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PEMBINAAN KARAKTER SANTRI MELALUI KEGIATAN ORGANISASI 

SANTRI TA’MIRUL ISLAM (OSTI) DI PONDOK PESANTREN TA’MIRUL 

ISLAM SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

Abstrak 

Pembinaan karakter merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran. Kegiatan tersebut dilakukan di dalam lingkungan Pondok Pesantren dalam 

rangka memperluas pengetahuan, meningkatkan ketrampilan, dan menginternalisasi 

nilai-nilai atau aturan agama serta norma-norma sosial untuk membentuk insan yang 

seutuhnya. Penelitian pembinaan karakter pada Ponpes Ta’mirul Islam ini meneliti 

tentang apa dan bagaimana keberhasilan yang telah dicapai dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan bentuk pembinaan karakter santri melalui kegiatan OSTI dan 

mengidentifikasi hambatan-hambatannya di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Surakarta tahun pelajaran 2019/2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

yang bertempat di PonPes Ta’mirul Islam Surakartra. Penulis melakukan studi kasus 

di lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu: wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 

deduktif, yaitu berdasarkan pada teori kemudian disesuaikan dengan temuan data 

yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa ada 12 ekstrakurikuler aktif untuk membentuk dan membina 

karakter santri. Sedangkan peran OSTI yaitu untuk mewujudkan lima tujuan Pondok 

Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta dengan cara mengawasi dan membimbing para 

santri dalam hal aturan dan aktivitas beribadah. Ada dua hambatan dalam pembinaan 

karakter santri, yaitu; 1) internal: kurangnya kesadaran terhadap kepenting pembinaan 

karakter, adanya pelanggaran dan kurangnya etika terhadap OSTI, 2) eksternal: 

kemudahan santri untuk melakukan pelanggaran karena letak tempat hiburan dekat 

dengan asrama, seperti; mall, warnet, dan taman hiburan. Ada dua solusi 

pengendalian yang dilakukan untuk upayanya, yaitu; 1) dengan menggunakan metode 

pembinaan karakter ibrah dan mau’idah, 2) upaya pengendalian lanjutan dengan 

memberikan sanksi berupa sholat tahajjud selama seminggu dan membersihkan 

masjid, 3) dengan mengadakan sidang mahkamah dan pemberian hukuman jera bagi 

santri yang melanggar. 

Kata kunci: pembinaan karakter, kegiatan osti 

Abstract 

Character development is an educational activity that carried out outside the lessons.  

The activity is carried out within the boarding school environment in order to expand 

knowledges, improve skills, and internalize religious values or rules as well as social 

norms to form a whole human being.  The research on character development in the 

Islamic Boarding School Ta'mirul Islam examines what and how the success be 

achieved, with the aim of describing the form of character building of students 
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through OSTI activities and identifying its the obstacles in Islamic Boarding School 

Ta'mirul Islam Surakarta in the academic year 2019/2020. This research is a 

qualitative research located at Islamic Boarding School Ta'mirul Islam Surakarta. The 

author conducts the case studies in the field using data collection methods, namely; 

interview, documentation, and observation.  Data analysis was performed using the 

deductive method, which is based on theory and then adjusted to the findings of 

existing data in the field. Based on the study, the author can draw the conclusion of 

that there are 12 active extracurriculars  to form students character building. While 

the role of OSTI is to realize the five objectives of the Islamic Boarding School 

Ta'mirul Islam in Surakarta in order to supervise and guide the students in terms of 

rules and worship activities.  There are two obstacles in guiding students character; 1) 

internal: lack of role models from the final KMI students, lack of awareness of the 

importance of character development, violations and lack of ethics towards OSTI and 

2) external: the  easiness of students to commit violations because of entertainment 

venues close to the dormitory, such as; malls, cafes,  and amusement park. There are 

three control solutions to effort; 1) by using the method of fostering character of ibrah 

and mau'idah, 2) further control efforts by providing sanctions such as tahajjud 

prayers for a week and cleaning the mosque, 3) by holding a court and granting 

punishment for the students who violate the rules. 

Keywords: character development, osti activities 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana bagi manusia untuk merubah kepribadian dan kehidupan 

menjadi lebih baik. Pendidikan bermartabat memiliki tujuan mengembangkan potensi peserta 

didik supaya menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Secara umum pelaksanaan pendidikan formal masih belum berhasil untuk 

mengemban tugas dalam membangun insan yang berbudi luhur, sebagaimana diamanatkan 

pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal 

ini dapat dilihat dari maraknya fenomena tawuran pelajar, adanya pelajar mencontek, bullying 

verbal/fisik oleh teman sebaya, dan pelajar sering membolos. Fenomena tersebut menunjukkan 

bahwa pendidikan selama ini belum sepenuhnya berhasil pada aspek pembinaan karakter. 
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Oleh karena itu pembinaan karakter perlu dilakukan secara intensif di dalam 

