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Abstrak 

Pendidikan memegang peran utama dalam kehidupan setiap individual, 

pendidikan akan menjadi sempurna apabila pendidikan yang didapatkan dibarengi 

dengan karakter yang sesuai serta akhlak yang mulia. Pondok pesantren 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat banyak dan beragam, 

perannya sangat penting dan dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat 

pembinaan yang berbeda dengan sekolah pada umumnya yang mana di dalam 

pondok diharapkan mampu mencetak generasi dengan karakter yang baik.Adapun 

rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam skripsi ini ialah (1) bagaiamana 

peran pendidikan di pondok pesantren Daarut Taqwa dalam pembentukan karakter 

santriwati. (2) apa saja kendala dalam pembentukan karakter pendidikan pesantren 

di pondok pesantren Daarut Taqwa. Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

wawancara, observasi, dokumtenasi dan analisis data yang terdiri dari reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta di uji keabsahan data 

menggunakan triangulasi. Data diperoleh dari beberapa sumber di antara lainyaitu 

Kiayi, pengasuhan santri dan santriwati. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa Kiayi memegang peran sebagai pemimpin, pengajar dan pengasuh dalam 

pembentukan karakter santriwati sedangkan guru memegang peran sebagai 

pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penilai dalam membentuk karakter 

santriwati.Adapun kendala yaitu kendala internal seperti kurangnya tenaga 

pendidik serta fasilitas pendidikan yang kurang memadia adapun kendala 

eksternal yaitu lingkungan serta latar belakang santriwati yang berbeda-beda.. 

Kata kunci: Peran, Pendidikan Pesantren, Karakter 

Abstract 

Education plays a major role in the life of every individual, education will 

be perfect if the education obtained is accompanied by appropriate character and 

noble character. Islamic boarding school is one of the educational institutions that 

numerous and diverse, its role is very important and is trusted by the community 

as a place of development that is different from schools in general which in the 

boarding school is expected to be able to produce generations with good 

character. The formulation of the problem that the author put forward in this thesis 

is (1) how is the role of education in the Daarut Taqwa Islamic boarding school in 

shaping the character of female students. (2) what are the obstacles in forming the 

character of Islamic boarding school education in Daarut Taqwa Islamic boarding 

school. This type of field research uses a descriptive qualitative approach, while 

the data collection techniques used are interviews, observation, documentation 

and data analysis consisting of data reduction, data presentation, drawing 
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conclusions and testing the validity of the data using triangulation.This research 

method using a qualitative descriptive approach, while the data collection 

techniques used are interviews, observation, documentation and data analysis. The 

data were obtained from several sources, including Kiayi, student care and female 

students. The results of this study indicate that Kiayi plays a role as a leader, 

teacher and caregiver in forming the character of female students while teachers 

play a role as educator, teacher, mentor, coach, assessor in forming the character 

of female students. The constraints are internal constraints such as the lack of 

educators and inadequate educational facilities while external constraints are the 

environment and the different backgrounds of female students. 
Keywords: Role, Islamic Boarding School Education, Character 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Membentuk karakter bukanlah hal yang mudah, jika karakter seperti menanam pohon maka 

butuh waktu yang panjang dan tidak sedikit untuk membuat pohon tersebut tumbuh menjadi 

pohon yang kokoh dan kuat, sedangkan dalam menanam pohon membutuhkan keahlian 

khusus. Maka dalam pembentukan karakter anak harus dimulai sejak dini karena proses 

pembentukan karakter memakan waktu yang tidak sedikit, tidak ada kata terlambat untuk 

membentuk karakter anak untuk jauh lebih baik. Pembentukan karkter sejatinya tidak akan 

berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya dukungan dan keterlibatan 

keluarga, lingkungan dan lembaga pendidikan sekolah. Pendidikan yang ada pada umumnya 

memliki tujuan yang sama yaitu, menjadikan siswa menjadi suri tauladan yang baik, 

berakhlaq mulia, berkarakter yang khas sesuai dengan syariat yang diajarkan.  

Lembaga pendidikan menempati posisi yang sangat stratgis dalam 

mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan di era global seperti zaman 

sekarang, oleh karena itu maka diperlukan pendidikan yang mengutamakan mutu dan 

karakter yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman untuk mewujudkan sumber daya manusia 

di era global seperti sekarang ini. Adapun penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dengan berbagai bentuk, corak maupun ciri 

yang berbeda-beda akan tetapi semuanya harus sejalan dengan sistem pendidikan nasional. 

