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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pesma KH Mas Mansur sebutan dari Pondok Pesantren Mahasiswa 

Internasional KH Mas Mansur, pesantren ini di bawah naungan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Pesma KH Mas Mansur terletak di kompleks 

kampus 4 UMS, satu area dengan fakultas kedokteran umum. Saat ini terdapat 

555 mahasiswa UMS dari berbagai jurusan yang memilih tinggal di Pesma.  

Setiap tahun ajaran baru pesma mampu menerima 250 mahasiswa semester 1 

dan 3. Mereka tinggal di pesma selama 4 semester atau 2 tahun untuk 

mahasiswa regular, jika ingin lebih dari 2 tahun harus mengabdi untuk Pesma 

sebagai pengurus. Dan mahasiswa yang tinggal di Pesma KH Mas Mansur 

disebut mahasantri. Setiap tahunnya Pesma meluluskan satu angkatan
1
.  

Pesma KH Mas Mansur merupakan role model pesantren mahasiswa 

tingkat Universitas Muhammadiyah se-Indonesia
2
. Pesma KH Mas Mansur 

memiliki visi sebagai unit yang unggul dalam membina mahasantri untuk 

mencetak lulusan yang religius, cerdas, mandiri, dan memiliki wawasan 

global.
3
 Untuk mencapai visi tersebut Pesma KH Mas Mansur mempunyai  

program-program untuk mahasiswa yaitu sholat berjama’ah, tahfidz & tahsin 
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Al Qur’an, program bahasa inggris, program bahasa arab, muhadoroh, traning 

imam, traning khutbah jum’at, pelatihan qurban, kajian keislaman, kajian 

motivasi, dan lomba kreatifitas mahasiswa.
4
  

Pesma KH Mas Mansur adalah pesantren yang fokus dalam 

pengembangan dan pembinaan mahasiswa. Sebagai unit pendidikan, yang 

berperan aktif dalam mendukung pembangunan dalam bidang pendidikan. 

Pesantren memiliki potensi besar dalam mendukung pembagunan pendidikan 

agama dan akhlak bangsa. Pesanten juga menjadi garda terdepan dalam 

peningkatan kualitas yang berlandaskan keimanan yang kuat.
5
  

Bagi mahasiswa yang tinggal di Pesma hidup dalam suasana yang religius 

dengan banyak kegiatan rutinitas mulai dari pagi sampai malam yang sudah 

terjadwal dengan baik dan sudah disinkronkan dengan jadwal perkuliahan. 

Kegiatannya seperti pembelajaran kelas, shalat berjama’ah, membaca al 

Qur’an, dzikir, dan lain-lain. Dalam kegiatan tersebut ada kegiatan yang 

memerlukan pengawasa dari pengurus seperti shalat berjama’ah. Shalat fardu 

dilaksanakan 5 waktu, hanya shalat subuh, magrib, dan isya yang diawasi oleh 

pengurus. Karena shalat dzuhur dan ashar berbarengan dengan jam aktif 

kampus. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa terbiasa tertib dan 

disiplin dengan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 
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Kedisiplinan sangat ditekankan untuk membiasakan mahasiswa patuh 

dan taat menjalakan ibadah sholat. Hal ini penting dilakukan untuk membentuk 

kepribadian mahasiswa yang tertib dan bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya penanggung jawab dalam setiap kegiatan pondok baik kegiatan 

harian maupun kegiatan incidental. Misalnya dalam kegiatan shalat berjama’ah 

dan pembelajaran kelas, ada pengurus yang bertugas mengajar, mengawasi, 

mengatur, dan mengontrol. Para pengurus mengontrol para mahasiswa yang 

ketahuan tidak mengikuti kegiatan shalat berjama’ah dan pembelajaran kelas, 

sehingga nantinya mereka akan diberikan teguran. 

Meskipun demikian terkadang masih terdapat mahasiswa banyak 

mahasiswa yang melakukan pelanggaran. Misalnya tidak mengikuti 

pembelajaran kelas pagi/malam, shalat berjama’ah, dan kegiatan incidental 

lain. Dengan demikian perlu adanya usaha peningkatan kedisiplinan baik 

bukan hanya dari pihak mahasiswa namun juga dari pihak pengurus sehingga 

dapat meminimalkan berbagai pelanggaran-pelanggaran. 