pendidikan, salah satunya dengan menciptakan lembaga pendidikan formal pesantren. 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang bertujuan untuk memahami, 

menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama 

Islam sebagai pedoman hidup masyarakat sehari-hari . Jika dilihat dari segi kurikulum dan 

metode pembelajaran, pesantren dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama; pesantren tradisional, 

yaitu lembaga pesantren yang mempertahankan pelajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti 

pendidikan. 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam merupakan salah satu pesantren yang memiliki 

sistem pendidikan yang modern. Adapun kurikulum yang diajarkan merupakan perpaduan 

antara kurikulum dari Depag (Departemen Agama) dan kurikulum Pondok Modern 

Darussalam Gontor. Kurikulum Departemen Agama yaitu kurikulum yang telah ditetapkan 

oleh Negara, khususnya berkaitan dengan mata pelajaran umum, sedangkan kurikulum 

Pondok Modern Darusallam Gontor diambil khususnya berkaitan dengan keagamaan. 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam memandang akan sangat pentingnya pembinaan 

karakter para santrinya, selain prestasi belajar santri dalam berbagai mata pelajaran. Namun 

demikian, pembinaan karakter dipandang lebih penting dalam proses pendidikan secara luas. 

Dengan demikian, para santri kelak diharapkan menjadi guru-guru yang handal, tarbawi dan 

islami. 

Setelah melihat beberapa pokok pikiran tersebut, terutama terkait akhlakul karimah, 

peneliti tertatik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana pembinaan karakter santri di 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta dengan judul. ”Pembinaan Karakter Santri 

Melalui Kegiatan Organisasi Santri Ta’mirul Islam (OSTI) di Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam Surakarta tahun pelajaran 2019/2020. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan difokuskan pada 

Bagaimana bentuk pembinaan karakter santri melalui kegiatan OSTI dan apa saja hambatan 

dalam pembinaan karakter santri di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. 
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2. METODE 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. 

Adapun lokasi penelitan bertempat di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. Subjek 

dalam penelitian ini adalah Kepala Organisasi Santri Ta’mirul Islam, pengurus Pondok 

Pesantren, dan santri pada Pon-Pes tersebut. Sedangkan untuk metode pengumpulan data, 

penulis menggunakan 3 metode pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data terkait macam-macam pembinaan 

karakter dan hambatan yang dihadapi terhadap proses pembinaan di Pondok Pesantren 

Ta’mirul Islam Surakarta kepada Kepala OSTI, pengurus, dan santri. Observasi dilakukan 

untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait proses pembinaan karakter dengan 

memaksimalkan alat indra. Penulis melakukan observasi saat mengamati proses pelaksanaan 

pembinaan karakter di dalam pesantren baik tempat belajar, beribadah maupun tempat santri 

beraktifitas lainya. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan sumber data yang mendukung 

penelitian ini. Adapun sumber dokumentasi terkait penelitian ini adalah profil Pondok 

Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, jumlah santri, kelengkapan sarana dan prasarana, struktur 

organisasi, peraturan OSTI, dan foto kegiatan pelaksanaan pembinaan karakter di Pon-Pes 

tersebut. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, selanjutnya penulis menganalisis data tersebut dan menarik kesimpulan 

menggunakan analisis deduktif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Bentuk Pembinaan Karakter Santri yang Diterapkan Melalui Kegiatan (OSTI) di 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta 

Berdasarkan teori pada BAB II bahwa pembinaan karakter santri merupakan kegiatan 

pendidikan di luar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan tersebut dilakukan di dalam 
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lingkungan Pondok Pesantren dalam rangka memperluas pengetahuan, meningkatkan 

keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai atau aturan agama serta norma-norma sosial 

untuk membentuk insan yang seutuhnya.  Sedangkan pada BAB III dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan pembinaan karakter di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam bertempat di luar 

kelas dan bermuatan mengembangkan kebersihan, ketertiban, keamanan dan kedisiplinan.  

Sementara itu, bentuk pembinaan karakter dari OSTI terhadap santri yakni dengan 

melakukan pengawasan dan membimbing para santri untuk menggerakkan kegiatan ibadah 

santri sesuai aturan dan syariat yang berlaku. Pon-Pes memiliki tujuan yang ingin dicapai 

dengan adanya bimbingan terhadap pembinaan karakter yaitu. 1) Membentuk santri yang 

disiplin dan bertanggung jawab, 2) Membentuk santri yang siap memimpin dan siap 

dipimpin, 3) Menjadikan santri yang mampu berprestasi di semua bidang, 4) Mendidik 

santri untuk dijadikan manusia yang ikhlas beramal. . 

