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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan uraian singkat tentang hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan yang diteliti. Kajian pustaka berfungsi 

sebagai data otentik yang menjamin keaslian data penelitian. Kajian 

pustaka memiliki tujuan yaitu mengumpulkan data atau informasi yang 

pernah dikembangkan dan data atau informasi tersebut telah 

didokumentasikan agar tidak terjadi peniruan atau yang lebih dikenal 

dengan plagiat. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian tentang 

masalah peningkatan karakter santri melalui kegiatan OSTI di Pondok 

dengan judul tersebut bukanlah yang pertama melainkan telah ada 

penelitian yang hampir sama dengan judul tersebut sebelumnya. 

Penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama atau 

relevan dengan judul yang penulis telah paparkan setelah melakukan 

kajian pustaka. Penelitian yang relevan dengan judul penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Imam Abdul Aziz.14 Hasil penelitian dari skripsi ini adalah (1) 

Upaya pembinaan karakter hablumminallah melalui kegiatan 

keagamaan santri di Madrasah PonPes MIA Tulungagung meliputi 
                                                           

14 Imam Abdul Aziz, Peran Ustadz dalam Membina Karakter Santri di Madrasah Pondok 
gagung (Tulungagung: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Tulungagung). 
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memberi pengarahan tentang pentingnya perintah Allah. (2) Upaya 

pembinaan karakter hablumminannas melalui kegiatan keagamaan 

santri di Madrasah Pon-Pes MIA Tulungagung yaitu menanamkan 

nilai-nilai keagamaan. (3) Upaya pembinaan karakter habluminal 

alam melalui kegiatan santri di Madrasah Pon-Pes MIA 

Tulungagung. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peran ustadz dalam membina karakter santri di 

Tulungagung. 

2. Muhammad Firman. 15 Hasil penelitian dari skripsi ini adalah 1) 

peran kyai dalam pembinaan karakter santri di pondok pesantren 

rperan sebagai: (a) tokoh teladan yang 

tercermin melalui prilaku kyai sebagai panutan dalam pembinaan 

katakter melalui pembiasaan disiplin, (b) sebagai guru (pengajar) 

yang ditunjukkan melalui proses kegiatan pembelajaran di dalam 

kelas dengan memberikan contoh tata cara berpakaian, adab 

memulai dan mengakhiri pelajaran, tata krama ketika proses 

pembelajaran berlangsung dan tata tertib masuk-keluar ruang 

belajar dan (c) sebagai motivator yang ditunjukkan dengan 

memotivasi para santrinya untuk memiliki akhlak atau karakter 

yang baik, pada saat kegiatan proses pembelajaran maupun dalam 

                                                           
15 Muhammad Firman, Pembinaan Karakter Santri Melalui Keteladanan Kyai di 

Lingkungan Pesantren: Studi Deskriptif Kualitatif pada Pondok Pesantren As-
Sukabumi Tahun 2012/2013 (Bandung: Pascasarjana Pendidikan Umum Universitas Pendidikan 
Indonesia) 
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kehidupan sehari-hari, seperti: memotivasi santri untuk menjalin 

sillaturrahim dengan masyarakat sekitar dalam bentuk bakti sosial 

dan pengabdian pada masyarakat; 2) keteladanan kyai diterapkan 

kepada santri melalui sikap dan prilaku yang ditampilkan dalam 

kehidupan sehari-hari melalui kedisiplinan, yakni: disiplin 

beribadah, disiplin belajar dan disiplin waktu sehingga sikap dan 

prilaku tersebut menjadi contoh konkrit dan kebiasaan bagi para 

santri: 3) faktor pendukungnya adalah adanya dukungan dari 

pemerintah setempat dan dukungan sarana prasarana. Dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pembinaan 

