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Oleh:  

Ayu Nur Septiany 

 

Tujuan penelitian ini 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, dan 3) Output pembinaan karakter berbasis Islam. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian  kepala 

pondok, guru, dan santri. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

 

Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pembinaan karakter berbasis islam , 

1) input pembinaan berupa guru yang sesai dengan lulusannya yaitu pondok 

pesantren , sarana pembinaan berupa masjid perpustakaan dan aula ,program 

yang ada seperti sholat berjamaah di masjid, pengajian dan hapalan quran, 2) 

proses pembinan melalui kegiatan intra yaitu pemberiaan materi tentang 

akhlak, dan kegiatan ekstra yaitu pengajian setiap malam, hapalan, 

muhadoroh, dan rabana, guru juga menjadi tauladan dan pembinaan karakter 

islam dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran, dan 3) output pembinaan 

berupa akhlak mahmudah yaitu  kemandirian, kejujuran, religius, tanggung 

jawab, sedangkan akhlakl mazmumah seperti bolos, berbicara kotor,  dan 

pergi malam tanpa izin 

 

Kata kunci: pembinaan, karakter islam, pondok pesantren 
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MOTTO 
 
 
 

“Dan sesungguhnya kamu berbudi pekerti yang agung”. 

-(Al-Qalam:4)- 

 

“Seungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarrnya adalah mereka yang 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 

mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-

orang yang benar” 

-(Al-Hujurat: 15)- 

 

“Keutamaan dalam hidup adalah keyakinan” 

-(Ayu Nur Septiany)- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, kasih sayang, dan kemurahan 

yang tiada pernah putus, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Sistem Pembinaan Karakter Berbasis Islam  Di Pondok Pesantren 

Al-Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung” ini, penulis susun sebagai salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan di Program Studi 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung.  

 

Pada kesempatan ini penulis mengucapan terimakasih yang setulusnya kepada 

berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi, dan waktunya 

untuk mempelajar penyelesaian skripsi ini terutama kepada Bapak Dr. Irawan 

Suntoro, M.S. selaku Pembimbing Akademik (PA) dan sebagai Pembimbing I, 

serta Bapak Hermi Yanzi, S.Pd.,M.Pd. selaku Ketua Program Studi PPKn dan 

sebagai Pembimbing II, Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada: 

 

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan 

Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. 



3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan 

Keruangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ,Universitas Lampung. 

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 

Dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ,Universitas Lampung. 

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Lampung. 

6. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd, selaku Pembahas I terima kasih atas saran dan 

masukannya. 

7. Ibu Dayu Rika Perdana, S.Pd.,M.Pd.,selaku Pembahas II terima kasih atas 

saran dan masuknya. 

8. Bapak dan Ibu dosen, khususnya dosen Program Studi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat bagi penulis. 

9. Bapak Drs. H. Basyaruddin Maisir. AM. selaku ketua Pondok Pesantren Al-

Hikmah Kedaton Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian atas 

segala bantuan yang diberikan penulis. 

10.  Teristimewa untuk Bapak dan Mamak  tercinta, yang telah mendidikku sejak 

kecil dengan penuh cinta, memberikan dukungan dan doa untuk 

keberhasilanku. 

11. Adik perempuanku ( Iin Inayah Mutiara Wati)  yang turut memberiku 

semangat. 



12. Sahabat terbaiku M.Aris yang selalu ada di sampingku dan siap sedia 

membantuku. 

13. Sahabat seperjuangan: Mila(ahjuma), Tante Erika, Uni Imelda, Bunda Anis, 

Anggun Cibi,dan Mbak Zahra, yang setia berada di sampingku dan siap sedia 

membantuku. 

14. Teman-teman, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2012, 

terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Suka duka kita bersama saat 

mencari ilmu untuk masa depan kita kelak dan tentunya untuk mencapai ridho 

Allah SWT. 

15. Teman-teman KKN-PPL Pekon Padang Raya Krui Selatan Pesisir Barat: Amel, 

Melya, Desy, Nur, Tika, Andayu, Mbak Febry, Andi, dan Dimas yang telah 

memberikan doa, semangat, dan motivasi. 

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Semoga semua bantuan, bimbingan, dorongan dan doa yang diberikan kepada 

penulis mendapatkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa 

skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin. 

 

Bandar Lampung,     2016 

Penulis, 

 

 

Ayu Nur Septiany  

 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................  i 

HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL .......................................  ii 

KATA PENGANTAR ..............................................................................................  iii 

DAFTAR ISI .............................................................................................................  iv 

DAFTAR TABEL ....................................................................................................  vi 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................  vii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ viii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  ........................................................................................  1 

B. Fokus Penelitian .......................................................................................  10 

1.Sub Fokus ..............................................................................................  10 

C.Perumusan Masalah ....................................................................................  11 

D.Tujuan dan Kegunaan Penelitian ...............................................................  11 

1. Tujuan Penelitian ...............................................................................  11 

2. Kegunaan Penelitian...........................................................................  11 

a. Kegunaan Teoritis ........................................................................  11 

b. Kegunaan Praktis .........................................................................  11 

E.Ruang Lingkup Penelitian ..........................................................................  12 

1. Ruang Lingkup Ilmu ..........................................................................  12 

2. Ruang Lingkup Obyek Penelitian ......................................................  12 

3. Ruang Lingkup Subyek Penelitian .....................................................  12 

4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian ...................................................  12 

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian ......................................................  13 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis ..................................................................................  14 

1. Pendidikan Akhlak ..........................................................................  14 

a. Pengertian Pendidikan Akhlak ..................................................  14 

b.  Dasar-dasar Pendidikan Akhlak ...............................................  21 

c. Kurikulum Berbasis Agama ......................................................  23 

d. Macam-Macam Materi Akhlak .................................................  27 

2. Karakter Islam .................................................................................  31 

a. Pengertian Karakter Islam .........................................................  31 



b. Prinsip-prinsip Pembinaan Akhlak ...........................................  35 

e. Metode Pendidikan Akhlak .......................................................  37 

3. Pondok Pesantren ............................................................................  39 

B. Penelitian Relevan .................................................................................  43 

1. Tingkat Nasional .............................................................................  43 

 C.  Kerangka pikir .......................................................................................  45 

 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian ......................................................................................  46 

B. Lokasi Penelitian ...................................................................................  47 

C. Definisi Istilah .......................................................................................  48 

1. Pondok Pesantren ............................................................................  48 

2. Sistem Pembinaan Islam .................................................................  48 

3. Karakter Berbasis Islam ..................................................................  48 

4. Input Pembinaan Karakter Berbasis Islam ......................................  49 

5. Proses Pembinaan Karakter Berbasis Islam ....................................  49 

6. Output Pembinaan Karakter Berbasis Islam ...................................  49 

D. Informan dan Unit Analisis ...................................................................  50 

E. Instrumen Penelitian..............................................................................  50 

F. Teknik Pengumpulan Data ....................................................................  51 

1. Observasi .........................................................................................  51 

2. Wawancara ......................................................................................  51 

3. Dokumentasi ...................................................................................  52 

              G.   Uji Kredibilitas ......................................................................................  53 

1. Memperpanjang Waktu ......................................................................  53 

2. Trianggulasi........................................................................................  53 

H. Teknik Pengolahan Data ..........................................................................  54 

1. Editing ................................................................................................  54 

2. Tabulating dan Coding .......................................................................  54 

3. Interpetasi Data ..................................................................................  54  

I. Teknik Analisis Data ................................................................................  55 

1. Redaksi Data (Data Reduction) ...........................................................  55 

2. Penyajian Data (Data Display) ............................................................  56 

3. Verifikasi (Conclusion Drawing) ........................................................  56 

4. Rencana Penelitian ..............................................................................  57 

J. Tahap Penelitian .......................................................................................  58 

1. Pengajuan Judul  ..................................................................................  59 

2. Penelitian Pendahuluan .......................................................................  59 

3. Pengajuan Rencana Penelitian .............................................................  59 

4. Penyusunan Kisi Dan Instrumen .........................................................  60 

5. Penelitian di Lapangan ........................................................................  60 

 

 

 



 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..............................................................  62 

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren ...........................................................  62 

2. Kondisi Warga Pesantren  ........................................................................  68 

B. Deskripsi Hasil Penelitian ..............................................................................  71 

1. Paparan Data ............................................................................................  71 

a. Input Pembinan Karankter Berbasis Islam ...................................  71 

b. Proses  Pembinan Karankter Berbasis Islam ................................  79 

c. Output Pembinan Karankter Berbasis Islam ................................  94 

2. Temuan Penelitian ....................................................................................  96 

C. Pembahasan  ................................................................................................. 102 

1. Input Pembinan Karankter Berbasis Islam............................................ 103 

2. Prose Pembinan Karankter Berbasis Islam ...........................................104 

3. Output Pembinan Karankter Berbasis Islam........................................ .107 

D. Keunikan Hasil Penelitian.........................................................................109 

 

V.SIMPULAN DAN SARAN 

D. Simpulan ...................................................................................................... 110 

E. Saran ............................................................................................................. 111 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 



 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

                                                                                                              

                                                                                                                    

1. Tabel 1.1 Perilaku madzmumah santri kurun waktu 3 tahun Pesantren 

Al-Hikmah 

2. Tabel 3.1 Jadwal Wawancara, Dokumentasi dan Observasi di Pondok 

Pesantren Al-Hikmah 

3. Tabel 4.1 Jumlah Santri di Pondok Pesatren Al-Hikmah  

4. Tabel 4.2 jumlah Guru di pondok pesantren Al-Hikmah 

5. Tabel 4.3 Sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Al-Hikmah 

6. Tabel 4.4 Ekstrakulikuler yang ada di pondok pesantren Al-Hikmah 

7. Tabel 4.5 Tabel Penemuan Sistem Pembinaan Karakter berbasis Islam 

di pondok pesantren Al-Hikmah Kedaton. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                                                                                          

2.1 Kerangka Pikir 

3.1 Triangulasi Menurut Denzin 

3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles Dan Huberman 

          3.3 Rencana Penelitian 

4.1 Data Guru Pondok Pesantren Al-Hikamah 

4.2 Arsip Kepengurusan Asrama Pondok Pesantren  

4.3 Majid Nurul Yaqin di Pondok Pesantren Al-Hikmah  

          4.4Aula dan Perpustakaaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah  

4.5Santri yang sedang mengaji  

4.6 Guru sedang mengajar ngaji  

4.6 Penyerahan Hapalan Al-Quran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

         Lampiran                                                .                                                   

1.   Surat Keterangan Izin Wakil Akademik Dan Kerjasama 

2. Surat Pendahuluan Penelitian 

3. Surat Balasan Pendahuluan Penelitian 

4. Surat Izin Penelitian 

5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 

6. Kisi-kisi wawanncara 

7. Pedoman wawancara 

8. Kisi-kisi Pedoman dokumentasi 

9. Kisi-kisi Dokumentasi 

10. Dokumentasi  

11. Triangulasi memperpanjang waktu 

12. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia (SDM) yang bertujuan untuk cerdas dan berkualitas.  