Dapat disimpulkan bahwa Pon-Pes Ta’mirul Islam telah melakukan pembinaan 

karakter kepada santrinya sesuai dengan tempat dan kondisi yang berada di luar jam 

pelajaran, dan bermuatan meningkatkan kedisiplinan, kepribadian, tertib dan sadar akan 

kebersihan sesuai dengan kriteria yang disebutkan pada teori tersebut. 

Pada BAB II dijelaskan bahwa macam-macam pembinaan karakter diantaranya 

sebagai berikut: menanamkan sikap-sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, bersahabat/Komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, 

tanggung jawab.  Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh pada BAB III, bentuk 

pembinaan karakter santri diterapkan melalui kegiatan-kegiatan OSTI berupa 

ekstrakurikuler yang aktif dilaksanakan di Pondok Ta’mirul Islam Surakarta, yaitu kajian 

kitab salaf, pembinaan Tahfidz dan Tilawatil al-Qur’an, latihan pidato tiga bahasa 

(Indonesia, Inggris, Arab), Bahasa Inggris dan Arab sehari-hari, diskusi dan penelitian 

ilmiah, kepramukaan, pengembangan olahraga, seni drumband qashidah hadrah, seni 

beladiri, Tahfidzul Qur’an, pengembangan jurnalistik dan publisistik, pengembangan 

Exacta (Lab Skill) dan ketrampilan wirausaha.   
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Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembinaan karakter 

berlanjut kepada pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler yang dinaungi oleh OSTI dan aktif 

dilaksanakan di Pon-Pes Ta’mirul Islam Surakarta dengan bermacam-macam pembinaan 

sesuai dengan teori yang diusung. 

Berdasarkan teori pada BAB II, disebutkan ada beberapa metode dalam 

mengaplikasikan pembinaan karakter terhadap santri diantaranya metode pembiasaan, Ibrah 

dan Mau’idah, keteladanan, dan metode targhib dan tarhib.  Sedangkan pada hasil 

penelitian ditemukan bahwa OSTI telah melakukan beberapa metode yang telah disebutkan 

di atas, yaitu terdapat pembagian tugas dalam pelaksanaan pembinaan karakter oleh OSTI.  

Pertama, sebagian anggota memiliki tugas untuk mengingatkan seluruh santri bahwa 

ada kegiatan yang akan atau harus dilakukan melalui mimbar atau pengumuman, 

mengabsen santri, dan memberikan arahan, bertanggung jawab untuk memimpin kegiatan 

shalat tahajud atau shalat malam dan membersihkan masjid.   

Kedua, OSTI memberikan arahan kepada seluruh santri untuk membiasakan diri 

beribadah dengan cara awal dipaksa, kemudian terpaksa, dan terbiasa. Hal tersebut cukup 

efektif untuk mengaktualisasikan metode pembiasaan pada teori tersebut.  

 Ketiga keamanan bertugas untuk menghukum santri yang melanggar aturan dengan 

tujuan agar membuat santri jera dan tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut, bentuk 

hukuman tersebut antara lain; Gundul, Diasingkan sementara, Menyerahkan kepada 

pengasuhan santri.  

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa OSTI melakukan bentuk pembinaan 

melalui 3 metode yaitu, pembiasaan, keteladanan, Ibdrah dan Mau’idah. Pembiasaan 

dilakukan dengan mengarahkan santri untuk melakukan hal yang baik, Keteladanan 

dilakukan dengan mencontohkan kepada santri bahwa kedisiplinan waktu dan ibadah 

adalah nomor satu, dan ibdrah mau’idah dilaksanakan dengan menunjukkan rasa 

kepedulian terhadap ajaran agama islam kepada santri sehingga mereka kagum dengan 
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orang yang mencontohkan kemudian mereka meniru apa yang dicontohkan oleh seorang 

yang dikagumi. 

3.2. Kendala dan Solusi Dalam Membina Karakter Santri di Pondok Pesantren 

Ta’mirul Islam Surakarta 

Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh dan telah dijabarkan pada BAB III, kendala 

dalam membina karakter santri di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta yaitu 

kendala internal dan eksternal. Beberapa kendala internal yang didapati yakni seperti suri-

tauladan dari santri akhir KMI terhadap adik kelasnya masih menunjukkan perilaku yang 

buruk, kesadaran dari santri terkait pentingnya menjadi pribadi yang berkarakter baik, 

melanggar peraturan dari OSTI misalnya tidak tepat waktu dalam mengikuti kegiatan, ada 

santri yang membawa elektronik di dalam pondok, perhatian dari pengasuh yang kurang 

dan buruknya etika terhadap orang tua/pengasuh,.  Sedangkan untuk mengatasi kendala dan 

pelanggaran tersebut dibutuhkan beberapa solusi, pengendalian dan strategi oleh pihak 

OSTI. Strategi yang diberikan merupakan upaya pihak Pondok Pesantren dalam mengatasi 

santri yang melakukan pelanggaran. Solusi pengendalian yang diberikan terdiri dari tiga 

upaya sesuai tingkatan pelanggarannya.  