Karakter Santri Melalui Keteladanan Kyai di Lingkungan Pondok 

Pesantren As-  

3. Ayu Nur Septiany.16 Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa 

sistem pembinaan karakter berbasis Islam, antara lain 1) input 

pembinaan berupa guru yang sesuai dengan lulusannya yaitu 

pondok pesantren, sarana pembinaan berupa masjid, aula, dan 

perpustakaan, program yang ada seperti sholat berjamaah di masjid, 

kegiatan intra yaitu pemberian materi tentang akhlak, dan kegiatan 

ekstra yaitu pengajian setiap malam, hafalan, muhadhoroh, dan 

rabana. Guru juga menjadi tauladan dan pembinaan karakter Islam 

dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran. 3) output pembinaan 
                                                           

16 Ayu Nur Septiany, Sistem Pembinaan Karakter Berbasis Islam di Pondok Pesantren al-
Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung (Lampung: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Bandar Lampung) 
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berupa akhlak mahmudah, yaitu kemandirian, kejujuran, religious, 

tanggungjawab. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan sistem pembinaan karakter berbasis Islam di 

Pondok Pesantren Al-Hikmah khususnya: 1) input pembinaan 

karakter berbasis Islam. 2) proses pembinaan karakter berbasis 

Islam. 3) Output pembinaan karakter berbasis Islam. 

4. Diana Aprilia.17 Hasil penelitian skripsi ini adalah upaya 

pembinaan karakter dapat melalui program-program asrama yang 

terbagi menjadi menjadi empat tahap, yaitu: program harian, 

program mingguan bulanan, dan program tahunan. Kemudian nilai 

karakter yang dicapai di asrama MTs N 1 Surakarta ini ada enam, 

yaitu religious, disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu, 

bersahabat dan menghargai prestasi. 

5. Putri Amilosa Tahun.18 Hasil dari jurnal ini adalah model 

pembinaan karakter yang digunakan di Muhammadiyah Boarding 

School Yogyakarta adalah sistem pesantren dan pengajaran 

pengetahuan Islam yang mengatur secara langsung dinamika santri 

untuk memiliki karakter keagamaan yang baik, seperti menjadi 

santri yang baik, patuh, cepat merespon dan rajin beribadah. 

                                                           
17 Diana Aprilia, Upaya Pembinaan Karakter di Asrama MTs N 1 Surakarta (Surakarta: 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
18 Putri Amilosa, Pembinaan Karakter Religius Santri di Muhammadiyah Boarding School 

Yogyakarta, (Yogyakarta: Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta). 
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6. Danang Prasetyo dan Marzuki.19 Hasil dari jurnal ini menunjukkan 

bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Islam Al 

Azhar Yogyakarta melakukan pendidikan karakter melalui 

keteladanan berupa tutur kata, ciri kepribadian, sikap, dan 

penampilan yang sesuai dengan karakter religius, disiplin, 

demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, 

peduli lingkungan, dan peduli sosial. 

7. Annis Muhammad.20 Hasil dari jurnal ini menunjukan bahwa jiwa 

pemimpin akan timbul dengan membentuk karakter yang baik dan 

islami. Penulis memperoleh hasil bahwa pendidikan kepemimpinan 

karakter seorang pemimpin terletak pada aplikasi karakter yang 

dicontohkan oleh Rasulullah dalam ranah kepemimpinan yaitu: 1) 

Amanah; dapat dipercaya di dalam menjalankan tanggung 

jawabnya, sehingga setiap tugas yang diberikan kepada para 

pengurus OSTI dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. 2) 

Shidiq; jujur dalam melaporkan laporan pertanggung jawaban di 

akhir jabatan kepada seluruh anggota maupun pengasuh disertakan 

bukti autentiknya. 3) Tabligh; menyampaikan kebijakan-kebijakan 

yang membangun dalam keorganisasian dari hasil musyawarah 

                                                           
19 Danang Prasetyo dan Marzuki, Pembinaan Karakter Melalui Keteladanan Guru 

Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, (Yogyakarta: Magister 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta). 