Disiplin ibadah merupakan bentuk keimanan dan ketaqwaan Kepada 

Allah SWT.
6
 Disiplin merupakan salah satu dari 18 nilai karakter bangsa yang 

dikembangkan di semua sekolah Indonesia. Melihat karakter bangsa Indonesia 

hari ini masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Karena masalah utama 

bangsa ini adalah belum adanya karakter yang kuat, yang dapat dipergunakan 

sebagai pijakan untuk melaju mengahadapi tantangan global. Kondisi ini 
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diperparah dengan tingginya kasus yang melibatkan remaja seperti kekerasan, 

perjudian, pembunuhan, korupsi, kebohongan, kenakalan remaja dan buruknya 

budaya sopan santun pemuda belakangan ini, kerap tawuran, aksi pornografi, 

kecanduan game online, membolos sekolah, dan minuman keras.
7
 

Menjadi masalah apabila proses penanaman karakter kedisiplinan tidak 

berhasil dilakukan, akan memicu berkembangnya kepribadian yang kurang 

baik, dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat. 

Menurut Anas menawarkan solusi alternative untuk mencegah permasalah 

yang terjadi diatas, yaitu 1) Penanaman akhlaq dari lingkungan keluarga, 2) 

peningkatan kulitas kesalehan, 3) Pendidikan Akhlaq/agama di 

Lembaga/Pesantren, dan 4) memperluas pengetahuan. Pondok pesantren 

memiliki potensi besar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan agama dan 

peningkatan kualitas akhlaq generasi bangsa. Diretur Pesma KH Mas Mansur 

juga menuturkan bahwa tempat tinggal mahasiswa yang ideal adalah di 

Pesantren, karena usia mahasiswa merupakan usai yang berusaha untuk 

mencari jati diri.
8
 

Melihat kondisi tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian di 

Pesantren Mahasiswa Internasional KH Mas Mansur UMS dengan mengangkat 

judul penelitian “Metode Pendidikan Karakter dalam Meningkatkan 
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Kedisiplinan Mahasiswa di Pesma KH Mas Mansur Tahun Akademik 

2019/2020”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana metode pendidikan karakter untuk meningkatkan kedisiplinan 

mahasiswa di Pesma KH Mas Mansur? 

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan 

kedisiplinan mahasiswa di PESMA KH Mas Mansur ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan metode pendidikan karakter dalam meningkatkan 

kedisiplinan mahasiswa. 

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter 

dalam meningkatkan kedisiplinan mahasiswa. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang 

konstruktif terhadap dunia pendidikan Islam. Secara detail, Manfaat penelitian 

ini diantaranya : 

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dan 

referensi tentang metode pendidikan karakter untuk meningkatkatkan 

kedisiplinan di Peguruan Tinggi. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Direktur di Pesma KH Mas Mansur, penelitian ini dapat menjadi 

salah satu acuan dalam mengambil kebijakan dan merumuskan 

program pendidikan karakter dalam meningkatkan kedisiplinan 

mahasiswa. 

b. Bagi pengurus, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk 

membantu dalam mendisiplinkan mahasiswa dalam melaksanakan 

sholat berjama’ah.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penenlitian secara garis merah terbagi menjadi 2 jenis yaitu 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan 

merupakan penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

bersumber dari literatur perpustakaan, seperti buku majalah, koran, 

dokumen, catatan, kisah-kisah, biografi, jurnal, skripsi, ensiklopedi, 

sejarah dan lain-lain.  penelitian Lapangan merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan pecahkan masalah yang terjadi di pada 

ada masyarakat dan lingkungannya.
9
 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan 

di Pondok Pesantren Mahasiswa Internasional atau Pesma KH Mas 

Mansur UMS. Meneliti tentang metode pendidikan karakter yang 

dikembangkan dalam membantu mahasiswa berperilaku disiplin. 

                                                           
9
 Mohamad Ali dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Program Pendidikan Agama Islam 

(Surakarta : UMS, 2018), 22. 