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan, tidak hanya bagi 

perkembangan individu tetapi juga bagi pembangunan sebuah bangsa.  Salah 

satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang menghasilkan manusia 

bermartabat (berkarakter mulia), para peserta didik harus dibekali dengan 

pendidikan khusus yang membawa misi pokok dalam pembinaan karakter 

mereka.  

 

Pendidikan seperti ini dapat meemberi arah kepada para peserta didik setelah 

menerima berbagai ilmu maupun pengetahuan dalam bidang studi (mata 

pelajaran) masing-masing sehingga mereka dapat mengamalkannya di tengah-

tengah masyarakat denggan tetap berpatokan pada nilai-nilai kebenaran dan 

kebaikan yang universal.  Menurut Undang-Undang tentang sistem pendidikan 

nasional Nomor 20 pasal (13) tahun 2003,Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk, memiliki 



2 
 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan Negara.  

 

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis 

pendidikan umum,kejuruan, dan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

terdiri dari: a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, b) kelompok 

mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, c) kelompok mata pelajaran 

ilmu pengetahuan dan teknologi, d) kelompok mata pelajaran estetika, e) 

kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelompok mata 

pelajaran agama, akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian jelas sekali 

berkaitan bahkan identik dengan pembinaan karakter terutama karakter 

berbasis Islam.  

 

 Mengembangkan pendidikan seperti itu, eksistensi pendidikan yang bernuansa 

akhlak mulia menjadi sangat penting. Tiga bidang studi yang membawa misi 

utama pembentukan akhlak mulia adalah Pendidikan Agama (PA), Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn), dan Bahasa Indonesia( bahasa lainnya).  Dua bidang 

yang awal membekali peserta didik dengan materi-materi atau kompetensi-

kompetensi untuk berkarakter, sedangkan bidang studi yang terakhir 

membekali peserta didik dengan bertutur kata degan sopan dan berkarakter .  

Tiga bidang studi ini hanya untuk membekali para peserta didik dalam hal 

pengalamaan nilai-nilai agama, kewarganegaraan, dan kebahasaan, tetapi yang 

terpentin adalah menggantarkan mereka agar menjadi manusia yang berbudi 
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luhur ( berkarakter atau berakhlak mulia) yang akan membawa nama agama 

dan bangsanya melalui sikap  dan perilaku sehari-hari. Misi pembentukan 

karakter atau akhlak mulia ini juga harus diemban oleh semua bidang studi 

yang diajarkan sekolah melalui materi ajar yang ada, meskipun tidak secara 

langsung, yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter atau akhlak mulia 

ke dalam materi ajar dan proses pembelajarannya.  

 

Kualitas sumber daya manusia terkait dengan kualitas pendidikan kerena 

pendidikanlah yang akan mengantarkan sumber daya manusia itu berkarakter 

seperti yang dicita-citakan oleh Indonesia.  Melalui pendidikan karakter 

sekolah harus berpresentasi untuk membawa peserta didik memiliki nilai-nilai 

karakter mulia, seperti hormat dan peduli kepada orang lain, tanggung jawab, 

memiliki intergritas, serta disiplin. Di sisi lain, pendidikan karakter juga harus 

mampu menjauhkan pesrta didik dari sikap dan perilaku tercela.  

 

Pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak atau 

pendidikan moral. Pendidikan karakter tidak bisa dibiarkan jalan begitu saja 

tanpa adanya upaya-upaya cerdas dari pihak yang bertanggung jawab terhadap 

pendidikan. Tanpa upaya-upaya cerdas, pendidikan karakter tidak akan 

menghasilakan manusia yang pandai sekaligus menggunakan kepandaiannya 

dalam rangka bersikap dan berperilaku baik (berkarakter mulia).  

  

Karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri, 

karakteristik, atau sifat khas diri seseorang yang bersumber dari bentukan-

bentukan uang diterima dari lingkungan seperti, keluarga pada masa kecil dan 



4 
 

bawaan sejak lahir.  Seiring dengan pengertian ini, ada sekelompok orang lain 

yang berpendapat bahwa baik atau buruknya karakter manusia sudah menjadi 

bawaan sejak lahir. Jika bawaannya baik, manusia itu akan berkarakter baik. 

Sebaliknya, jika bawaannya buruk, manusia itu akan berkarakter buruk.  

 

Mengkaji dan mendalami konsep akhlak bukanlah hal yang terpenting, tetapi 

merupakan sarana yang dapat megantarkan seseorang brsikap dan berperilaku 

mulia seperti yang di pesankan oleh Nabi.  Dengan pemahaman yang jelas dan 

benar tentang akhlak, seseorang akan memiliki pijakan dan pedoman untuk 

mengarahkan padaa tingkah laku sehari-hari sehingga dapat dipahami apakah 

yang dilakukannya benar atau tidak, termasuk karakter mulia (akhlaq 

mahmudah) atau karakter tercela (akhlaq madzmumah).  

Baik dan buruknya manusia tergantung pada tata nilai yang dijadikan pijakan.  

Abu AL-A‟la AL-Maududi membagi sistem moralitas menjadi dua: 

 

1. Moral Agama 

sistem moral yaang berdasarkan pada kepercayaan kepada tuhan dan 

kehidupan setelah mati. Hal ini karena Islam menghendaki  

dikembangkannya akhlak karimah (karakter mulia) yang pola periakunya 

dilandasi dan untuk mewujudkan nilai iman, Islam, dan ihsan. Iman 

sebagai kekuatan dari dalam yang membimbing orang yang terus 

melakukan  muraqabah (mendekatkan diri kepada tuhan) serta muhasabah 

(melakukan perhitungan) terhadap perbuatan yang sudah, sedang, dan akan 

dikerjakan.  

2. Moral Sekuler 
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Sistem yang dibuat atau sebagai hasil pemikiran manusia (secular moral 

philosophies) dengan mendasarkan pada sumber-sumber sekuler, baik 

murni dari hukum yang ada dalam kehidupan, intuisi manusia, 

pengalaman, maupun karakter manusia.  

 

Begitu pentingnya pembentukan karakter anak di tengah situasi negeri dimana 

generasi penerus bangsa banyak yang terjebak kasus narkoba, tawuran antar 

pelajar, terlibat genk motor, perkelahian, seks bebas dan juga peristiwa lain 

yang dapat merusak moral generasi penerus bangsa.  Jika kita pandang lebih 

jauh, sepuluh tahun atau dua puluh tahun mendatang Negara kita akan terpuruk 

jika generasi penerusnya memiliki karakter yang jauh dari kepribadian yang 

bermartabat dan berakhlak mulia. Dari fenomena-fenomena yang dipaparkan di 

atas, jelas sekali para orang tua akan merasa khawatir dengan masa depan anak 

mereka kelak saat dewasa.  

 

 Para orang tua tidak ingin akhlak anak mereka merosot dan tidak bermartabat 

yang jauh dari  karakter bangsa kita yang mempunyai nilai-nilai luhur berdasar 

Pancasila. Oleh karena itulah, pendidikan karakter berbasis Islam harus 

diterapkan dimanapun berada, tidak hanya di lingkungan keluarga tetapi juga 

di sekolah-sekolah, khususnya di pondok pesantren.  

 

Di lingkungan keluarga misalnya dengan cara mengajarkan sopan santun 

berbicara dan bersikap yang baik serta orang tua harus menjadi teladan yang 

baik bagi anaknya.  Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukkan anak 

ke sekolah non-formal untuk mendapat pendidikan agama misalnya di pondok 

pesantren. Penerapan pendidikan karakter berbasis akhlak di sekolah dapat 
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dilakukan dengan menambah ekstrakurikuler keagamaan, kepramukaan dan 

penanaman budi pekerti dalam kurikulum sekolah serta mengimplementasikan 

langsung dalam pembelajaran mengenai nilai-nilai luhur bangsa kita yang 

berdasarkan Pancasila.  

 

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang dapat membantu 

terbentuknya karakter sesEorang, pesantren juga merupakan struktur internal 

pendidikan Islam di Indonesia yang diselenggarakan secara tradisional yang 

telah menjadikan Islam sebagai cara hidup.  Pesantren mempunyai kekhasan, 

terutama dalam fungsinya sebagai intitusi pendidikan, di samping itu pesantren 

pun menjadi lembaga dakwah, bimbingan dan perjuangan. Tujuan pendidikan 

pesantren ialah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu 

kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, 

bermanfaat bagi masyarakat sebagai pelayanan masyarakat, mandiri, bebas dan 

teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakan agama Islam 

dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat izzul Islam wal 

muslimin( dalam perubahan Islam) dan mencintai ilmu dalam rangka 

mengembangkan kepribadian muslim.  

 

Pendidikan karakter berkaitan erat dengan moral dalam proses pembentukan 

atau perubahan akhlak peserta didik yang dapat diaktualisasikan dengan 

menerapkan nilai-nilai kejujuran, kesopanan, keadilan, kedisiplinan, tanggung 

jawab dan lain sebagainya.  Di samping itu juga dapat ditanamkan nilai-nilai 

luhur bangsa kita yang saat ini mulai luntur, misalnya nilai gotong royong, 

kerjasama dan toleransi khususnya toleransi antar umat beragama ini juga yang 
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setiap harinya diajarkan oleh para pengajar dan pembimbing asrama kepada 

santri-santrinya di pondok pesantren.  

 

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mempengaruhi karakter peserta didik.  Pendidik membantu dalam membentuk 

watak peserta didik dengan cara memberikan keteladanan, cara berbicara atau 

menyampaikan materi yang baik dan toleransi.  Hal ini pun di terapkan oleh 

Pondok Pesantren AL-Hikmah yang merekrut calon pendidik dengan 

mempunyai sikap yang baik dalam berucap dan tingkah laku, sehingga peserta 

didik dapat menirunya (karakter baik).  

 

Pendidikan karakter berkaitan erat dengan moral dalam proses pembentukan 

atau perubahan akhlak peserta didik yang dapat diaktualisasikan dengan 

menerapkan nilai-nilai kejujuran, kesopanan, keadilan, kedisiplinan, tanggung 

jawab dan lain sebagainya.  Di samping itu juga dapat ditanamkan nilai-nilai 

luhur bangsa kita yang saat ini mulai luntur, misalnya nilai gotong royong, 

kerjasama dan toleransi khususnya toleransi antar umat beragama ini juga yan 

diajarkan oleh para pengajar dan pembimbing asrama di kepada santri-

santrinya di pondok pesantren.  