Dalam hal ini peran lembaga pendidikan sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang didalamnya sudah terdapat 

landasan serta visi misi yang sudah mulai di terapkan sejak awal berdiri. Tujuan utama 

pondok pesantren didirikan adalah untuk tetap eksistensi dalam pendidikan islam di 
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Indonesia dan mampu menjadi mundzirul qoum (pemimpin umat), dimanapun ia 

ditempatkan atau ketika ia kembali ke kampung halaman, maka sangat tidak heran bahwa 

santri maupun santriwati memiliki ciri khas yang berbeda. Pendidikan pesantren, dimana 

para santri maupun santriwati berada dibawah bimbingan Stakholder pengasuhan Kiayi dan 

para asatdiz-asatidzah, yang membuat santri terbiasa hidup dalam tatanan nilai dan etika 

yang harus dipatuhi. Hubungan yang erat antar santri dan para asatidz menimbulkan tali 

persaudaraan yang sangat erat dan kuat. Tatanan seperti ini yang kemudian menjadi salah 

satu dari sekian cara pondok mendidik serta membentuk karakter sesuai dengan syariat yang 

telah ditetapkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik ingin meneliti dan 

mengkaji lebih jauh tentang “ Peran Pendidikan Pesantren Dalam Pembentukan Karakter 

Santriwati Di Pondok Pesantren Daarut Taqwa Juwiring Klaten Tahun Pelajaran 

2020/2021 ”  dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan judul ini 

yaitu untuk mengetahui peran pendidikan yang dilakukan oleh Kiayi dan Guru di pondok 

pesantren dalam pembentukan karakter santriwati, mengetahui bagaimana penerapan 

pendidikan pesantren sebagai cara untuk membentuk karakter santriwati, Pondok Pesantren 

Daarut Taqwa merupakan lembaga pendidikan modern, pondok pesantre merupakan 

lembaga pendidikan yang sangat unik dan berbeda dengan sekolah pada umumnya karena 

penerapan pendidikan yang selalu di terapkan dua puluh empat jam sehingga menarik bagi 

penulis dan menjadikan penulis untuk mengangkut judul tersebut 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : Pertama.  Bagaimana peran pendidikan di pondok pesantren Darut 

Taqwa dalam pembentukan karakter santriwati tahun ajaran 2020? Dan yang Kedua. Apa 

saja kendala dalam pembentukan karakter melalui pendidikan pesantren di pondok pesantren 

Darut Taqwa tahun ajaran 2021. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan peran pendidikan 

pondok pesantren Darut Taqwa dalam membentuk karakter  santriwati. Dan unruk 

mengidentifikasi kendala peran  yang dilakukan pondok pesantren Darut Taqwa dalam 

pembentukan karakter santriwati. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan peneliti ialah pendekatan 

kualitatif yang bersifat deskriptif dengan penelitian lapangan yang melukiskan kondisi yang 
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ada dalam suatu situasi dan kejadian serta peristiwa agar dapat memperoleh keterangan yang 

luas dan menadalam mengenai peran stakeholder dalam mengimplementasikan pendidikan 

karakter serta nilai-nilai pendidikan pada santrriwati di pondok pesantre Daarut Taqwa 

Juwiring Klaten. 

Penelitian ini dilakukan di sebuah lembaga pendidikan yang didalamnya terdapat 

beberapa subjek diantaranya Kiayi, guru dan santriwati yang memiliki peran penting 

terhadap peran pendidikan pesantren dalam pembentukan karakter santriwati di pondok 

pesantren Daarut Taqwa Juwiring Klaten. 

Dalam mengumpulkan data diperlukan teknik pengumpul data. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dokumtenasi dan analisis 

data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta di uji 

keabsahan data menggunakan triangulasi. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, 

kelompok, lembaga dan masyarakat.1Penelitian lapangan (field Research) yang di anggap 

sebagai pendekatan yang luas dalam penelitian kulitatif. Penelitian ini menggunakan cara 

dengan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sesuatu fenomena yang 

terjadi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Peran Pendidikan Pesantren Dalam Pembentukan Karakter Santriwati Di Pondok 