7 
 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

membutuhkan observasi kepada partisipan yang mendalam dan fleksibel 

tentang metode pendidikan kakater dalam meningkatkan kedisiplinan 

mahasiswa. Oleh karena itu peneliti mengunakan pendekatan kualitatif, 

fenomenologis, dan deskriptif.  

Pendekatan kualitatif juga disebut pendekatan alamiah karena 

lokasinya dilapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan 

data yang mendalam yang mengandung makna. Pendekatan 

fenomenologis menurut Creswell peneliti melakukan observasi kepada 

partisipan untuk mengupas peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh 

partisipan. Pendekatan deskriptif merupakan gambaran pasti variable 

sistematik dan terorganisir.
10

 

3. Tempat Penelitian 

Lokasi atau tempat penelitian merupakan dimana data penelitian 

akan diambil. Penelitian ini dilakukan komplek Kampus 4 UMS, tepatnya 

di Pesma KH Mas Mansur. Karena tempat ini masih bagian dari 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempanya yang kondusif dan para 

pengurusnya yang ramah-ramah. Dan juga menerapkan pendidikan karater 

untuk mendidik mahasiswanya berperilaku disiplin, sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian.  
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4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai 

sempel dalam penelitian. Fungsi dari subjek penelitian adalah untuk 

memberikan data atau informasi yang peneliti butuhkan baik secara 

langsung maupun tidak langsung.
11

 Subjek dalam penelitian ini adalah 

direktur, pengurus, pengajar, dan mahasiswa/mahasantri di Pesma KH 

Mas Mansur. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, 

observasi, dan, dokumentasi. Adapun bagian-bagian metode yang 

digunakan sebagai berikut :  

a. Metode Wawancara 

Wawancara bertujuan untuk mendapakan informasi yang tidak 

didapatkan ketika observasi atau kuesioner, karena tidak semua data 

dapat diperoleh dari proses observasi. Maka dari peneliti harus 

mengajukan pertanyaan kepada partisipan untuk menangkap persepsi, 

pikiran, pendapat, peristiwa, fakta, realita dan perasaan orang terhadap 

suatu gejala. Dalam proses wawancara peneliti tidak hanya mengajukan 

pertanyaan, tetapi mendapatkan pengertian tentang pengalaman hidup 

dan pendapat orang lain. Dan hal ini dapat diperoleh dengan wawacara 

                                                           
11

 https://id.m.wikipedia.org diakses pada 5 Juni 2020 pukul 15.37  

https://id.m.wikipedia.org/


9 
 

secara mendalam kepada partispan. Pengalaman dan pendapat inilah 

akan menjadi bahan dasar data yang nantinya dianalisis.
12

  

b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah bagian dalam pengumpulan data langsung 

dari lapangan. Data yang akan diperoleh dari observasi berupa 

gambaran perilaku, tindakan, sikap, kelakuan dan interaksi seluruh 

pastisipan di tempat observasi. Observasi dimulai dengan memilih 

tempat observasi kemudian dilakukan pemetaan sehingga diperolaeh 

gambaran umum tentang tempat observasi. Kemudian peneliti 

menetukan siapa yang akan diobsesvasi, kapan, berapa lama dan 

bagaimana. Metode observasi melibatkan peneliti harus bersama 

dengan partisipan, sehingga dapat membantu peneliti sendiri dalam 

memeperoleh informasi yang tersembunyi dan mungkin tidak 

terungkap selama proses wawancara. Metode observasi menepatkan 

seorang peneliti menjadikan dirinya yang dapat diterima masyarakat 

atau kelompok dan komunitas tertentu. Jadi peneliti tidak sekedar 

numpang lewat tapi harus benar-benar terlipat pada setiap aktivitas.
13

 

c. Metode Dokumentasi 

Data yang diperoleh dari metode dokumentasi dapat berupa tulisan, 

gambar, karya-karya berkenang dari seseorang. Jadi Dokumentasi 

adalah data yang diperoleh dari narasumber atau partisipan dapat 
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berupa tulisan, gambar atau karya yang dapat memeperkuat hasil 

penelitian. 
14

 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif  poses analisis data dimulai sebelum 

terjun ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Menurut Nasution analisis telah dimulai sejak merumuskan dan 

mendeskripsikan masalah sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung 

sampai ditemukan hasil penelitian. Analisis data dilakukan melaui 3 

tahapan sebagai berikut:
15

 

a. Reduksi Data (Seleksi Data)  

