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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan suatu aspek yang penting bagi manusia, 

Pendidikan bukan hanya sekedar transformasi ilmu dari guru ke murid, 

melainkan pendidikan adalah wadah dalam membentuk karakter atau 

kepribadian peserta didik. Oleh sebab itu pendidikan adalah proses yang 

berkesinambungan.
2
  

Karakter adalah suatu watak atau sifat yang tersimpul pada  

kepribadian seseorang dari kehidupan sehari harinya. Dan karakter merupakan 

tabiat, moral, watak, sifat-sifat, akhlak, kejiwaan, atau budi pekerti yang dapat 

membedakan seseorang dengan orang lain. 

Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya atau usaha sadar yang 

dilakukan oleh para pendidik secara terencana melalui sebuah program 

dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sehingga peserta didik 

dapat memahami nilai-nilai kebaikan tersebut dan juga mengamalkan atau 

melaksanakan nilai tersebut.
3
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Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional yang tertera dalam 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 2 ayat 3 yang menyatakan bahwa : 

“Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak 

mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.”
4
 

 

Melihat tujuan Pendidikan Nasional yang telah ditetapkan bahwa 

pendidikan akan mebentuk serta membawa peserta didik untuk menjadi 

pribadi yang baik sehingga akan terlihat dalam dirinya sebuah karakter. 

 pendidikan karakter merupakan hal yang terpenting dalam 

membentuk pribadi yang baik yang akan memajukan bangsa, Hal ini di 

ungkapkan di Peraturan Presiden Republik Indonesia No 87 Tahun 2017 

tentang Penguatan Pendidikan Karakter Bab 1 pasal 2 yang menyatakan 

bahwa : 

“ Penguatan Pendidikan Karakter memiliki tujuan : Membangun dan 

membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 

2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna 

menghadapi dinamika perubahan di masa depan.”
5
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Antusias pemerintah di Negara ini menunjukkan bahwa pendidikan 

karakter  merupakan sebuah program yang serius dalam rangka membangun 

pemuda bangsa.
6
 Kenapa demikian, karena pendidikan karakter merupakan 

cerminan kemajuan bangsa, oleh sebab itu penanaman pendidikan karakter itu 

harus dimulai dari sejak dini untuk terbentuknya sikap dan watak sehingga 

menjadikannya pribadi yang baik, karena hasil pendidikan karakter tersebut 

akan sangat kuat dan kokoh dan merupakan benteng untuk dirinya di masa 

sekarang ataupun masa yang akan datang sehingga tak mudah dirubah. 

Dengan demikian bila penanaman pendidikan karakter tidak dimulai 

dari sejak dini akan menjadikan peserta didik atau seseorang melakukan hal-

hal negative sehingga menimbulkan pribadi yang tidak baik , seperti yang di 

paparkan Zubaedi.
7
  Dan kasus yang tenar zaman sekarang ini adalah seorang 

murid menganiaya guru di sekolahnya dengan kekerasan dan sang guru 

dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya bahwa nyawa guru tak 

terselamatkan.
8
 

Melihat pentingnya pendidikan karakter dari jangka waktu prosesnya, 

maka bisa disimpulkan bahwa pendidikan karakter tidak bisa dilaksanakan 

                                                           
6
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7
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8
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hanya mengandalkan kegiatan belajar mengajar di kelas, tetapi di luar itu jauh 

lebih penting.
9
 karena pendidikan karakter di luar kelas akan menimbulkan 

efek yang sangat kuat pada kepribadian seorang peserta didik. efek tersebut 

akan membentuk sikap atau watak serta tingkah laku dan dapat memutuskan 

hal yang baik maupun hal yang buruk pada kehidupanya.  

Dengan begitu pendidikan karakter harus dilaksanakan 24 jam demi 

terbentuknya karakter yang baik lagi kuat. Salah satu lembaga pendidikan 

yang mengutamakan pendidikan karakter dengan prosesnya 24 jam adalah 

Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1 Ponorogo. Yang mana Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor 1 Ponorogo memiliki syiar dalam pendidikan 

yaitu : 

يََراهُُّالّتَََلِمْيُذَُّوَماُّيَْسَمُعْونَهُُِّمْنَُّحَرَكاٍتَُّوأَْصَواٍتُّفِيُّهََذاُّالَمْعهَدَُُّّماُُّكل ُّ

ُِّمْنَُّعَواِمِلُّالّتَْربِيِّةُّاإِلْسََلِميَّةُِّ  يَُكْوُنَُّعاِمَلا

Artinya : 

“Disetiap apa-apa yang santri lihat dan apa yang santri dengar dari suatu 

pergerakan dan suara di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor itu 

merupakan bagian dari pendidikan islam.” 

