dengan 

pembentukan karakter santri SMP  At Tajdid Pondok Pesantren 

Muhammadiyah Blora diperlukan upaya maksimal dalam mengamati dan 

menghayati kondisi lapangan.  

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

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. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini di 

maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 

                                                           
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, cet. 9 (Bandung: Alfabeta, 2002), hlm. 4 
18

 Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 

hlm. 5 
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variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada yaitu keadaan gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian di lakukan.
19

 Metode ini 

merupakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan 

jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya, 

menganalisis dan menginterpretasikannya.
20

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode pendekatan antropologis. Pendekatan ini digunakan 

karena penelitian ini berkaitan dengan pengamatan peneliti tentang wujud 

praktek pendidikan yang dilaksanakan di SMP At Tajdid Pondok 

Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora. Penelitian 

dilakukan secara partisipatoris oleh peneliti.  

Diharapkan melalui pendekatan ini dapat 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.  

3. Obyek, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Sumber data dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu 

(purposive sampling) dan mengutamakan perspective emic, artinya 

mementingkan pandangan responden, yakni bagaimana cara mereka 

memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Peneliti tidak dapat 

memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan data yang diinginkan.  

                                                           
19

 Mukhtar dan Erna Widodo, Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif (Yogyakarta: 

Auyrous, 2000), hlm. 15 
20

 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung: Tarsito, 1984), hlm.147 
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a. Obyek dan sumber data 

Obyek penelitian ini adalah  SMP At Tajdid Pondok Pesantren 

Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora. Yang dimaksud dengan 

sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara 

dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden. Jika 

menggunakan teknik observasi, maka sumber data bisa berupa benda 

gerak atau proses sesuatu. Dan jika menggunakan dokumentasi, maka 

dokumen atau catatan menjadi sumber data. Dalam hal ini, Suharsimi 

Arikunto mengidentifikasi sumber data menjadi 3 (tiga) P dari bahasa 

Inggris, yaitu: 

1) P pertama adalah person  maksudnya sumber data berupa orang 

2) P kedua adalah place maksudnya sumber data berupa tempat dan  

3) P ketiga adalah paper maksudnya sumber data berupa simbol.
21

  

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini antara lain:  

1) Kepala SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora 

2) Para Ustadz SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora 

3) Karyawan  SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, cet. ke- 13 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129. 
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4) Santri SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah 

Kabupaten Blora 

5) Dokumen  SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

Muhammadiyah Kabupaten Blora 

b. Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan masalah dan tujuan  penelitian, maka yang dijadikan 

teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1) Observasi 

Observasi sebagai alat pengumpulan data yang akan 

memberikan sumbangan yang sangat penting dalam penelitian 

deskripsi. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh dengan 

baik melalui pengamatan langsungoleh peneliti.
22

  

Observasi dilakukan dengan maksud untuk memperkaya dan 

memperdalam informasi, maupun untuk memperoleh data yang 

tidak dapat diperoleh dengan teknik lain. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan observasi partisipasi pasif dan observasi 

partisipasi moderat. Melalui observasi ini peneliti antara lain 

dapat memperoleh data mengenai kepemimpinan pengelola yang 

berkaitan dengan cara pengambilan keputusan, tugas dan 

tanggung jawab pengelola. 

2) Wawancara 

                                                           
22

 Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 
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Wawancara yaitu responden mengemukakan informasinya 

secara lisan dalam hubungan tatap muka. Melalui teknik ini, 

peneliti bisa merangsang responden agar memiliki wawasan 

pengalaman yang lebih luas. Dengan wawancara juga, peneliti 

dapat menggali soal penting yang belum terpikirkan dalam 

rencana penelitiannya.
23

 Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu wawancara mendalam dimana proses tanya 

jawab secara mendalam antara peneliti dengan informan guna 

memperoleh informasi yang lebih terperinci sesuai dengan tujuan 

penelitian.
24

  

Penggunaan teknik ini dilakukan dengan kombinasi antara 

model wawancara yang ditetapkan (guided interview) sesuai 

dengan permasalahan dan model wawancara yang tidak teratur, 

dalam artian dialog tanya jawab yang dilakukan dalam bentuk 

bebas (inguided interview), akan tetapi tidak menyimpang dan 

lebih diarahkan pada titik permasalahan (garis besar) atau pada 

informasi yang kurang jelas diperoleh, jadi metode wawancara 

yang penulis gunakan disini adalah campuran antara guided dan 

inguided interview (bebas terpimpin).  