20  Annis Muhammad,  
Islam) Pond rakter Pemimpin, 
(Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammaiyah Surakarta) 
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evaluasi kinerja. 4) Fathonah; memiliki intelektualitas yang tinggi 

serta profesional dalam mengambil kebijakan dan mengevaluasi 

kinerja bawahan 

Dari hasil penelusuran ketujuh tinjauan pustaka di atas, peneliti 

menemukan bahwa terdapat perbedaan dengan kajian penelitian skripsi 

yang akan peneliti angkat, baik dalam fokus penelitian, subjek 

penelitian, maupun lokasi penelitian. Penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti lebih memfokuskan pada pembinaan karakter santri 

tahun ajaran 2019/2020 secara utuh. Sedangkan beberapa 

persamaannya, yakni keenam tinjauan pustaka di atas terdapat tema 

yang serupa dengan penelitian skripsi yang peneliti lakukan, yaitu 

pembinaan karakter. Selain itu, peneliti menemukan bahwa tinjauan 

pustaka di atas juga menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dalam penelitian yang sama hal nya dengan penelitian dalam skripsi 

ini. 

Dengan demikian, meskipun  di atas telah disebutkan adanya 

penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti 

lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek, dan lokasi penelitian 

yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang Pembinaan Karakter Santri Melalui Kegiatan OSTI di Pondok 
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B. Kerangka Teoritik 

1. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI)21 mempunyai arti: (1) proses, pembuatan, cara membina, 

(2) pembaharuan dan penyempurnaan, (3) usaha, tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan  berdaya guna 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Mangunhardjana menyatakan pembinaan suatu proses 

belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dengan 

tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membentuk dan 

mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai 

tujuan hidup dan bekerja yang sedang dijalani dengan efektif.22 

Sedangkan Hidayat Soetopo dan Westy Soemanto yang dikutip 

oleh I.L. Pasaribu dan Simanjutak, menegaskan bahwa pembinaan 

adalah menunjuk kepada suatu kegiatan yang mempertahankan dan 

menyempurnakan apa yang telah ada.23 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dimaknai 

bahwa pembinaan adalah suatu proses dalam hal mengembangkan 

pengetahuan yang sudah dimiliki untuk memperoleh hasil yang 

lebih baik guna menyempurnakan pengetahuan sebelumnya yang 

sudah dimiliki. 

                                                           
21 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),hal. 152. 
22 Mangunhardjana, Pembinaan: Arti Dan Metodenya (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 

1986), 11. 
23 I.L Pasribu dan Simanjutak, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, (Bandung: 

Tarsito, 1990). 2. 
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2. Pengertian Karakter 

yang 

berarti membuat tajam, mengukir sehingga terbentuk sebuah 

pola.24 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI)25, 

karakter diartikan sebagai tabiat; watak; sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. 

Sementara dalam kamus sosiologi26, karakter diartikan sebagai ciri 

khusus dari struktur dasar kepribadian seseorang (karakter; watak). 

Griek, seperti yang dikutip Zubaedi mengemukakan bahwa 

karakter dapat didefinisikan sebagai panduan daripada segala tabiat 

manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus 

untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain.27 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dimaknai bahwa 

karakter adalah sifat-sifat kejiwaan yang menjadi ciri khas 

seseorang dalam berperilaku yang membedakan dirinya dengan 

orang lain.  

Berdasarkan pengertian pembinaan dan pengertian karakter 

yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam 

penelitian ini pembinaan karakter dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan usaha yang dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan 

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

Remaja Rosda Karya, 2012), 11. 
25 Ira M. Lapindus, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 445. 
26 Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 74. 
27 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Dunia 

Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2012), 9. 
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dalam proses mengembangkan dan menyempurnakan sifat 

kejiwaan yang khas seseorang menjadi pribadi dengan perilaku 

lebih baik lagi dari sebelumnya. 

Pembinaan karakter dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menguatkan dan mengembangkan serta mengarahkan pada 

pencapaian karakter secara utuh, terpadu, dan seimbang sehingga 

terwujud perilaku santri yang baik ketika proses sekolah maupun 

setelah selesai sekolah (setelah lulus dari pondok pesantren). 

Dalam hal ini, kegiatan pembinaan karakter santri 

merupakan kegiatan pendidikan yang dilakukan di luar jam 

pelajaran tatap muka. 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. 