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di pondok pesantren 

AL-Hikmah ini menggunakan dua kurikulum yaitu kurikulum pesantren dan 

kurikulum pendidikan nasional dengan persentase 50 berbanding 50. 

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mempengaruhi karakter peserta didik. Pendidik membantu dalam membentuk 
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watak peserta didik dengan cara memmberikan keteladanan, cara berbicara 

atau menyampaikan materi yang baik dan toleransi.  Hal ini pun di terapkan di 

pondok pesantren Al-Hikmah yang merekrut calon pendidik dengan 

mempunyai sikap yang baik dalam berucap dan bertingkah laku, sehingga 

peserta didik dapat menirunya (karakter baik).  Pembinaan karakter Islam di 

pondok pesantren Al-Hikmah ini dilakukan setiap hari dikala dalam 

pembelajaran dan juga diluar pembelajaran dan wajib diikuti oleh semua para 

santrinya.  

 

Berikut data jumlah santri dan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Al-

Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung tahun 2015.  

Tabel 1.1  Bentuk-Bentuk Perilaku Madzmumah di Pondok Pesantren Al-

Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung 3 Tahun 

Terakhir 

 

No Jenjang Pendidikan 

Tsanawiyah Aliyah 

1 Bolos Sekolah Bolos  Sekolah 

2 Berbohong  Berbohong 

3 Berkelahi anatar teman Berkelahi antar teman 

4 Merusak sarana Pondok Pesantren Memalak 

5 Tidak mengikuti sholat berjamaah Tidak mengikuti sholat berjamaah 

6 Meninggalkan jam pelajaran tanpa 

izin 

Pergi di malam hari tanpa izin 

7 Berbicara Kotor Tidak Mengikuti kegiatan-kegiatan 

yang sudah ditetukan oleh pondok 

pesantren 

8 - Berbicara kotor 

 

Sumber:Data Perilaku Madzmuhah Santri di Pondok Pesantren Al-

Hikmah Kedaton Bandar Lampung 

 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat perilaku madzumumah yang dilakukan oleh 

sanntri  pada tiga tahun belakangan ini contohnya yang dilakukan oleh dua 

jenjang pendidikan yang berada di pondok pesantren Al-Hikmah yaitu 
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tsanawiyah (Mts), aliyah (MA),. Dengan banyaknya perilaku madzmumah 

yang dilakukan oleh para santri maka sistem pembinaan karakter berbasis 

Islam haruslah diterapkan oleh para santri agar para santri tidak melakukan 

perilaku madzmumah (perilaku buruk)  lagi. Untuk membina para santri dalam 

pendidikan karakter berbasis Islam ini maka diperlukan kerja sama yang baik 

dari semua pihak yang terkait dan yang bertanggung jawab dalam pembinaan 

karakter berbasis Islam kepada santri. Selain dari pihak pengajar dan 

pembimbing asrama, para santripun harus memahami apa itu karakter Islam 

agar para santri tidak hanya berlaku baik di dalam pesantren namun berlaku 

baik juga di luar lingkungan pesantren.  

 

Di samping upaya di atas juga diperlukan adanya peran serta orang tua, guru 

serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya pembentukan karakter anak 

yang berbasis akhlak agar kelak saat mereka dewasa akan menjadi manusia 

yang tidak hanya cerdas di bidang intelektual tetapi juga cerdas di bidang 

spiritual.  Dengan demikian Negara kita akan menjadi Negara yang 

bermartabat yang mempunyai generasi penerus bangsa yang bermartabat pula 

sehingga tidak akan dipandang sebelah mata oleh Negara lain serta dapat 

terwujudnya  Tujuan Pendidikan Nasional.  

 

Berdasarkan pada konsep fakta yang berkaitan dengan pembinaan karakter 

berbasis Islam ,penulis mencoba menuangkannya pada suatau penelitian 

dengan mengambil judul “Sistem Pembinaan Karakter Berbasis Islam di 

Pondok Pesantren AL-Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar lampung ”.  
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     B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah sistem pmbinaan karakter berbasis Islam di pondok 

pesantren Al-Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 

a) Sub Fokus Masalah: 

1) Input pembinaan karakter berbasis Islam di pondok pesantren Al-

Hikmah. 

2) Proses pembinaan karakter berbasis Islam di pondok pesantren Al-

Hikmah. 

3) Output pembinaan karakter berbasis Islam di pondok pesantren Al-

Hikmah. 

     C.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan fokus dan sub fokus dalam penelitian ini, maka dirumuskan 

masalahnya sebagai berikut: 

a) Secara Umum 

“Bagaimanakaah sistem pembinaan karakter berbasis Islam di Pondok Pesantren 

AL-Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung?”.  

b) Secara Khusus: 

1) Bagaimanakah input pembinaan karakter berbasis Islam di pondok 

pesantren Al-Hikmah? 

2) Bagaimanakah proses pembinaan karakter berbasis Islam di pondok 

pesantren Al-Hikmah? 

3) Bagaimanakah input pembinaan karakter berbasis Islam di pondok 

pesantren Al-Hikmah 
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     D.  Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembinaan karakter berbasis 

Islam yang diterapkan oleh para guru kepada santrinya di Pondok Pesantren 

AL-Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2015/2016, khususnya: 

1)  Input pembinaan karakter berbasis Islam di pondok pesantren Al-   

Hikmah. 

2) Proses pembinaan karakter berbasis Islam di pondok pesantren Al-     

Hikmah. 

3) Output pembinaan karakter berbasis Islam di pondok pesantren Al-     

Hikmah. 

 

2.   Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperkya dan 

mengembangkan konsep-konsep yang berkaitan dengan ilmu pendidikan 

khususnya pendidikan kewarganegaraan berkenaan dengan upaya 

pembentukan sikap mulia santri melalui pembinaan karakter berbasis 

Islam.  

b. Kegunaan Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi: 
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1. Pondok pesanteren agar dapat membentuk sikap mulia para santrinya 

yaitu dengan pembinaan karakter berbasis Islam yang disesuaikan 

denga kurikulum yang dipakai di Pondok Pesantren. 

2. Guru dapat membentuk sikap mulia para santri dengan pembinaan 

karakter Islam secara menyeluruh dengan maksimal. 

3. Santri agar dapat membentuk sikap mulia untuk menjadikan satri  

mejadi manusia yang cerdas  dalam ilmu pengetahuan tetapi juga 

cerdas dalam bidang spiritual. 

 

E.  Ruang Lingkup Penelitian  

1.   Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah pendidikan nilai moral 

Pancasila khususnya pendidikan karakter.  

2.   Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah sistem pembinaan karakter berbasis Islam yang 

di terapkan oleh guru kepada santrinya di lingkungan pondok pesantren.  

3.  Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah santri di Pondok Pesantren AL-Hikmah 

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.  

4.  Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian ini adalah Pondok Pesantren AL-Hikmah Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung.  
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5. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sesuai dengan surat izin penelitian 

pendahuluan tanggal 8 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dekan 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Nomor. 

8091/UN26/3/PL/2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Deskripsi Teori 

1.  Pendidikan Akhlak 

a. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan pada dasarnya adalaha usaha sadar yang diarahkan untuk 

mematangkan potensi fitrahh manusia, agar setelah tercapai kematangan 

itu, ia mampu memerankan diri sesuai dengan amarah yang disandangnya, 

serta mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kepada Sang 

Pencipta. Kematangan disini dimaksudkan sebagai gambaran dari tingkat 

perkembangan optimal yang dicapai oleh setiap potensi fitrah manusia. 

 

Dalam Islam, pada mulanya pendidikan disebut dengan kata “ta’dib” kata 

“ta’dib” mengacu kepada pengertian yang lebih tinggi yaitu pengasuhan 

yang baik (tarbiyah). Pada akhirnya dalam perkembangan kata-kata 

“ta’dib” sebagai istilah pendidikan hilang dari peradabanya, sehingga para 

ahhli didik Islam bertemu dengan istilah at tarbiyah  atau tarbiyah, 

sehingga sering disebut tarbiyah.  
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Walaupun dalam Al-Quran tidk disebutkkan secara jelas tentang definisi 

pendidikan, namun dari bbeberapa ayat ddapat ditemukan indidkasi kearah 

pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Q.S 17/Al-Isra:24: 

ًَا َزَبياََِّْي َصِغْيًسا.  ًَا َك ًُْه ًَِت َوُلْم زَّبِّ اْزَد ٍَ انسَّْد ًَا َجَُاَح انرُّلِّ ِي  َواْخِفضْ َنُه

Dan rendahkanlah dirimu terhadap merreka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkan “Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, 

sebagaimana mereka mendidik aku di waktu kecil”(Q.S Al-Isra:24). 

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa al-tarbiyah 

adalah proses pengasuhan pada fase permulaan pertumbuhan manusia, 

kkarena anak sejak dilahirkan didunia tidak tahhu apa-apa, tetap sudah 

dibekali Allah SWT berupa potensi dasar (fitrah) yang perlu 

diikkembangkan. Maka pendiidikan anak ssangat penting menngginnggatt 

untuk kelangsungan perkembanganya menuju ke tahap selanjutnya. 

Pengertian akhlak secara etimologi dapaat diartikann sebagai budi pekerti, 

watak dan tabiat. Kata akhlak berasaal dari bahasa Arab, jamak dari 

khuluqun (خهك) yangbmenurut lughot diartikan sebagai  budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat. 

Menurut Rahmat Djatmika, bahwa pengrtian akhlak ddapaat dibedakan 

menjadi dua macam, di  antaranya menurut etimologi kata akhlak berasal 

dari bahaasa Arab bentuk jamak dari mufrodnya khuluq,yang berati budi 

pekerti. Sinonimnya adalah etika  dan moral. Etika berasal dari baahasa 
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Latin, etos yangg berati kebiasaan. Moral   berasal dari bbaahasa Latin, 

mores  yang juga berati kebiasaan.  

Menurut Abuddin Nata, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

mendalam dan tampa pemikiran, namun perbuatan itu telah mendarah 

daging dan melekat dalam jiwa, sehingga saat melakukan perbuatan tidak 

lagi memerlukan pertimbangan dan pemikiran.  

Imam Al-Ghaazali mengemukakan definisi akhlak sebagai berikut: 

اخللق عبارة عن هيئة ىف النفس را سخة عنها تصدر االفعال بسهولة ويسر من غري حاجة 

  1[11]إىل فكر ورويّة عقال وسرعا.

Bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari 

paddanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak 

memerukan pertimbangan pikiran (terlebih dulu).  