Mengacu pada syiar tersebut bahwa Pondok Pesantren Modern Darussalam 

Gontor menanamkan pendidikan  disetiap kegiatan dari apa yang mereka lihat 

                                                           
9
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non akademik sebagai dasar utama dalam membentuk karakter peserta didik belum diperhatikan secara 

optimal. Ibid, 3. 
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dan dengar yang terjadi selama 24 jam sehingga akan membentuk karakter santri 

tersebut.  

Santri merupakan peserta didik yang belajar agama di pondok pesantren. 

Santri didik, dibina serta dipehartikan dari setiap kegiatan yang berlangsung di 

pondok pesantren mulai dari santri baru hingga santri lama. Dan hasil dari 

pendidikan di pondok akan membentuk santri yang berkahlak baik, berkarakter 

baik sehingga berguna bagi dirinya dan masyarakat bahkan Negara. Dengan 

begitu penanaman pendidikan karakter di pondok pesantren dimulai dari santri 

baru. 

Santri baru bisa diklasifikasikan menurut jenjang pendidikan mereka 

sebelumnya, yang mana santri baru sighor pada umumnya jenjang pendidikan 

terakhir mereka adalah Sekolah Dasar (SD) dan bila diumurkan yaitu 12 tahunan. 

Dan diumuran 12 tahun yang mana pola pikir mereka masih kekanak-kanakan 

mereka didisplinkan dan dituntut untuk berpikiran positif dan dituntut untuk 

berkerja sama dalam hal kebaikan meskipun berbeda–beda suku diantara mereka, 

serta mengingatkan teman-temanya dalam hal negative untuk menjauhinya, 

dengan contoh tak adanya tawuran atau berkelahi di pondok pada santri-santrinya 

berbeda dengan peserta didik yang seumuraan 12 tahun atau yang lulus dari 

Sekolah Dasar (SD) diantara mereka sudah ada yang berpacaran, berperilaku 

tidak baik pada guru atau melawan guru dan lain sebagainya. Padahal penanaman 

pendidikan karakter  pada usia tersebut atau 12 tahun  merupakan dasar bagi 
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mereka untuk kehidupannya kelak yang mana dengan pribadi yang baik di masa 

depan akan memajukan bangsa. 

Berdasarkan apa yang peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penanaman pendidikan karakter bagi 

santri baru sighor yang mana dilaksanakan di Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Gontor 1 Ponorogo, dengan demikian skripsi ini peneliti memberi 

judul “ Penanaman Pendidikan Karakter bagi Santri Baru Sighor di Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor 1 Ponorogo Tahun ajaran 2017/2018. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas, 

maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana metode penanaman pendidikan karakter bagi santri baru sighor 

di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor 1 Ponorogo tahun ajaran 

2017/2018 ? 

2. Apa saja nilai-nilai yang ditanamkan serta dikembangkan pada santri baru 

sighor tahun ajaran 2017/2018 di pondok pesantren Gontor 1 Ponorogo ? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Gontor 1 Ponorogo  tahun ajaran 2017/2018 dalam 

penanaman pendidikan karakter ?  
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk : 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan metode penanaman pendidikan karakter 

bagi santri baru sighor di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor 1 

Ponorogo tahun ajaran 2017/2018. 

2. Mengetahui dan mendeskrispsikan nilai-nilai yang ditanamkan serta 

dikembangkan pada santri baru sighor tahun ajaran 2017/2018 di pondok 

pesantren Gontor 1 Ponorogo 

3. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan pengahambat 

dalam penanaman pendidikan karakter bagi santri baru sighor di Pondok 

Pesantren Modern Darussalam Gontor 1 Ponorogo tahun ajaran 

2017/2018. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan serta tujuan masalah yang telah dipaparkan, maka 

manfaat yang hendak dicapai yaitu sebagi berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Bagi pengamat dan pengembang teori ini, hasil penelitian ini 

merupakan tawaran bagi pengamat dan pengembang dalam penanaman 

pendidikan karakter bagi santri sighor dan juga di harapkan mampu 

memberi wawasan keilmuwan serta masukan baru dalam penanaman 

pendidikan karakter bagi santri baru. 
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2. Manfaat Praktis  

Penelitian dapat dijadikan sumber dan informasi dalam penanaman 

pendidikan karakter bagi santri baru sighor dan menjadi acuan dalam 

meningkatkan penanaman pendidikan karakter bagi santri baru sighor di 

Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor 1 Ponorogo. 