3. Komponen-Komponen Karakter 

Kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjadi jaminan 

seseorang yang telah terbiasa tersebut secara sadar menghargai 

pentingnya nilai-nilai karakter. Hal ini dimungkinkan karena boleh 

jadi perbuatan tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk berbuat 

salah, bukan karena tingginya penghargaan akan nilai-nilai 

karakter. Sebagai contoh; ketika seseorang berbuat jujur yang 

dilakukan karena takut dinilai oleh orang lain dan lingkungannya, 
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bukan karena dorongan yang tulus untuk berbuat jujur dan 

menghargai nilai kejujuran. Oleh Karena itu, dalam berkarakter, 

diperlukan juga aspek perasaan (emosi). Sebagaimana tiga ranah 

dalam pendidikan, juga diperlukan untuk menegaskan karakter 

seseorang (kognitif, afektif dan psikomotorik). 

Sebagaimana diulas oleh Abdul majid dan Dian 

Andriyani28, bahwa dalam berkarakter ada 3 pilar dan komponen 

yang menjadi landasan dari karakter tertentu;  

a. Moral Knowing 

Diantara penyebab manusia tidak mampu berbuat baik 

(berkarakter mulia) meskipun ia telah memiliki pengetahuan 

tentang kebaikan tersebut (moral knowing) secara kognitif 

adalah karena ia kurang menghayati pengetahuan itu, seluk-

beluknya, nilai manfaatnya, keuntungannyan secara afektif 

serta tidak terlatih untuk melakukan kebaikan itu secara 

psikomotorik (moral doing). Komponen pertama ini memilik 

enam unsur yang harus dipahami sebagai ranah kognitif dari 

suatu karakter:  

1) Kesadaran moral (moral awareness) 

2) Pengetahuan tentang nilai-nilai moral (knowing moral 

values) 

3) Penentuan sudut pandang (perspective taking) 

                                                           
28 Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep 

Dan Implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 68-72. 
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4) Logika moral (moral reasoning) 

5) Keberanian mengambil dan menentukan sikap (decision 

making) 

6) Pengenalan diri (self knowledge) 

b. Moral Loving atau Moral Feeling 

Moral loving merupakan penguatan karakter dari aspek 

emosi. Sehingga dalam hal ini manusia tidak berperilaku 

seperti robot yang diindoktrinasi oleh paham tertentu. Moral 

loving dalam berkarakter menempati ranah afektif dalam 

pendidikan manusia, yang memiliki beberapa unsur, 

diantaranya : 

1) Kesadaran (consciousness) 

2) Percaya diri (self esteem) 

3) Kepekaan terhadap derita orang lain (emphaty) 

4) Cinta kebenaran (loving good) 

5) Pengendalian diri (self-control) 

6) Kerendahan hati (humility) 

c. Moral doing/Acting 

Moral acting sebagai komponen ketiga merupakan 

perpaduan dari Moral knowing dan moral feeling yang 

diwujudkan dalam bentuk: 

1) Kompetensi (competence) 
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2) Keinginan (will) 

3) Kebiasaan (habit)29 

Ketiga komponen tersebut diatas perlu diperhatikan dalam 

pendidikan dan pengembangan karakter seseorang, agar ia 

menyadari, memahami, merasakan dan dapat mempraktekkan 

dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai kebajikan itu secara utuh 

dan menyeluruh. 

4. Urgensi Pembinaan Karakter 

Salah satu pentingnya membina karakter antara lain 

dikarenakan pembinaan karakter merupakan salah satu tujuan 

pendidikan Nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan 

bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, 

kepribadian dan akhlak mulia. Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 

itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan 

Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau 

berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang 

tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai 

luhur bangsa serta agama. 

Oleh karena itu, pembinaan karakter perlu ditekankan dalam 

diri seseorang karena karakter ini merupakan sikap menghargai diri 

sendiri, orang lain, dan lingkungan. Hal ini diwujudkan dengan 
                                                           

29 Thomas Lickona, Educating For Character, How Our Schools Can Teach Respect and 
Responsibility (Mendidikan Untuk Membentuk Karakter; Terjemahan), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
2013), 85-100. 
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memperlakukan orang lain seperti keinginan untuk dihargai, 

beradab dan sopan, tidak menghina dan melecehkan orang lain, 

serta tidak menilai orang lain sebelum mengenalnya dengan baik.30 

Perlu diingat bahwa untuk mengubah atau membina pribadi 

unggul dan berkarakter tidak dapat dicapai dengan instan, tetapi 

memerlukan proses yang panjang. Pembinaan karakter harus 

dilakukan secara berkelanjutan dan terkontrol. Maka dari itu, 

pembinaan karakter penting dilakukan dalam pendidikan 

mengingat bahwa kelak generasi baru dibutuhkan untuk menjadi 

pemimpin dan membangun negeri ini menjadi negeri yang penuh 

generasi penerus yang berkualitas dan berkarakter.  