Pesantren Darut Taqwa Juwiring Klaten Tahun Pelajaran 2020/2021  

Mengingat pondok pesantren Daarut Taqwa merupakan lembaga pendidikan yang 

menerapkan pendidikan yang dilakukan dua puluh empat jam dalam kehidupan santriwatinya 

maka tidak dapat di pungkiri bahwa peran stakholder sangat penting dalam keseharian 

santriwatinya, Kiayi memegan peran penting sebagai pemimpin, pengajar serta pengasuh 

dalam pondok pesantren karena denganya kehidupan pesantren berjalan sesuai dengan arahan 

dan berlandaskan visi misi pondok pesantren sedangkan guru memegang peran yang tidak 

                                                             
1 Husaini Usman dkk,  Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta : PT, Bumi Akasara, 2006), 5. 
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kalah pentingnya dengan peran Kiayi, peran gurus sebagai pengawas, pendidik, pengajar, 

pembimbing, pengarah, pelatih dan penilai. Dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan serta 

karakter yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah sehingga mempu memiliki akhlak 

kairmah, memiliki pengetahuan luas, dan mempunyai rasa tanggung jawab. 

Sesuai dengan judul skripsi yang peneliti susun, yaitu peran pendidikan pesantren 

dalam pembentukan karakter santriwati di pondok pesantren Daarut Taqwa Juwiring Klaten. 

Maka pada Bab ini peneliti fokuskan kepada masalah sebagai berikut : 

3.1.1 Peran Kiayi sebagai pemimpin, pengajar dan pengasuh dalam pembentukan karakter 

santriwati di pondok pesantren Daarut Taqwa Juwiring Klaten. 

3.1.2 Peran Guru sebagai pengawas pengawas, pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, 

pelatih dan penilai dalam pembentukan karakter santriwati di pondok pesantren Daarut 

Taqwa Juwiring Klaten. 

3.2 Kendala Dalam Pembentukan Karakter Santriwati di Pondok Pesantren Daarut 

Taqwa Juwiring Klaten  

Berdasarkan wawancara dengan Kiayi, guru dan santriwati di atas bahwasannya terdapat dua 

kendala yaitu kendala  internal dan kendala eksternal. Kendala internal seperti jumlah guru 

yang kurang memadai serta fasilitas yang kurang memadai sedangkan kendala eksternal 

seperti lingkungan dan latar belakang wali santriwati yang berbeda-beda. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Dari penelitian peran pendidikan pesantren dalam pembentukan karakter santriwati di 

pondok pesantren Daarut Taqwa Juwiring Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut  

4.1.1 Peran pendidikan yang dilakukan oleh pelaku stakeholder yaitu Kiayi serta guru selam 

dua puluh empat jam serta penerapan peran oleh Kiayi serta guru didalam pondok pesantren 

dirasakan efektif dan baik untuk membentuk karakter santriwati. Pembentukan yang 

dilakukan setiap hari dengan disertakan pendidikan, pengawasan, bimbingan, melatih, 

memberikan pelajaran dengan mengajar, serta memberikan penilaian yang menjadi penentu 

suatu keberhasilan dalam pembentukan karakter. Kiayi sebagai sentral utama didalam pondok  

sebagai pemimpin yang menjadi faktor penentu utama dalam proses pendidikan yang terdapat 

didalam pondok, dalam asuhannya yang menjadi penganti orang tua merupakan tanggung 
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jawab untuk membentuk karakter santriwati sesuai dengan visi serta misi dalam pemimpinnya 

Kiayi sebagai contoh utama dalam pembentukan karakter santriwatinya, Kiayi dan guru akan 

terus menjadi suri tauladan santriwatinya karena santriwati memperhatikan setiap gerak gerik 

Kiayi seta guru.  

4.1.2 Kendala yang dihadapi dalam pembentukan karakter santriwati terdapat dua faktor yairu 

faktro internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam pondok meliputi : kurangnya 

tenaga pendidik untuk membantu proses kegiatan keseharian didalam pondok, serta fasilitas 

pendidikan pondok yang kurang memadai. Sedangkan terdapat faktor eksternal dimana faktor 

ini berasal dari luar pondok yang menjadi kendala tebentuknya karakter santriwatinya 

diantaranya : lingkungan santriwati diluar pondok yang menjadi faktor terbentuknya karakter 

dikarenakan lingkungan yang berbeda-beda serta latar belakang wali santriwati yang berbeda-

beda dengan asuhan serta pendidikan yang berbeda-beda yang menghasilkan pemahaman 

yang berbeda-beda.. 
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