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hakikat akhlak menurut Al-

Ghazali mencakup dua syarat. Pertama, perbuatan itu harus konstan, yaitu 

dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama, sehingga dapat menjadi 

kebiasaan. Kedua, perbuatan itu arus tumbuh dengan mudah tanpa 

pertimbangan dan pemikiran,yakni bukan karena adanya tekanan, paksaan 

dari orang lain atau bahkan pengaruh-pengaruh dan bujukan yang indah 

dan sebagainya. 
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Menurutnya juga, bahwa  akhlak bukanlah pengetahuan (ma’rifah) tentang 

baik dan jahat, maupun kodrat (qudrah) untuk baik dan buruk, bukann 

pula pengalaman yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang 

mantap (hay’arasikha fi-n-nafs). 

Akhlak adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh Al-Ghazali. Jadi 

kerap kalli kita temukan pernyataan, seperti „akhlak kedermawanan” dan 

“akhlak-akhlak tercela”. Dapat dippahhami bahwa dalam etika Al-Ghazali, 

suatu amal lahiriyah tak dapat secara tegas disebbut baik dan buruk. Maka 

ketulusan seseorang, mungkin dipandang sebagai suatu kebaikan, tetapi 

jual belinya yang jujur atau tidak. Namun suatu amal shaleh atau amal 

jahat. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa akhlak adalah suatu sikap atau 

kehendak manusia disertai denngan niat yang tentram dalam jiwa yang 

berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist yang dari  padanya timbul 

perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan secara mudah tanpa 

memerlukan buatan pembimbing terlebih dahulu. Jika kehendak jiwa itu 

meimbbulkan per-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan yang bagus, maka 

disebut  maka disebut dengan akhlak yang tepuji (akhlaq mahmudah). 

Begitu pula sebaliknya, jika menimbulkan perbuatan-perbuatan dan 

kebiasaan-kebiasaan yang jelek, maka disebut dengan akhlak tercela ( 

akhlaq madzmumah). 

Karakter dalam bahasa Arab mirip dengan akhlak (akar kata khuluk), yaitu 

tabiat atau kebiasaan melakukan hal yang baik. Karakter tidak sebatas 
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pengetahuan, karakter lebih dalam menjangkau wilayah emosi dan 

kebiasaan diri , sehingga diperlukan tiga aspek karakter yang baik yaitu: (a) 

Moral knowing atau pengetahuan tentang moral. Moral knowing adalah 

kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai-nilai, moral, penentuan sudut 

pandang, logika moral, keberanian mengambil, menentukan sikap, dan 

pengenalan diri.  (b) Moral feeling atau perasaan tantang moral.  Moral 

feeling merupakan penguatan aspek emosi sisiwa untuk menjadi manusia 

berkarakter.  

 

Pendidikan karakter, menurut Ratna Megawi (2004:95) “sebuah usaha untuk 

mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

memperaktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. ” Definisi 

lainnya dikemukakan oleh Fakry Gaffar (2010:1): “Sebuah proses 

transformai nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam 

kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan 

orang itu. ” Dalam definisi tersebut ada tiga ide pikiran penting, yaitu: 1) 

proses transformasi niali-nilai, 2) ditumbuhkembangkan dalam kepribadian, 

dan 3) menjadi satu dalam perilaku.  

Menurut Lickona (2012: 69) terdapat sepuluh kebajikan (virtues) yang 

membentuk karakter kuat seseorang, yaitu : (1) kebijaksanaan (wisdom),  (2) 

keadilan (justice), (3) keteguhan (fortitude),  (4) kontrol diri (self-control), 

(5) cinta dan kasih sayang (love),  (6) perilaku positif (positive attitude),  (7) 

kerja keras (hard work) dan kemampuan mengembangkan potensi 
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(resourcefulness),  (8) Integritas (integrity), (9) rasa terimakasih (gratitude), 

(10) kerendahan hati (humility).   

 

Menurut Lickona, bertolak dari kriteria objektif dan Intrinsik di atas, ada 

dua kebajikan fundamental yang dibutuhkan untuk membentuk karakter 

yang baik, yaitu rasa hormat (respect) dan tanggung jawab 

(responsibility).
28

 Kedua kebajikan itu merupakan nilai moral fundamental 

yang harus diajarkan dalam pendidikan karakter. Rasa hormat berarti 

mengungkapkan penghargaan terhadap seseorang atau sesuatu. Hal itu 

terwujud dalam tiga bentuk, yaitu rasa hormat terhadap: diri sendiri, orang 

lain, dan segala bentuk kehidupan beserta dengan lingkungan yang 

mendukung keberlangsungannya (misal, rasa hormat terhadap milik dan 

rasa hormat terhadap otoritas). Demi rasa hormat, maka kita tidak boleh 

menyakiti orang lain. Jadi, rasa hormat merupakan penunaian kewajiban 

mengenai hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang (kewajiban 

negatif).Sedangkan tanggung jawab adalah perluasan dari rasa hormat. Ia 

merupakan tindakan aktif untuk menanggapi secara positif kebutuhan 

pihak lain. Sebab, tidaklah mencukupi manakala orang hanya, misalnya, 

tidak menyakiti orang lain (sebagai ekspresi rasa hormat). Lebih positif 

dari itu, ia harus membantu orang lain. Jadi, tanggung jawab merupakan 

pemenuhan kewajiban mengenai hal yang harus dilakukan oleh seseorang 

(kewajiban positif). 

Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak adalah pendidikan 

mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan pearangai, tabiat yang harus 
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dimiliki dan dijadika kebiasaan oleh anakk sejak masa analisis sampai ia 

menjadi seorang mukallaf, seseorang yang telah siap mengarungi lautan 

kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang dengan berpijakk pada landasan 

iman kepada Allah dan teridik untuk selalu kuat, ingat bersandar diri 

kepadaa-Nya, maka ia akan memiliki potensi dan respon yang instigtif di 

dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan. Di samping terbiasa 

melakukan akhlak mulia.  

Atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan di senngaja untuk 

memberikan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, melalui penanaman 

nilai-nilai Islam, latihan moral, fisik serta menghasilkan perubahan ke arah 

positif, yamg nantinya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan, dengan 

kebiasaan bertingkah au, berpikir dan berbudi pekerti yang luhur menuju 

terbentuknya manusia yang beraklak mula, dimana dapaat menghasilkan 

perbuatan atau pengalaman dengan mudah tanpa harus direnungkan daan 

disengaja atau tanpa  aadanya pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan 

karena adanya tekanan, paksaan dari orang lain atau bahkan pengaruh-

pengaruh indah dan perbuatan itu harus konstan (stabil) dilakukan 

berulang kali dalamm bentuk yang sering sehingga dapat menjadi 

kebiasaan. 
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b. Dasar-Dasar Pendidikan Akhlak 

Dasar pendidikan akhlak adalah Al-Quran dan Al-Hadist, karena akhlak 

merupakan sistem moral yang bertitik pada ajaran Islam. Al-Quran dan Al-

hadist sebagai pedoman hidup uma tIslam menjelaskan kriteria baik dan 

buruknya suatu perbuatan. AL-Quran sebagai dasar akhlak menjelaskan 

tentang kebaikan Rasullulah SAW sebagai teladan bagi seluruh umat 

manusia. Maka selaku umat Islam sebagai penganut Rasulullah SAW 

sebagai teladan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah 

SWT dalam ( Q.S AL-ahzab:21):  

ٌَ َيْسُجْىا اهلَل َواْنَيْىَو ْاال ِخَس َوَذَكَس اهلَل َكِثْيًسا.  ٍْ َكا ًَ ٌَ َنُكْى فىِْ َزُسْىِل اهلِل ُاْسَىٌة َدَسٌَُت نِّ َنَمْد َكا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Q.S Al-

Ahzab:21). 

 

Berdasarkan ayat tersebut diatas dijeaskan bahwasannya terdapat suri 

tauladan yang baik yaitu, daam diri Rasulullah SAW yang telah dibekali 

akhlak mulia dan luhur. Selanjutnya juga dalam Q.S Al-Qalam :4: 

 (4َوِاَََّك َنَعهى ُخُهٍك َعِظْيٍى. )انمهى : 

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur (Q.S. Al-

Qalam:4). 
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Bahwasannya Nabi Muhammad SAW dalam ayat tersebut dinilai sebagai 

seseorang yang berakhlak agung (mulia). Di dalam,hadist juga disebutkan 

tentang betapa pentingnya akhlak di dalam kehidupan manusia. Bahkan 

diutusnya Rasul adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang baik, 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa: 

عٍ عبد اهلل دد ثي أبى سعيدبٍ يُصىز لال : ددثُا عيد انعزيز يٍ يذًد عٍ يذًد بٍ 

ل زسىل اهلل صا.و : عجال عٍ انمعماع بٍ دكى عٍ أبي صانخ عٍ أبي هسيسة لال : لا

 اًَا بعثت أل تًى صانخ االخالق.)زواِ ادًد( 

Dari Abdullah menceritakan Abi Said bin Mnsur berkata: menceritakan 

Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhamaad bin‟Ijilan dari Qo‟qo‟ bin 

Hakim dari Abi Shalih dari Abi Hurarioh berkata Rasulullah Saw 

bersabda: Sesungguhnya Aku hanya diutus untuk menyempurnkan akhlak 

yang mulia (H.R. Ahmad). 

 

Berdasarkan hadist tersebut di atas memberikan pengertian tentang 

pentingnya pendidikan akhlak dalam kehidupan manusia, di mana dengan 

pendidikan akhlak yang diberikan  dan disampaikan kepada manusia 

tentunya akan menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun 

perempuan, memiliki jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang 

benar dan akhlak yang tinggi, mengetahui arti kewajiban dan 

pelaksanaanya, menghormati hak-hak manusia, mengetahui perbedaan 

buruk dan baiik, memilih satu fadhilah karena cinta pada fadhilah, 
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menghindari suatu perbuatan tercela dan mengingatkan Tuhan dalam 

setiap pekerjaan yang mereka lakukan.  

 

c. .Kurikulum Berbasis Agama 

Dasar pendidikan Islam indentik dengan ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-

Qur‟an dan Al-Hadits. Pendidikan Islam sebagai sebuah konsep, rumusan 

atau produk pikiran manusia dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan potensi peserta didik tidak bersifat baku dan mutlak, tetapi 

bersifat relative sesuai dengan keterbatasan kemampuan pikir dan daya 

nalar manusia mengkaji kandungan, nilai dan makna wahyu Allah. 