Penerapan pembinaan karakter tentunya tidak bisa dilakukan 

hanya oleh satu pihak saja. Membentuk dan membina pribadi 

unggul dan berkarakter diperlukan kerjasama dan koordinasi antara 

orang tua, pihak penyelenggara pendidikan, dan masyarakat.   

5. Macam-Macam Pembinaan Karakter 

Macam-macam pembinaan karakter diantaranya sebagai berikut:31 

a. Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agam lain. 

                                                           
30 Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter Konsep dan Model¸(Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012), 128. 
31 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Bangsa, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2012), 43-44. 
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b. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

c. Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat dan tindakan yang berbeda dari dirinya. 

d. Disiplin 

Perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya 

merupakan tanggung jawabnya. 

e. Kerja keras 

Bekerja dengan sungguh  sungguh, sekuat daya dan tenaga 

penuh semangat, pantang menyerah untuk mencapai hasil 

terbaik,dan terlalu fokus pada pekerjaan hingga tak punnya 

waktu untuk melakukan yang lain yang tidak berguna 

f. Kreatif 

Kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, 

baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda 

dengan apa yang telah ada. 

g. Mandiri 

Sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang 

lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan permasalahan. 
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h. Demokratis 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i. Rasa Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetauhi 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat dan didengar. 

j. Semangat Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan diri 

sendiri. 

k. Cinta Tanah Air 

Sikap mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan 

mencintai oleh warga negara untuk negaranya dengan sedia 

mengabdi, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, 

melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan 

tantangan yang dihadapi oleh negaranya. 

l. Menghargai Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan 

mengakui ,serta menghormati keberhasilan orang lain. 

m. Bersahabat/Komunikatif 
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Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara bergaul  

dan bekerja sama dengan orang lain. Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

n. Cinta Damai 

Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

o. Gemar membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

p. Peduli Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

q. Peduli Sosial 

Rasa peduli kepada orang orang disekitar dan kepedulian kita 

kepada keadaan di luar mulai dari masyarakat dan 

negara.Peduli sosial juga dapat disebut kepedulian kita 

terhadap orang yang memerlukan bantuan. 

r. Tanggung Jawab 

Sikap alamiah dimana keadaan wajib menanggung segala 

sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, 
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menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan 

menanggung akibatnya. 

6. Metode Pembinaan Karakter 

Dalam proses pembinaan karakter, diperlukan metode-

metode pendidikan yang mampu menekankan nilai-nilai karakter 

baik kepada seseorang.32 Berkaitan hal ini, metode pendidikan 

yang diajukan dalam pembinaan karakter sebagai berikut: 

a. Metode kisah atau cerita 

Metode dilakukan dengan menceritakan kisah para nabi 

maupun orang bijak. Metode ini dilakukan karena anak senang 

mendengar kisah atau cerita. 

b. Metode Amtsal atau perumpamaan 

Metode perumpamaan ini baik digunakan oleh para guru 

atau ustadz dalam mengajari peserta didik (santri) terutama 

dalam membina karakter dalam diri mereka. Metode 

perumpamaan ini menurut An-Nahlawi yang dikutip Heri 

Gunawan dalam bukunya mempunyai tujuan pendagogis 

diantaranya sebagai berikut:33 

1) Mendekatkan makna pemahaman tentang karakter.  

2) Merangsang pesan dan kesan yang berkaitan dengan makna 

yang tersirat dalam perumpamaan tersebut, yang 

menggugah menumbuhkan berbagai perasaan ketuhanan.  
                                                           

32 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 
2012), 88. 

33 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter  91. 
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3) Mendidik akal supaya berpikir logis dan menggunakan 

qiyas yang logis dan sehat. 