Reduksi data adalah proses merangkum data, memilih pokok 

pembahasan, focus pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Data-

data yang diperoleh direduksi kemudian dirangkum, dipilah-pilah hal-

hal yang dibutuhkan, difokuskan sesuia tema dan disusun dengan 

sistematis. Sehingga akan data yang sudah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas dan akan memudahkan peneliti melakukan 

penelitian.
16

 

Proses reduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama 

penelitian berlangsung. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data 

hasil penelitian yang berupa wawancara, observasi dan dokumnetasi 
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dari Pesma KH Mas Mansur yang berkaitan dengan metode pendidikan 

karakter untuk meningkatkan kedisiplinan masiswa di Pesma KH Mas 

Mansur. 

b. Penyajian Data 

Setelah data selesai direduksi, maka langkah berikutnya adalah 

menyajikan data. Data yang sudah dipilah-pilah kemudian 

diorganisasikan agar mudah untuk dipahami baik dari segi waktu 

maupun segi pokok bahasannya. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dikatakan kredibel, apabila kesimpulan yang 

dikemukakan di awal didukung dengan bukti-bukti yang benar dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. 

Sehingga kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak 

awal atau mungkin juga rumusan masalah dapat berkembang setelah 

penelitian di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat 

temuan baru yang sebelumnya belum ditemukan. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran-gambaran objek penelitian yang masih belum 

jelas sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.
17

 Pemaparan 

hasil penelitian ini menggunakan teknik induktif yaitu pola pikir yang 

dilakukan terhadap ide-ide atau fakta khusus yang kemudian 
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dihubungkan melalui ciri umum untuk merumuskan kesimpulan yang 

mewakili semua ide tersebut.
18

 

 

7. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data  dalam penelitian kualitatif, data dikatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dalam 

penelitiannya dengan apa yang yang dialami pada objek yang diteliti. 

Kebenaran realitas data pada penelitian kualitatif bersifat jamak dan dan 

bergantung pada konstruksi manusianya maksudnya  individu yang 

tumbuh dari berbagai latar belakang. Pengertian reliabilitas dalam 

penelitian kualitatif bersifat ganda, selalu berubah sehingga tidak ada data 

yang konsisten.  karena   setiap manusia ketika hidup akan  terus berjalan, 

waktu terus berubah, situasi terus berubah,  dan perilaku manusia makan 

berubah sering dengan perubahan lingkungan sosial. maka  data lapangan 

akan terus berubah  seiring waktu yang terus berjalan sehingga tidak ada 

kestabilan atau konsistenan. 

Triangulasi merupakan proses pengecekan data dengan 

menggunakan berbagai sumber, berbagai cara dan dan berbagai waktu. 

sesuai dengan namanya trianggulasi dibagi menjadi 3 yaitu: triangulasi 

sumber, triangulasi teknik, dan trianggulasi waktu. Dalam pengejekan 

data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. 
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Triangulasi sumber berfungsi untuk menguji kredibilitas data 

dengan cara melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui 

beberapa sumber.  Data pengujian yang diperoleh dari beberapa sumber 

itu kemudian deskripsikan, dikategorikan mana yang sama dan mana 

yang berbeda.  kemudian ditarik kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan kepada responden yang menjadi sumber.  

Triangulasi teknik berfungsi untuk menguji kredibilitas data 

dengan cara melakukan pengecekan kepada sumber yang 

sama  tetapi  dengan teknik yang berbeda. misalnya data observasi dicek 

Melalui teknik wawancara, dokumentasi, atau kuisioner. apabila terjadi 

perbedaan hasil penelitian dengan hasil pengecekan data maka peneliti 

harus memastikan kepada sumber data mana yang dianggap benar.  bisa 

jadi semuanya benar karena sumber melihat dari sudut pandang yang 

berbeda.19 
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