 

Konsep pendidikan Islam yang membahas tetang strategi, metode, media, 

sumber, lingkungan bahkan materi sekalipun memang harus bersifat elastis 

dalam arti sesuai tuntutan kebutuhan manusia yang selalu tumbuh dan 

berkembang.  Al-Qur‟a dan Al-Hadits sebagai rujukan telaah, kajian dan 

sumber teliti filsafat pendidikan Islam merupakan kebenaran mutlak yang 

tidak mungkin dan tidak akan terjadi perubahan. Oleh karena itu, kedua 

bentuk wahyu Allah tersebut menjadi dasar filsafat pendidikan sekaligus 

dasar pendidikan Islam. 

 

Istilah  kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata curir 

yang berarti “pelari” dan curere yang berarti “ tempat berpacu”, sehingga 

curriculum diartikan “ jarak yang harus ditempuh oleh pelari” (dalam istilah 

olah raga). Sedangkan dalam istilah pendidikan diartikan sebagai kumpulan 



24 
 

mata pelajaran yang harus ditempuh anak/peserta didik guna memperoleh 

ijazah atau menyelesaikan pendidikanya. 

Kurikulum dipandang sangat sempit, karena hanya menekankan 2 hal, 

antara lain : 

1. Isi kurikulum berupa kumpulan mata pelajaran (subject matter) yang 

diberikan sekolah pada anak didik. 

2. Tujuan pendidikan/kurikulum agar anak dapat mengusai yang 

disimbolkan dalam bentuk ijazah atau sertifikat (Nana Sudjana 1996). 

Dalam pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dikenal sebagai 

manhaj yang berarti jalan yang terang/jalan yang dilalui manusia pada 

berbagai kehidupan (Husain Qurah, 1996). 

Menurut Omar Muhammad Al-thoumy Al-syaibani (1979), Pendidikan 

Islam memandang kurikulum sebagai alat mendidik generasi muda dengan 

baik menolong mereka untuk mengembangkan keinginan-keinginan, bakat, 

kekuatan-kekuatan dan keterampilan yang beragam serta mempersiapkan 

mereka untuk menjadi manusia yang dapat melaksanakan fungsi 

kekholifahannya di muka bumi. Menurut jalauddin dan Usman Said (1996) 

kurikulum  pendidikan Islam adalah bahan-bahan, aktivitas pengalaman 

yang mengandung unsur ketauhidan. 

Jadi, pendidikan kurikulum pendidikan Islam bermakna, (1) Program atau 

rencana pembelajaran yang harus di tuangkan dalam garis-garis besar 

program pengajaran beserta berbagai petunjuk pelaksanaannya yang 
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merangkum demensi duniawi dan ukhrowi, serta fisik material dan moral. 

(2) Pengalaman pembelajaran berupa kegiatan nyata dalam interaksi dan 

proses pembelajaran baik di sekolah dan diluar sekolah dengan tanggung 

jawab penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pertumbuhan dan 

perkembangan individu dalam menuju kedewasaan sesuai ajaran Islam. 

Jadi dari beberapa  pengertian, manajemen kurikulum sekolah berbasis 

Agama dapat diartikan  pengaturan atau pengelolaan bahan-bahan, aktivitas, 

dan pengalaman pembelajaran yang mengandung ketauhidan (ke Esan 

Allah) disekolah, menjadi manusia yang dapat melaksanakan fungsi 

kekholifahannya di muka bumi. Menurut jalauddin dan Usman Said (1996) 

kurikulum  pendidikan Islam adalah bahan-bahan, aktivitas pengalaman 

yang mengandung unsur ketauhidan. 

Kurikulum sebagai salah satu komponen pendidikan yang sangat berperan 

dalam mengantarkan tujuan pendidikan yang diharapkan, harus mempunyai 

dasar-dasar yang merupakan ketentuan utama yang mempengaruhi dan 

membentuk materi kurikulum susunan dan organisasi kurikulum. 

Al-Syaibani (1979) menawarkan dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam :  

1. Dasar Religi, yaitu segala system yang ada dalam masyarakat termasuk 

pendidikan, harus meletakkan dasar filsafah, tujuan dan kurikulumnya 

pada dasar agama Islam dengan segala aspeknya. Dasar agama dalam 

kurikulum pendidikan Islam jelas harus berdasar pada Al-Qur‟an, 

Assunnah, dan sumber-sumber yang bersifat Furu‟ lainnya. 
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2. Dasar falsafah, yaitu dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan 

pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi dan organisani 

kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam 

bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran, ditinjau dari segi 

ontology, Epistemology, maupun Aqsiologi. 

3. Dasar Psikologi, dasar ini memberikan landasan dalam perumusan 

kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik, 

sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memperhatikan kecakapan 

pemikiran dan perbedaan perseorangan antara satu peserta didik dengan 

yang lainnya. 

4. Dasar Sosial, Yaitu  dasar ini sebagai landscape bagi kurikulum pendidikan 

Islam yang tercermin pada dasar social yang mengandung ciri-ciri 

masyarakat Islam dan kebudayaannya. Baik dari segi pengetahuan, nilai-

nilai ideal, cara berfikir dan adab kebiasaan, seni dan sebagainnya. 

Kaitannya dengan kurikulum pendidikan Islam sudah tentu kurikulum harus 

mengakar terhadap masyarakat, perubahan dan perkembangannya. 

 

Mata pelajaran yang ada di kurikulum berbasi agama Islam yaitu ada 

pelajaran Akidah Akhlak, Fikih, Usul Fikih, Qur‟an Hadist, Hadist, Sejarah 

Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Tafsir, Muhadasah, Ilmu Kalam, dan Arab 

Melayu serta mata pelajaran umum seperti; kelompok mata pelajaran 

Bahasa, Sosial, Technology, dan Science. 
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d. Macam-Macam Materi Akhlak 

Mengenai materi akhlak dapat dikelompokan menjadi beberapa kelompok, 

di antaranya yaitu: 

a). Akhlak Mahmudah 

Menurut Al-Ghazali berakhlak mulia dan terpuji artinya “menghilangkan 

semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama 

Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian 

membiasakan adat kebiasaan yang baik,melakukannya dan mencitainya.  

Akhlak yang terpuji dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1) Taat Lahir 

Taat lahir berati melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Than, 

termasuk berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungan dan 

dikerjakan oleh anggota lahir. Beberapa perbuatan yang dikategorikan taat 

adalah: 

a. Tobat yaitu, Menurut para sufi adalah fase awal perjalanan menuju 

Allah. Tobat dikategorikan taat lahir dilihat dari sikap dan tingkah laku 

seseorang. Namun sifat penyesalannya merupakan taat batin. 

b. Amar Ma‟ruf dan Nahi Mungkar yaitu perbuatan yang dilakukan kepada 

manusia untuk menjalankan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. 
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c. Syukur yaitu, berterima kasih padanikmat yang dianugerahi Allah 

kepada manusia dan seluruh makhluk-Nya. 

 

2) Taat Batin 

Taat batin adalah segala sifat yang baik, yang terpuji yang dilakukan oleh 

anggota batin (hati). Beberapa perbuatan yang dikategorikan taat batin 

adalah:  

a. Tawakal yaitu, berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam 

menghadapi, menanti atau menunggu hasil pekerjaan 

b. Sabar dibagi menjadi beerapa bagian, yaitu sabar dalam beribadah, 

sabar ketika dilanda malapetaka, sabar terhadap kehidupan dunia, sabar 

terhadap maksiat, sabar dalam perjuangan. 

c. Qanaah yaitu, merasa cukup dan rela dengan pemberian yang 

dianugerahkan oleh Allah  

 

b). Akhlak Madzmumah 

Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak madzmumah atau akhlak tercela ini 

dikenal denga  sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang 

dapat membawanya kepada pembinasaan dan kehancuran diri, yang 

bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan. 

Pada dasarnya, sifat dan perbuatab tercela dibagi menjadi dua yaitu: 
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1). Maksiat Lahir 

Yaitu pelanggaran oleh orang yang berakal baligh (mukallaf), karena 

melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan pekerjaan yang 

diwajibkan oleh syariat Islam. Maksiat lahir dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu: 

a. Maksiat mata yaitu seperti melihat aurat wanita yang bukan muhrimya, 

melihat aurat laki-laki yang bukan muhrimnya, melihat orang lain dengan 

gaya menghina dan melihat kemungkaran tanpa beramar ma’ruf nahi 

mungkar. 

b. Maksiat telinga seperti mendengarkan pembiaraan orang lain, 

mendengarkan orang yang sedang mengumpat, mendengarkan orang yang 

sedang manimah, mendengarkan nyanyian-nyanyian atau bunyi-bunyian 

yang dapat melalaikan Allah SWT, mendengarkan umpatan, caci maki, 

perkataan kotor dan ucapa-ucapan yang jahat. 

c. Maksiat lisan seperti berkkata yang tidak bermanfaat, berlebih-lebihan 

dalam percakapan, berbicara hal yang batil, berkata kotor, mencaci maki 

atau mengucapkan kata laknat, baik kepada manusia, binatang, maupun 

kepada benda-benda lain, berkata dusta, dan lain sebagainya. 

 d. Maksiat perut seperti memasukan makanan yang haram dan syubhat, 

kekenyangan, makan dari hharta milik orang lain yang belum jelas. 
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e. Maksiat farji (kemaluan) seperti tidak menjaga auratnya (kehormatan) 

dengan melakukan perbuatan haram, dan tidak menjaga kemaluannya.  

f. Maksiat tangan seperti menggunakaan tangan untuk mencuri, 

merampok, mencopet, merampas, mengurangi timbangan, memukul sesaa 

kaum muslim dan menulis sesuatu yang diharamkan memacanya. 

 g. Maksiat kaki seperti jugalah kaki jangan sampai ke tempat-tempat yang 

haram. Hendaklah dijaga dan dipelihara dari segala macam langkah yang 

salah dan janganlah dipakai untuk berjalan menuju ke tempat raa yang 

dzalim itu tanpa alasa yang sah akan mendorong terjadinya kemaksiatan 

yang besar 

2) Maksiat Batin 

Beberapa conth penyakit batin (akhlak tercela) adalah: 

a.Marah(ghaddab)  dapat dikatakan seperti nyala api yang terpendam 

didalam hati, sebagai salah satu hasil godaan setan pada manusia.  

b. Dongkol (hiqd) perasaan jengkel yang ada di dalam hati, atau buah dari 

kemahasan yang tidak tersalurkan 

c. Dengki (hasad)  penyakit hati yang ditimbulkan kebencian iri dan 

ambisi. 

d. Sombong (takabur) perasaan yang terdapat di dalam hati seseorang, 

bahwa dirinya hebat dan mempunyai kelebihan. 
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 2 .Karakter  Islam 

a. Pengertian Karakter Islam 

Karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari proses 

penerapan ajaran agama yang meliputi sistem keyakinan (akidah) serta 

sistem aturan dan hukum (syariah). Pendidikan karakter dalam Islam atau 

akhlak Islami pada prinsipnya didasarkan pada dua sumber pokok ajaran 

Islam,yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Dengan demikian baik dan buruk 

dalam karakter Islam memiliki ukuran yang standar,yaitu baik dan buruk 

menurut Al-Quran dan sunnah Nabi,bukan baik dan buruk menurut ukuran 

pemikiran manusia pada umumnya. Jika ukurannya adalah manusia ,baik 

dan buruk itu bisa berbeda-beda.  