4) Perumpamaan merupakan motif yang menggerakkan 

perasaan yang menghidupkan naluri dan selanjutnya 

menggugah nasehat dan mendorong untuk melakukan 

amal yang baik dan menjauhi segala kemungkaran. 

c. Metode Keteladanan 

Dalam pembinaan karakter santri di pondok pesantren, 

keteladanan merupakan metode yang efektif dan efisien. 

Karena para santri pada umumnya cenderung meneladani guru 

atau ustadz nya. Sifat santri yang seperti itu diakui oleh Islam. 

Umat Islam meneladani Rasulullah saw., Rasul meneladani al-

 

d. Metode Pembiasaan 

Pembiasaan adalah suatu yang sengaja dilakukan 

berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. 

Metode pembiasaan ini berintikan pengalaman, karena yang 

dibiasakan itu ialah sesuatu yang diamalkan. Kegiatan 

pembiasaan dapat dilakukan secara terprogram ataupun tidak 

terprogram dalam kegiatan sehari-hari dengan perencanaan 

khusus dalam kurun waktu tertentu, untuk membina pribadi 
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santri secara individual, kelompok, maupun kelasikal sebagai 

berikut:34 

1) Kegiatan pembiasaan secara terprogram: 

a) Biasakan santri untuk bekerja sendiri, menemukan 

sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, 

ketrampilan, dan sikap baru dalam pembelajaran. 

b)  Biasakan santri untuk belajar dengan menggunakan 

berbagai sumber belajar. 

c) Biasakan santri untuk bekerja sama dan saling 

menunjang satu sama lain.  

d) Biasakan santri melakukan sharing dengan teman-

temannya untuk menciptakan keakraban.  

e) Biasakan santri untuk bekerjasama dan memberikan 

laporan kepada orang tua santri terhadap perkembangan 

perilakunya. 

f) Biasakan santri untuk bertanggung jawab dan berani 

mengambil keputusan.  

g) Biasakan santri untuk tidak mencari kambing hitam 

dalam memutuskan masalah dan berani mengambil 

resiko.  

                                                           
34 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter:  94. 



32 

 

h) Biasakan santri untuk terus menerus melakukan inovasi 

dan improvisasi dalam melakukan pembelajaran demi 

melakukan perbaikan selanjutnya. 

2) Kegiatan pembiasaan santri yang dilakukan secara tidak 

terprogram:35 

a. Kegiatan rutin, seperti shalat berjamaah, shalat dhuha 

bersama, senam, memelihara kebersihan diri sendiri 

dan lingkungan pondok pesantren, dan kegiatan lain. 

b. Kegiatan yang dilakukan dengan spontan, misalnya 

memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, 

melakukan antri, dan lain sebagainya. 

c. Kegiatan dengan keteladanan, seperti berpakaian rapi 

dan sesuai syariat agama, berbahasa baik dan santun, 

rajin membaca, memuji kebaikan atau keberhasilan 

orang lain, disiplin dan tepat waktu, dan lain 

sebagainya. 

d.  

Menurut an-Nahlawi dalam buku Heri Gunawan, 

kedua kata tersebut memiliki perbedaan dari segi 

makna. Ibrah berarti suatu kondisi psikis yang 

menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang 

disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar yang 

                                                           
35 Heri Gunawan,  Pendidikan Karakter 95. 
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menyebabkan hati mengakuinya. Sedangkan kata 

oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau 

ancamannya.36 

e. Metode Targhib dan Tarhib 

Targhib adalah janji terhadap kesenangan, kenikmatan 

akhirat yang disertai dengan bujukan. Sedangkan 

Tarhib ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. 

Targhib dan Tarhib bertujuan agar orang mematuhi 

peraturan Allah.37 

Dari berbagai metode pendidikan yang digunakan untuk 

membina karakter, diharapkan mampu menanamkan dan membina 

nilai-nilai karakter baik kepada peserta didik (santri), sehingga 

santri bukan hanya tahu tentang karakter, tetapi juga diharapkan 

mampu melaksanakan moral yang menjadi tujuan utama karakter. 