3. Bagi Peneliti  

Penelitian ini mampu menjadikan sang peneliti semangat dalam 

menanamkan pendidikan karakter terhadap peserta didik dari sejak 

kecilnya dan juga bermanfaat dalam menambah wawasan tentang 

penanaman pendidikan karakter. 

E. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan sebuah proses 

dalam pengumpulan serta analisis data yang mana dilakukan secara sistematis 

dan logis untuk terwujudnya tujuan yang akan dicapai.
10

 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Dilihat dari apa yang telah dipaparkan, peneliti meninjau dari jenis 

penelitiannya, dengan begitu penelitian ini termasuk penelitian lapangan. 

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan yaitu dengan metode 

pendekatan kualitatif, yang artinya prosedur penelitian yang akan 
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 Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidika (Bandung : Rosda Karya, 2010), 

5. 
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menimbulkan hasil data deskriptif dari segi kata-kata tertulis, lisan dan 

prilaku terhadap apa yang telah diamati
11

 

2. Tempat dan Penentuan Subjek penelitian  

Tempat penelitian yang akan diteliti adalah Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Gontor 1 Ponorogo. 

Subjek dari apa yang telah diperoleh merupakan alat atau sumber data 

dalam penelitian.
12

 Dan subjek penelitiannya meliputi : Direktur 

pesantren, tenaga pengajar atau ustadz di pengasuhan santri dan juga wali 

kelas , santri kelas 6 serta santri kelas 5 yang menjadi mudabbir/ pengurus 

santri di asrama dan santri baru sighor. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Demi tercapainya sebuah data, maka pen menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut :  

a. Metode wawancara  

Metode yang membutuhkan dua orang dalam bentuk 

berkomunikasi, kegunaan metode ini adalah untuk mendapatkan 

sebuah informasi dari kresponden berupa data informasi tentang 

karakter dan nilai kararkter yang ditanamkan dan juga penerapan 
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 Moloeng, lexy. Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung : Rosda Karya, 2007), 4. 
12

 Arikunto, Suharismi. Prosedur Penelitian (Jakarta : Rineka Cipta , 2006), 129. 
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dalam penanaman pendidikan karakter, kegiatan yang berada di 

pondok dan lain sebagainya, berdasarkan tujuan yang ditetapkan.
13

  

b. Metode Observasi  

Metode ini dilakukan dari sebuah pengamatan, yakni peneliti 

mengamati dan mencatat apa yang terjadi dari sebuah kegiatan 

atau peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan proposional 

maupun pengetahuan yang didapatkan dari data.
14

 Dengan arti 

bahwa peneliti sebagai pengamat terjun langsung kelapangan 

mengamati serta mencatat demi memperoleh data, data yang di 

dapatkan berupa letak geografis, sarana- prasarana, dan upaya 

dalam penanaman pendidikan karakter bagi santri baru sighor. 

c. Metode Dokumentasi  

Metode ini merupakan catatan pengumpulan data dengan 

tujuan memperoleh peristiwa yang terjadi. Metode ini digunakan 

untuk menperoleh data yang tidak bisa diungkapkan dengan 

metode lainnya, seperti arsip-arsip, catatan yang diperlukan dalam 

hal sejarah singkat berdirinya pesantren, inventaris pesantren, 

struktur organisasi, tenaga kependidikan, dan daftar ustadz dll 

sebagainya. 
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 Mulyana, Dedy. Metodelogi Penelitian Kualitatif, Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya (Bandung  : Rosda Karya, 2008), 180. 
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4. Metode Analisis Data  

Setelah data itu diperoleh dan dikumpulkan, maka peneliti harus 

menganalisis data demi mendapatkan kesimpulan. Dengan arti bahwa data 

yang telah di peroleh dideskripsikan melalui metode induktif. 

Metode induktif merupakan metode yang membuka permasalahan-

permasalahn yang muncul dari data.
15
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