 

Dalam perspektif Islam,karakter atau akhal mulia merupakan buah yang 

dihasilkan dari proses penerapan syariah (ibadah dan muamalah) yang 

dilandasi oleh fondasi akidah yang kokoh. Ibarat bangunan karakter atau 

akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan 

bangunannya kuat. Jadi,tidak mungkin karakter mulia akan terwujud pada 

diri seseorang jika ia tidak memiliki akidah dan syariah yang benar. Seorang 

muslim yang memiliki akidah atau iman yang benar,pasti akan 

mewujudkannya pada sikap dan perilaku sehari-hari yang didasarkan pada 

imannya.  

 

Baik dan buruknya karakter manusia tergantung pada tata nilai yang 

dijadikan pijakanny. Abu Al-A‟la Al-Maududi membagi sistem moralitas 

menjadi dua . Pertama, sistem moral yang berdasarkan pada kepercayaan 
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kepada tuhan dan kehidupan setelah mati. Kedua, sistem moral yang tidak 

mempercayai Tuhan dan timbul dari sumber-sumber sekuler (Al-

Maududi,1984:9) Sistem moralitas yang pertama sering disebut dengan 

moral agama atau yang dalam perspektif filsafat moral disebut moral 

ontologik dan dibangun atas dasar ajaran moral agama. Sementara itu, 

sistem moralitas yang kedua sering disebut moral sekuler atau yang dalam 

perspektif filsafat moral disebut moral deontologik atau dibangun atas dasar 

sejarah kebudayaan manusia. Kedua sistem moral yang berbeda sumber ini 

dalam aplikasinya di kehidupan nyata sehari-hari tidak jauh berbeda sebab 

nilai-nilai moral universal yang mengatur kehidupan sehari-hari pada 

umumnya sama.  

 

Sistem moralitas yang pertama (moral agama) dapat ditemukan,seperti pada 

sistem moralitas Islam (akhlak). Hal ini karena isla menghendaki 

dikembangkannya akhlak karimah (karakter mulia) yang pola periklakunya 

dilandasi dan mewujudkan nilai iman,Islam, dan ihsan. Ubuidah (pola 

ibadah) merupakan jalan untuk merealisasikan tujuan akhlak. Cara pertama 

untuk merealisasikan akhlak adalaah dengan mengikatkan jiwa manusia 

dengan ukuran-ukuran peribadatan kepada Allah SWT. Karakter Islam 

(akhlak) tidak akan tampak dalam perilaku tanpa mengikuti aturan-aturan 

yang ditetapkan oleh Allah SWT (Hawwa,1977:72).  

 

Sistem moralitas yang kedua (moral sekuler) adalah sistem yang dibuat atau 

sebagai hasil pemikiran manusia dengan mendasarkan pada sumber-sumber 

sekuler, baik murni dari hukum yang ada dalam kehidupan, intuisi manusia, 
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pengalaman maupun karakter manusia (Ismil,1998:181). Sistem moralitas 

ini merupakan topik pembicaraan para filsuf yang sering menjadi masalah 

penting bagi manusia sebab sering terjadi perbedaan pendapat mengenai 

ketetapan tentang baik dan buruknya perilaku sehingga muncullah berbagai 

aturan perilaku dengan ketetapan ukuran baik-buruk yang berbeda. 

Misalnya, aliran hedonisme yang menekankan pada kebahagiaan, 

kenikmatan,dan kelezatan hidup duniawi.  

 

Keharusan menjunjung tinggi  karakter mulia (akhlak karimah) lebih 

dipertegas lagi oleh Nabi SAW dengan pernyataan yang menghubungkan 

akhalak dengan kualitas kemauan, bobot amal, dan jaminan masuk surga. 

Dalam hadis yang diceritaka oleh Abdullah bin Amr ,ketika nabi sedang 

bersama orang-orang disekitarnya, Beliau bertanya, 

 “Maukah kalian aku beritahu orang yang paling cinta kepadaku diantara 

kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat?” 

Nabi mengatakannya tiga kali lalu Abdullah bin Amr berkata,”Kami 

menjawab,’Ya wahai Rasulullah. ” Abdullah meneruskan , “Nbi lalu 

mengatakannya,’Ia adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. 

’” (HR. Ahmad).   

 

Dalil diatas menunjukan bahwa karakter dalam perspektif Islam bukan 

hanya hasil pemikiran dan tidak berati lepas dari realitas kehidupan tetapi 

merupakan persoalan yang terkaitan dengan akal, ruh, hati, jiwa, realitas, 

dan tujuan yang digariskan oleh akhlak Qur‟aniah (Ainain,1985:186). 

Dengan demikian, karakter mulia merupakan sistem perilaku yang di 

wajibkan dalam agama Islam melalui nash Al-quran dan hadis.  
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Kewajiban yang dibebankan kepada manusia bukanlah kewajiban yang 

tanpa makna dan keluar dari dasar fungsi penciptaan manusia. Al-quran 

telah menjelaskan masalah kehidupan dengan penjelasan yaang 

realistis,luas,dan juga telah menetapkan pandanga yang luas pada kebaikan 

manusia dan esensinya. Makna penjelasan itu bertujua agar manusia 

terpelihara kemanusiannya dengan senantiasa dididik akhlaknya,  

diperlakukan dengan pembinaan yang baik bagi hidupnya, serta 

dikembangkan perasaan kemanusiaan dan sumber kehalusan budinya.   

 

Akhalak Islam menyuguhkan banyak nilai tentang karakter manusia,baik 

yang bernilai baik maupun yang bernilai buruk. Allah dan Rasulullah telah 

mengajarkan nilai-nilai karakter Islam secara terperinci. Konsrp-konsep 

nilai karakter yang umumnya di dalam Al-Quran diperinci secara detail oleh 

para Nabi dan Rasul-Nya, terutama Rasulullah Muhammad SAW,melalui 

sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Sabda–sabda Nabi lebih 

memudahkan umat Islam khususnya umat manusia pada umumnya untuk 

menetapkan nilai-nilai karakter yang lebih terperinci. Sementara itu,konsep 

karakter atau pendididkan karakter yang ditawarkan pemikir di luar Islam 

sebagian besarnya adalah sikap dan perilaku manusia dalam berhubungan 

dengan sesamanya. Nilai-nilai karakter yang di tetapkan juga nilai-nilai 

yang masih bersifat umum. Oleh karena itu,pendidikan karakter Islam harus 

tetap berpijak kepada konsep dan praktik-praktik berkarakter yang 

dicontohkan oleh Nabi SAW yang merupakan cerminan dari akhlak Al-

Quran 
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b. Prinsip-Prinsip Pembinaan Akhlak 

Pembinaan karakter Islam di lembaga pendidikan sangat terkait dengan 

pegembangan kultur lembaga pendidikan. Untuk mencapai hasil yang 

optimal dalam pengembangan  kultur akhlak mulia di lembaga pendidikan, 

perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut, 

1) Sekolah atau lembaga pendidikan seharusnya dapat membentuk para 

siswanya menjadi orang-orang yang sukses dari segi akademik maupun 

nonakademik. Adapun nilai-nilai nonakademik menyangkut sikap dan 

perilaku (akhlak mulia) sehingga para lulusan tidak hanya cerdas 

pikiran, tetapi juga cerdas emosi dan spiritual. 

2) Sekolah sebaiknya merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang 

secara tegas menyebutkan keinginan terwujudnya kultur dan karakter 

mulia di sekolah. Visi dan misi ini menjadi acuan sekaligus cita-cita 

yang ingin dicapai oleh sekolah dengan program-programnya. 

3) Membiasakan untuk bekerja sama, saling tegur sapa, salam, dan 

senyum; baik pimpinan sekolah, guru, karyawan, maupun peserta didik. 

4) Mengajak peserta didik untuk mencintai Al-quran. Setiap hari jumat 

siswa sebaiknya masuk lebih awal untuk melaksanakan tadarus bersama 

selama lima belas menit. Setelah pelajaran selesai, siswa diajak 

mengikuti shalat jumat berjamaah bersama warga sekolah lainnya. 

5) Sekolah secara khusus menentukan kebijakan-kebijakan yang mengarah 

kepada pembangunan kultur akhlak muli, terutama bagi para siswanya, 

seperti wajib melaksanakan sholat wajib lima waktu, shalat jumat, 
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sholat dhuha, serta peringatan hari besar agama dengan pola dan variasi 

yang berbeda. 

6) Pengembangan karakter mulia di sekolah, akan berhasil jika ditunjang 

dengan kesadaran yang tinggi dari seluruh warhga sekolah, orang tua, 

dan warga masyarakat. 

7) Agar pembinaan karakter mulia para siswa lebih efektif, diperlukan 

keteladanan (model) dari pra guru (termasuk kepala sekolah) dan paa 

karyawan diekolah agar para siswa benar-benar termotivasi dan tidak 

salah paham dalam penerapan nilai-nilai karakter yang ditrgetkan. 

8) Orang tua dan masyarakat berpengaruh besar dalam pembinaan 

kkarakter siswa, terutama diluar sekolah. Oleh karena itu, demi 

kelancaran pembinaan karakter siswa ini, orang tua siswa dan 

masyarakat sebaiknya ikut mendukung pengembangan kultur akhlak 

mulia ini. 

9) Untuk membangun kultur akhlak mulia si sekolah, dibutuhkan waktu 

yang tidak singkat. Oleh karena itu, sekolah perlu meracang pembinaan 

kultur dan karakter di sekolah secaraa bertahap dan berkesinambungan. 

10) Sebagai kelengkapan perangkat untuk kelancaran pengembangan kultur 

akhlak mulia, perlu juga dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap 

program pembangunan kultur akhlak mulia yang dilakukan di sekolah 

agar dapat diambil sikap yang tepat. 
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c. Metode Pendidikan Akhlak 

Para ahli berpendapat bahwa tentang metode yang bisa diterapkan dalam 

rangkan pembinaan/pendidikan karakter.Dari sekian banyak pendapat itu 

dapat disimpulkan. 