Wawancara dilakukan terhadap informan kunci maupun 

informan lain. Wawancara mendalam terutama dilakukan 

terhadap pengelola SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern 

                                                           
23

Ibid., hlm. 213.  
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 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru, (Bandung: 
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Muhammadiyah Kabupaten Blora untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan pendidikan karakter dan metode penanaman 

karakter terhadap santri. Begitu pula untuk menggali data tentang 

profil, visi, misi, problematika dan data-data lain tentang pondok  

pesantren yang menjadi bahan utama untuk dianalisis.  

3) Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang terkait dengan 

fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (obyek 

penelitian), seperti dokumen-dokumen, arsip-arsip, modul, artikel, 

jurnal, brosur dan sebagainya yang terkait dengan permasalahan 

yang dikaji.
25

  

Fungsi metode dokumentasi ini digunakan sebagai pendukung 

dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi 

dan wawancara mendalam. Data yang hendak diperoleh dari 

dokumen dalam penelitian ini antara lain data statistik keadaan 

pondok pesantren seperti jumlah siswa/santri, jumlah guru, 

jumlah gedung, jumlah pengurus beserta berbagai data pribadi 

siswa, ustadz dan pengelola. Dari dokumen juga dapat diperoleh 

data fasilitas pondok misalnya luas tanah, luas bangunan, jumlah 

ruang, data mengenai visi dan misi, struktur organisasi, materi 

pelajaran, program kerja dan agenda kegiatan. 

4. Validitas Data 
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Validitas data dalam penelitian menggunakan tiga yaitu: 

a. Kredibilitas (validitas)  

Validitas merupakan upaya mensinkronkan data obyek dengan 

data hasil penelitian. Dengan demikian data dianggap apabila data 

tersebut memiliki kesamaan antara data lapangan hasil penelitian 

dengan data sesungguhnya. Jika data obyek putih maka hasil 

laporanpun berkata putih, begitu juga apabila data normal maka 

dalam laporan juga normal.
26

 

Adapun teknik untuk menguji kriteria kredibilitas ini ialah:  

1) Melakukan peningkatan ketelitian ketika proses pengamatan 

berlangsung. 

2) Melakukan triangulasi data. 

3) Melibatkan teman sejawat yang tidak ikut dalam melakukan 

penelitian dengan meminta diskusi dan pandangan terhadap 

hasil penelitian. 

b. Dependabilitas (reliabilitas) 

Reliabilitas ialah mengukur instrumen terhadap ketepatan 

(konsisten). Reliabilitas disebut juga keterandalan, keajegan, 

consistency, stability atau dependability.
27

  

c. Konfirmabilitas (objektivitas).  
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Kriteria dependabilitas dan konfirmabilitas diuji dengan teknik  

memeriksa ketergantungan dan kepastian data dengan jalan 

memeriksa proses maupun hasil penelitian yang telah dilakukan.
28

 

Pengujian conformability dapat dikatakan sebagai obyek penelitian. 

Sebuah penelitian dapat dikatakan obyektif apabila hasil dalam 

penelitian tersebut mendapatkan kesepatakatan dari  berbagai pihak 

yang berkaitan dengan penelitian.  

5. Analisis Data 

Metode analisis data disebut juga metode pengolahan data yang 

mengandung pengertian proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat di 

temukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di 

sarankan oleh data.
29

 Maka dalam menganalisis data, penulis 

menggunakan teknik analisis data deskriptik analitik. Yaitu data-data 

yang berkaitan dengan tema yang di teliti di kumpulkan, dan di 

klasifikasikan yang kemudian di lakukan deskripsi yaitu memberikan 

penafsiran atau uraian tentang data yang telah terkumpul, di analisis dan 

di tafsirkan kemudian di simpulkan dengan metode induktif . Metode 

induktif adalah metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta 

khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
30

 Metode 

kualitatif digunakan data yang mendalam, suatu data yang mengandung 
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makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan 

suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian 

kualitatif tidak menekan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada 

makna. 