Pondok Pesantren melakukan sidang terhadap santri yang melakukan pelanggaran. 

Sidang tersebut bertujuan untuk pemberian teguran langsung dan nasehat-nasehat terhadap 

para santri yang melanggar. Berdasarkan data yang dipaparkan penulis pada Bab III, upaya 

pengendalian pertama ini dilakukan oleh ketua bagian keamanan dengan pelanggaran 

ringan berupa mengeluarkan baju saat kegiatan, membolos atau tidak mengikuti salah satu 

kegiatan OSTI, rambut tidak rapi, termasuk lupa membawa al-Qur’an dan peci.  Upaya 

pengendalian yang dilakukan pihak OSTI Ta’mirul Islam Surakarta yang berupa nasehat 

dan teguran langsung tersebut sesuai dengan metode ibrah dan mau’idah dalam pembinaan 

karakter santri yang telah dipaparkan penulis pada Bab II.   

Santri yang melanggar sanksi tersebut diberikan oleh ketua bagian keamanan yang 

berupa hukuman yang harus dijalani santri, terdiri dari dua tingkatan. 1) sanksi ringan 



8 

 

diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran ringan. Sanksi tersebut berupa sholat 

malam selama seminggu, dan membersihkan masjid. Dengan adanya hukuman tersebut, 

diharapakan dapat menumbuhkan sikap rajin dalam diri santri. 2) sanksi menengah, yaitu 

berupa membaca al-Qur’an di halaman, atau menghafal surah-surah pilihan.  Dari solusi 

dalam menangani pelanggaran yang dilakukan OSTI terhadap santri tersebut, sesuai dengan 

teori yang dipaparkan pada BAB II, yaitu tentang metode pembinaan karakter 

menggunakan metode pembiasaan, yaitu dengan cara memberikan hukuman berupa 

tindakan positif atau sesuatu yang diamalkan berupa sholat malam seminggu, 

membersihkan masjid, membaca al-qur’an atau menghafal surah-surah pilihan secara 

berulang-ulang atau dalam kurun waktu tertentu.  

Bagi santri yang melakukan pelanggaran berat dan dilakukan sebanyak lebih dari tiga 

kali. Bentuk pengendalian yang dilakukan bukan lagi menjadi ketentuan pihak OSTI, 

namun telah diserahkan pada pihak Pondok Pesantren untuk dilakukan sidang mahkamah.  

Dapat dilihat dari upaya pengendalian atau solusi yang digunakan OSTI dalam mencegah 

dan menanggulangi pelanggaran yang dilakukan santri tersebut sesuai dengan teori yang 

dibangun pada Bab II, yang memaparkan metode ibrah dan mau’idah sebagai salah satu 

metode dalam membina karakter. 

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa metode ini berupa nasehat-nasehat 

lembut yang bertujuan untuk menyampaikan intisari agar bisa diterima oleh hati dengan 

cara menjelaskan pahala atau ancamannya. Selain itu, sebelum kegiatan dimulai OSTI 

berusaha untuk menerapkan metode pembinaan karakter ibrah dan mau’idah untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh santri. 

4. PENUTUP 

Dari pemaparan dari data-data terkait pembinaan karakter santri melalui kegiatan OSTI di 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Bentuk pembinaan karakter santri melalui kegiatan ekstrakurikuler aktif yang 

berjumlah 12. Sedangkan peran OSTI untuk mewujudkan lima tujuan Pondok Pesantren 
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Ta’mirul Islam Surakarta adalah dengan mengawasi dan membimbing para santri dalam hal 

aturan dan aktivitas beribadah. 

Hambatan pembinaan karakter santri di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta 

adalah: Hambatan Internal: Kurangnya suri-tauladan dari santri akhir KMI, kurangnya 

kesadaran terhadap pentingnya pembinaan karakter, adanya pelanggaran dan kurangnya etika 

terhadap OSTI. Dan hambatan Eksternal: Kemudahan santri untuk melakukan pelanggaran 

karena tempat hiburan dekat dengan pondok, seperti mall, warnet, dan taman hiburan 

Sedangkan solusi pengendalian yang dilakukan terdiri dari tiga upaya pengendalian, yaitu: 

upaya pengendalian pertama yang menggunakan metode pembinaan karakter ibrah dan 

mau’idah. Kemudian upaya pengendalian lanjutan, dengan pemberian sanksi berupa sholat 

malam selama seminggu, dan membersihkan masjid. Selanjutnya upaya pengendalian ketiga, 

dengan diadakan sidang mahkamah dan pemberian hukuman jera bagi santri pelanggar. 
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