1) Metode langsung dan tidak langsung 

Metode langsung berarti penyampaian pendidikan karakter (pendidikan 

akhlak) diberikan secara langsung dengan memberikan materi-materi 

akhal mulia dari sumbernya. Sementara itu, metode tidak langsung 

maksudnya adalah penanaman karakter melalui kisah-kisah yang 

mengandung nilai-nilai karakter mulia dengan harapan dapat diambil 

hikmahnya oleh siswa. 

2) Melalui mata pelajaran tersendiri dan terintegrasi ke dalam semua mata 

pelajaran. 

Melalui mata pelajaran tersendiri, seperti Pendidikan Agama dan 

Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn). Sementara itu, terintegrasi ke 

dalam semua mata pelajaran artinya melalui semua mata pelajaraan 

yang ada. Nilai-nilai karakter mulia dapat diintegrasikan dalam materi 

ajar atau melalui proses pembelajaran yang berlaku 

3) Melalui kegiatankegiatan di luar mata pelajaran, yaitu melalui 

pembiasaan-pembiasaan atau pengembngan diri. 

Maksudnya adalah pembinaan karakter siswa melalui semua kegiatan di 

luar pembelajaran yang biasa disebut kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler 

yang berbentuk pembiasaan nilai-nilai akhlak mulia yang ada 
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didalamnya, seperti melalui kegiatan IMTAQ, tadarus Al-quran, dan 

pramuka. 

4) Melalui metode keteladanan ( uswatun hasanah) 

Metode yang sangat efektif untuk pembinaan karakter siswa di sekolah 

adalah melalui keteladanaaaa. Keteladanan disekolah diperankan oleh 

kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Keteladanan di rumah 

diperankan oleh kedua orang tua siswa atau orang-orang yang lebih tua 

uusianya. Sementara itu, keteladanan di masyarakat di pperankan oleh 

para petinggi masyaraakat dari yang paling rendah hingga yang paling 

tinggi. 

5) Melalui nasihat-nasihat dan memberi perhatian. 

Para guru dan orang tua harus selalu memberikan nasihat-nasihat dan 

perhatian khusus kepada para siswa atau anak mereka dalam rangka 

pemnbinaan karakter. Cara ini juga sangat membantu dalam 

memotivasi siswa untuk memiliki komitmen dengan aturan-aturan atau 

nilai-nilai akhlak mulia yang harus diterapkan. 

6) Metode reward dan punishment 

Metode reward adalah pemberian hadiah sebagai perangsang kepada 

siswa atau anak agara termotivasi berbuat baik atau berakhlak mulia, 

sedangkan metode punishment adalah pemberian sanksi sebagai efek 

jera bagi siswa atau anak agar tidak berani berbuat jahat (berakhlak 

buruk) atau melanggar peraturan yang berlaku. 
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3. Pondok Pesantren 

 Terdapat beberapa buku, artikel tulis yang mengkaji juga tentang eksistens 

pondok pesantren di Indonesia, salah satu kajian yang menerangkan tentang 

pandangan hidup dan kultur pondok pesantren dikaji oleh Dhofier (2011) 

dalam bukunya yang berjudul “Tradisi Pesantren:Studi Pandangan Hidup 

Kyai dan Visinya Mengenai masa Depan Indonesia”.  Di dalam buku ini 

Dhofier, menguraikan bahwa Pesantren atau pondok pesantren berasal dari  

kata pondok berarti tempat yang dipakai untuk makan dan istirahat bagi para 

santri.  Dan kata “pesantren” berasal dari kata “santri”, yang dengan awalan 

pe di depan dan akhiran an berarti tempat tinggal santri.  Maka pondok 

pesantren adalah asrama tempat tinggal para santri.  Secara umum Pondok 

Pesantren dibedakan menjadi 3, antara lain: 1) Pondok Pesantren 

Tradisional, pondok pesantren ini tetap mempertahankan bentuk aslinya 

dengan semata-mata mengajarkan kitab yang tertulis ulama pada zaman 

dulu dengan menggunakan bahasa arab.  Pola pengajarannya dengan 

menerapkan sistem halaqah yang dilaksanakan di masjid atau surau. Sistem 

pengajaran halaqah artinya ilmu yang diajarkan tidak berkembang, 

melainkan hanya sebatas apa yang diberikan oleh kyainya, 2) Pondok 

Pesantren Modern, pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe 

pesantren karena orientasi belajarnya mengadopsi sitem belajar secara 

klasik dan meninggalkan sistem belajar secara tradisional.  Penerapan 

sistem belajar modern nampak pada penggunaan kelas-kelas belajar baik 

dalam bentuk madrasah maupun sekolah, 3) Pondok Pesantren 

Komprehensif, pondok pesantren khususnya di Jawa bervariasi jenisnya dan 
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tergantung dari segi ilmu yang diajarkan, jumlah santri, pola kepemimpinan 

atau perkembangan ilmu teknologi.  

 

 Selain itu, ada unsur-unsur pondok pesantren yang harus dimiliki setiap 

pondok pesantren antara lain: 1) Pondok, dalam pesantren dasarnya 

merupakan dua kata yang dalam penyebarannya tidak dapat dipisahkan 

menjadi pondok pesantren, yang berarti keberadaan pondok dalam pesantren 

merupakan wadah pengembangan, pembinaan, dan pendidikan serta 

pengajaran ilmu pengetahuan, 2) Masjid, pada hakikatnya merupakan 

sentral kegiatan muslimin baik dalam dimensi ukhrawi maupun duniawi 

dalam ajaran agama Islam.  Masjid dijadikan ajang atau sentral kegiatan 

pendidikan Islam baik dalam pengertian modern maupun tradisional di 

dunia pesantren.  

 

 Di dalam masjid para santri dibina mental dan dipersiapkan agar mampu 

mandiri dibidang ilmu keagamaan.  Oleh karena itu masjid disamping 

dijadikan sebagai wadah (pusat) pelaksanaan ibadah juga sebagai tempat 

latihan seperti membaca Al-Qur‟ an, 3) Kyai, keberadaan kyai dalam 

pesantren sangat sentral, kyai pada hakekatnya adalah gelar yang diberikan 

kepada seorang yang mempunyai ilmu dibidang agama dalam hal ini agama 

Islam, suatu lembaga pendidikan Islam disebut pesantren apabila memiliki 

tokoh sentral yang disebut kyai.  Jadikyai dalam dunia pesantren sebagai  

penggerak dalam mengemban dan mengembangkan pesantren sesuai dengan 

pola yang dikehendaki, 4) Pengajaran kitab-kitab klasik, Kitab-kitab Islam 

klasik biasanya dikenal dengan istilah kitab kuning karena kertasnya 
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berwarna kuning.  Kitab-kitab itu ditulis oleh ulama zaman dulu yang 

berisikan tentang ilmu keIslaman seperti: fiqih, hadits, tafsir maupun 

tentang akhlak, 5) Santri, istilah “santri” hanya terdapat di pesantren sebagai 

peserta didik yang haus ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang kyai 

sebagai memimpin sebuah pesantren.  

 

 Ada dua tipologi santri yang belajar di pesantren yaitu: a) Santri Mukim, 

santri yang menetap, tinggal bersama kyai dan secara aktif menuntut ilmu 

dari seorang kyai.  Dapat juga secara langsung sebagai pengurus pesantren 

yang ikut bertanggung jawab atas keberadaan santri lain, b) Santri Kalong, 

pada dasarnya adalah seorang murid yang berasal dari sekitar pondok 

pesantren yang pola belajarnya tidak dengan jalan menetap di dalam pondok 

pesantren, melainkan semata-mata belajar dan secara langsung pulang 

kerumah setelah belajar di pesantren.  

 

Hasbullah (2001) dalam bukunya yang berjudul "Sejarah Pendidikan Islam 

di Indonesia”, menguraikan bahwa, pada pendidikan dan pengajara pondok 

pesantren disesuaikan dengan karakteristik pondok pesantren.  Dari berbagai 

kondisi pesantren yang ada, maka ada beberapa sistem pendidikan dan 

pengajaran pondok pesantren diantaranya: pertama, Sistem Pendidikan dan 

Pengajaran yang Bersifat Tradisional, sistem tradisional adalah berangkat 

dari pola pengajaran yang sangat sederhana yaitu pola pengajaran sorogan, 

yang merupakan suatu sistem belajar secara individual dimana seorang 

santri berhadapan dengan seorang guru.  Selanjutnya bandongan, 

merupakan sistem pengajaran yang serangkaian dengan sistem sorongan dan 
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wetonan adalah bandongan yang dilakukan saling kait-mengait dengan yang 

sebelumnya, para kyai biasanya membaca dan menterjemahkan kata-kata 

yang mudah.  Kemudian yang terakhir ada sistem wetonan, istilah weton 

berasal dari bahasa jawa yang diartikan berkala atau berwaktu.  Pengajian 

weton tidak merupakan pengajian rutin harian, tetapi dilaksanakan pada 

saat-saat tertentu misalnya setelah sholat jum‟ at.  Sistem pengajara 

wetonan dilaksanakan dengan jalan kyai membaca suatu kitab dalam waktu 

tertentu dan santri dengan mambawa kitab yang sama mendengarkan dan 

menyimak bacaan kyai.   

 

Kedua,  sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat modern, sesuai 

dengan perkembangan zaman, pondok pesantren tidaklah semata-mata 

tumbuh dengan pola lama yang bersifat tradisional, melainkan dilakukan 

suatu inovasi dalam pengembangan suatu sistem.  Disamping pola 

tradisional yang termasuk ciri-ciri pondok pesantren salafiah, maka gerakan 

khalafiah telah memasuki perkembangan pondok pesantren, terdapat dua 

sistem yang diterapkan yaitu: a) Sistem klasikal, pola penerapan sistem 

klasikal yaitu dengan pendirian sekolah-sekolah baik kelompok yang 

mengelola pengajaran agama maupun ilmu yang dimasukkan dalam 

kategori umum dalam arti termasuk disiplin ilmu tersebut di dalam sistem 

persekolahan diajarkan berdasarkan kurikulum yang telah baku dari 

Departemen Agama dan Departemen Pendidikan, b) Sistem Kursus, pola 

pengajian yang di tempuh melalui kursus ditekankan pada pengembangan 

keterampilan, misalnya keterampilan berbahasa Inggris, kursus menjahit, 



43 
 

mengetik, computer, sablon dan lain-lain.  Pengajaran sistem kursus ini 

mengarah pada terbentuknya santri yang memiliki kemampuan praktis guna 

terbentuknya santri-santri yang mandiri menompang ilmu-ilmu agama yang 

mereka peroleh dari kyai.  Karena pada umumnya santri diharapkan tidak 

tergantung kepada pekerjaan dimasa mendatang, melainkan mampu 

menciptakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka.  