7. Faktor yang Mempengaruhi Pembinaan Karakter  

Anis Matta menjelaskan bahwa secara garis besar faktor yang 

mempengaruhi karakter seseorang ada dua, yaitu faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal adalah semua unsur kepribadian yang 

secara kontinuitas mempengaruhi perilaku manusia, yang meliputi 

insting biologis, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pemikiran. 

Sedangkan Faktor eksternal adalah yang bersumber dari luar 

                                                           
36 Heri Gunawan,  96. 
37 Ibid..., 97. 
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manusia, akan tetapi dapat mempengaruhi perilaku manusia baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun hal-hal yang 

termasuk dalam Faktor eksternal adalah lingkungan keluarga, 

lingkungan sosial, dan lingkungan pendidikan.38  

Sedangkan menurut Zubaedi faktor yang mempengaruhi 

karakter adalah sebagai berikut:39 

a. Faktor Insting (Naluri) 

Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa 

manusia sejak lahir. Insting berfungsi sebagai motivator 

penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku, seperti naluri 

makan, berjodoh, ke-ibubapak-an, berjuang, ber-Tuhan, insting 

ingin tahu dan memberi tahu, insting takut, suka bergaul, dan 

insting ketertarikan serta meniru. 

Semua insting tersebut merupakan paket yang inheren 

dengan kehidupan manusia yang secara fitrah sudah ada tanpa 

perlu dipelajari terlebih dahulu, dengan potensi naluri itulah 

manusia dapat memproduk aneka corak perilaku sesuai dengan 

corak instingnya. 

b. Faktor adat/kebiasaan 

Adat/kebiasaan adalah setiap tindakan dan perbuatan 

seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam 

                                                           
38 M. Anis Matta, Membentuk Karakter cara Islam, (Jakarta: Al-I

2006), 34. 
39 Ibid..., 
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bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Seperti 

berpakaian, tidur, olahraga, dan sebagainya. 

c. Faktor keturunan 

Keturunan sangat berpengaruh besar dalam 

mempengaruhi pembinaan karakter atau sikap seseorang 

secara langsung atau tidak langsung. Faktor keturunan 

tersebut terdiri atas warisan khusus kemanusiaan, warisan 

suku atau bangsa, dan warisan khusus dari orang tua. 

Adapun sifat-sifat yang biasa diturunkan ada dua macam, 

yakni sifat-sifat jasmaniah dan sifat rohaniah. 

d. Faktor lingkungan 

Lingkungan adalah suatu yang melingkupi tubuh yang 

hidup, meliputi tanah dan udara, sedangkan manusia adalah 

yang mengelilinginya seperti negeri, lautan, udara, dan 

masyarakat. Lingkungan dibagi menjadi dua, yakni: 

1) Lingkungan alam 

Lingkungan alam merupakan faktor yang 

mempengaruhi dalam menentukan tingkah laku 

seseorang, karena lingkungan alam dapat mematahkan 

atau mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa 

oleh seseorang. Jika kondisi alamnya jelek, akan dapat 

menjadi perintang dalam mematangkan bakat seseorang, 

namun sebaliknya jika kondisi alam itu baik, maka 
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seseorang akan dapat berbuat dengan mudah dalam 

menyalurkan persediaan yang dibawanya. Dengan kata 

lain, kondisi lingkungan alam ikut mencetak akhlak dan 

karakter manusia yang dipangkunya. 

2) Lingkungan pergaulan 

Lingkungan pergaulan merupakan interaksi 

seseorang kepada manusia lainnya, oleh karena itu 

manusia hendaknya bergaul dengan yang lainnya. 

Dalam hal ini pergaulan akan menjadi saling 

mempengaruhi dalam pikiran, sifat, dan tingkah laku 

manusia. Lingkungan pergaulan dibagi menjadi enam 

macam, yakni: lingkungan dalam rumah tangga, 

lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan 

organisasi jamaah, lingkungan kehidupan ekonomi, dan 

lingkungan pergaulan yang bersifat umum dan bebas.  

Berdasarkan uraian di atas, bahwa keberhasilan 

pembinaan karakter dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal yakni sesuatu yang ada pada diri 

seseorang dan faktor eksternal yakni faktor yang 

diakibatkan pengaruh dari luar. 