Analisis data memerlukan judgement dalam penelitian, untuk itu 

harus dihindari unsur-unsur bias dan subjektivitas penelitian dengan cara 

melakukan kaji ulang, bertanya kepada orang lain, atau mencari data lain 

yang sejenis.
31

 

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).
32

  

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data adalah sebagai 

berikut:
 33

 

a. Reduksi data yaitu merangkum dan memilih data yang diperoleh dari 

lapangan yang dianggap penting, serta membuang data yang 

dianggap tidak mendukung penelitian, kemudian mencatat dalam 

jurnal penelitian. 
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b. Data Display yaitu menyajikan data baik dalam bentuk tabel, grafik, 

phie chard, pictogram, dan sejenisnya. Sehingga data tersebut 

terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah 

dipahami. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan yang 

paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Conlusion Drawing/verification yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. 

Sebagai ilustrasi, mode analisis interaktif Matthew tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Model Analisis Interaktif Mattew B. Milles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema di atas menjelaskan tentang langkah-langkah dalam 

melakukan analisis, yakni: 

Data Collection Data Display 

Data Reduction Data Conclution 

Drawing/verfying 
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a. Secara langsung peneliti hadir di obyek penelitian dalam rangka 

melakukan observasi lapangan. Dalam observasi ini dapat juga 

mencari data dengan melakukan interview, dan mencari dokumen-

dokumen pendukung dalam penelitian.  

b. Apabila data telah diperoleh, maka kemudian disortir dan 

diklasifikasi sesuai kebutuhan, selanjutnya dipaparkan. 

c. Data yang telah dipaparkan selanjutnya dilakukan analisis dalam 

rangka untuk direduksi mengambil kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

d. Sebagai langkah akhir yakni menyimpulkan data dalam bentuk 

deskripsi yang dilampiri data-data komponen pendukung penelitian. 

Data tentang  pendidikan karakter dan model penanaman pendidikan 

karakter di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah 

Kabupaten Blora akan menjadi basis penelitian ini. Data-data tersebut 

kemudian akan dihadapkan pada teori nilai-nilai ke-Islaman, dan dengan 

menggunakan metode induktif, peneliti akan mengambil kesimpulan 

terhadap hasil pengamatan dari kumpulan data. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini 

terdiri dari 3 bagian yakni: 

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman 

persetujuan tesis, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.  
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Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang Pendahuluan. 

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai 

kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya. 

Bab II berisi tentang kajian teori tentang pendidikan karakter dan 

pendidikan. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yakni pendidikan karakter 

dan pesantren. Sub bab tentang pendidikan karakter terdiri dari pengertian 

pendidikan karakter, tujuan dan peran pendidikan karakter, nilai-nilai dalam 

pendidikan karakter, pendekatan dalam pendidikan karakter, dan evaluasi 

pendidikan karakter. Sementara sub bab tentang pesantren terdiri dari 

pengertian pesantren, historisitas pesantren, elemen-elemen pokok pesantren, 

pertumbuhan dan perkembangan pesantren, pendidikan dan tipologi 

pesantren. 

Bab III dalam tesis ini berisi tentang kondisi obyektif SMP At Tajdid 

Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora yang memuat 

tentang keadaan geografis, sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, struktur 

organisasi, dan profil santri.  

Kemudian dilanjutkan bab IV tentang pendidikan dalam membentuk 

karakter di SMP At Tajdid Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah 

Kabupaten Blora. Bab ini merupakan  inti pembahasan dalam penelitian ini 

yang terdiri dari beberapa sub bab yakni pendidikan, pembentukan karakter 

dalam pendidikan, faktor pendukung dan penghambat pembentukan karakter 
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melalui pendidikan, dan kondisi lingkungan di SMP At Tajdid Pondok 

Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Blora. 

Sebagai akhir pembahasan bagian kedua yaitu bab V yang berisi 

tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran. 

Sementara itu bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini ialah 

bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup 

penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