 

B.  Penelitian Relevan 

1.  Tingkatan Nasional 

Penelitian inii dilakukan oleh Ety Sriwahyuni,jurusan Sosiologi dan 

Antorpologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, yang 

berjudul Pembentukan Karakter Islami Pada Anak Putus Sekolah (Studi 

Kasus di Pondok Pesantren API Darussalam Pulungsari Kecamatan 

Kaliwiro Kabupaten Wonosobo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

nilai karakter yang diajarkan, proses internalisasi nilai-nilai karakter Islam 

pada anak putus sekolah dan mengetahui hasil yang di peroleh anak putus 

sekolah  di Pondok Pesantren API Darussalam Pulungsari Kecamatan 

Kliwiro Kabupaten Wonosobo.  

 

Metode penelitian ini adalah kualitatif dan diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan sejumlah informan untuk mendapat gambaran lengkap 

tentang nilai karakter yang diterapkan di Pondok Pesantren API 

Darussalam,internalisasi nilai-nilai karakter Islam pada anak putus sekolah 

dan hasil yang diperoleh anak putus sekolah setelah mendapatkan nilai 

kkarakter Islami di Pondok Pesantren API Darussalam Pulungsari 
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Kecamatan Kliwiro Kabupaten Wonosobo. Data dan informasi yang 

diperlukan untuk menjelaskan permasalahan penelitian dikumpulkan dari 

dua sumber,yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui 

pengamatan dan wawancara mendalam dengan sejumlah 

informan,sedangkan data sekunder dikumpulkan dari hasil olahan data 

orang lain baik berupa dokumen,buku-buku,surat kabar, monografi dan 

sebagainya. Analisis data dilakukan simultan dengan proses pengumpulan 

data, oleh karena itu teknik bongkar pasang hasil penelitian terpaksa 

dilakukan jika ditemukan fakta atau pemahaman baru yang lebih akurat.  

Data yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan maksud penelitian 

akan dikesampingkan,untuk menemukan simpulan tentang nilai karakter 

Islam pada anak putus sekolah di Pondok Pesantren API Darussalam 

Pulungsari Kecamatan Kliwiro Kabupaten Wonosobo.  

 

Hasil Penelitian ini, bahwa pembentukan karakter Islami pada anak putus 

sekolah tidak terlepas dari peran para guru dan pengurus asrama dalam 

memberikan pengajaran tentang karakter Islami dalam setiap kegiatan para 

santrinya. Karakter Islam sangat dibutuhkan dalam berkehidupan sehari-hari 

terutama khusus untuk anak yang putus sekolah dikarenakan anak yang 

putus sekolah karakternya belum terbentuk denggan baik. Para satri 

mempunyai kepribadian yang berkarakter seperti nilai religius, jujur,peduli, 

disiplin, kemandirian, toleransi dan santun, Santri mempunyai pengetahuan 

tentang ilmu agama yang lebih mendalam, Santri mempunyai pandangan 

hidup yang lebih baik, Santri memperoleh berbagai keterampilan. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input: 

 Guru 

 Sarana 

 Program 

 

Proses: 

 Metode langsung 

dan tidak langsung. 

 Melalui mata 

pelajaran dan 

terintegrasi ke 

semua mata 

pelajaran. 

 Melalui kegiatan-

kegiatan di luar 

mata pelajaran. 

 Melalui metode 

keteladanan 

(uswatun hasanah). 

 Melalui nasihat dan 

memberi perhatian. 

 Metode reward dan 

punishment. 

Output: 

 Religius 

 Mandiri 

 Bertaggung 

jawab 

  jujur 

 toleransi  
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III. METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan membuat 

gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan 

pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya .Menurut Hadari 

Nawawi (2013). 

Metode penelitian deskriptif dapat diartiakan sebagai prosedur 

pemecahan masalaah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga 

masyarakat dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya.Penelitian deskriptif melakukan 

analisis dan menyajikan data-data dan fakta-fakta secara sistematis 

sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif.Menurut (Moleong, 2007:6), Penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan persoalan tentang 

manusia yang diteliti.Selain itu peneliti juga menggunakan teori-teori, data-
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data, dan konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelasan hasil 

penelitian,menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. 

Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dilakukan untuk 

memahami dan memaknai interaksi sosial, peristiwa, kegiatan, perilaku dan 

pelaku peristiwa dalam situasi tertentu.Interaksi sosial tersebut diuraikan 

oleh peneliti dengan melakukan penelitian dengan cara ikut berperan serta 

dalam oservasi,melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen agar 

ditemukan pola-pola hubungan interaksi sosial yang jelas. 

 

Penelitian ini akan mencoba  mendeskkripsikan mengenai sistem pembinaan 

karakter berbasis Islam di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung. 

 

B.Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih penulis adalah di Pondok Pesantren Al-Hikmah 

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung dengan pertimbangan lokasi tersebut 

adalah Pondok Pesantren yang membina para santrinya dengan pendidikan 

karakter. Penetapan lokasi peelitian ini ditentukan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan peneliti yaitu untuk 

menetahui sistem pembinaan karakter berbasis Islam di Pondok Pesantren 

Al-Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.Selain itu lokasi tersebut 

tidak jauh dari rumah penulis sehingga akan mempermudah dalam 

pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data. 
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C.Definisi Istilah 

1. Pondok Pesantren 

Pesantren atau pondok pesantren berasal dari kata pondok berarti tempat 

yang dipakai untuk makan dan istirahat bagi para santri. Dan kata 

“pesantren” berasal dari kata “santri”, yang dengan awalan pe- di depan 

dan akhiran -an berarti tempat tinggal santri. Maka pondok pesantren 

adalah asrama tempat tinggal para santri (Dhofier, 2011:79). Pondok 

pesantren yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren 

Al-Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 

2. Sistem Pembinaan 

 Sistem pembinaan adalah kumpulan tujuan-tujuan tertentu an ijaikan 

pembiasaan yang terkait dengan suatu pembinaan yang di lakukukan oleh 

perseorangan ataupun lembaga pendidikan formal maupun non formal 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

3. Sistem Pembinaan Karakter Islam 

Sistem pembinaan karakter Islam adalah pembinaan yang terkait dengan 

pengembangan kultur akhlak mulia yang dihasilkan dari proses 

penerapan ajaran agama yang meliputi sistem keyakinan (akidah) serta 

sistem aturan dan hukum (syariah) yang dilandasi oleh fondasi akidah 

yang kokoh di lembaga pendidikan itu sendidri. Pembinaan karakter yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sekolah atau lembaga pendidikan, 

visi dan misi lembaga pendidikan, pembiasaan semua warga sekolah, 

mencintai agama, kebijakan yang mengarah ke kultur akhlak mulia, 

pengembngan karakter mulia, keteladanan, orang tua dan masyarakat, 
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rancangan pembinaan karakter yang singkat, dan pengawasan dan 

evaluasi. 

4. Input Pembinaan Karakter Berbasis Islam 

Input pembinaan karakter berbasis Islam adalah semua potensi yang ada 

di pondok pesantren sebagai modal awal kegiatan pembinaan karakter 

Islam di pondok pesantren. Input pembinaan karakter berbasis Islam 

yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah guru, sarana,dan program. 

5.Proses Pembinaan Karakter Berbasis Islam 

Proses pembinaan karakter berbasis Islam adalah serangkaian kegiatan 

pembinaan yang dirancang secara sadar dalam usaha meningkatkan 

pembinaan karkter Islam di pondok pesantren. Proses pembinaan 

karakter berbasis Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Metode langsung dan tidak langsung, melalui mata pelajaran dan 

terintegrasi ke semua mata pelajaran, melalui kegiatan-kegiatan di luar 

mata pelajaran, melalui metode keteladanan (uswatun hasanah), melalui 

nasihat dan memberi perhatian, dan Metode reward dan punishment. 

6. Output Pembinaan Karakter Berbasis Islam 

Output pembinaan karakter berbasis Islam adalah hasil dari proses , 

kegiatan atau layanan sebuah program pembinaan karakter berbasis Islam 

yang diukur menggunakan takaran volume/banyaknya. Output 

pembinaan karakter Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adah 

religius, adil, jujur, bertanggung jawab, dan toleransi.  
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D. Informan Dan Unit Analisis 

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu 

orang yang merupakan sumber informasi.Dalam informan penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik snowboling sampling.Menurut Sugiyono 

(2010:300) sumber data di pilih orang yang memiliki power dan otoritas 

pada situasi sosial atau objek yang diteliti,sehingga mampu memuka pintu 

kemana saja penliti akan melakukan pengumpulan data. 

 

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang 

merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah para pengajar, santri dan 

kepala pondok di Pondok Pesantren Al-Hikmah yang terdiri dari 4 

pengajar, 5 santri, dan 1 kepala pondok pesantren 

 

E.Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen dan alat peneliti yaitu 

peneliti itu sendiri.Instrumen atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal 

hingga akhir penelitian,peneliti sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti 

sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, peneliti 

menetapkan fokus masalah, sumber data analisis, sampai dengan 

kesimpulan.Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus maumpu 

berperan sebagai peneliti itu sendiri sebagai evaluato.Penelitian ini 

menggunakan human instrument. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi 

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati pembinaan karakter 

berbasis Islam yang dilakukan oleh pengajar kepada santrinya serta 

untuk mendapat data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

Dalam observasi yang akan dilakukan oleh peneliti pastilah ada 

pedoman apa yang akan di analisis oleh peneliti, ini adalah beberapa 

pedoman yang akan di analisis yaitu adalah proses pembinaan karakter 

berbasis Islam yang diterapkan oleh guru di pondok pesantrn dan juga 

ouput atau hasil dari kegiatan pembinaan karaakter berbasis Islam itu. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik 

penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

informan,yang telah ditentukan.Wawncara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur (Structured interview), 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang diperoleh.Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa 

instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data 

juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, 

brosur dan material lainnya yag dapat membantu pelaksanaan 

wawancara menjadi lancar.   
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Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti pastilah memiliki 

pedoman analisis, ini adalah pedoman analisi yang di buat oleh peneliti 

sebelum melakukan wawancara kepada informan yaitu, mewawancarai 

guru, kepala pondok pesantren, dan juga santri tentang input pembinaan 

karakter berbasis Islam seperti tenaga pengajarnya, sarana, dan program 

yang mendukung pembinaan ini dan proses pembinaan karakter 

berbasis Islam ini yang di lakukan oleh guru kepada santrinya           

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan,transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010:274). Penelitian 

ini, metode dokumentasi digunakan untuk data mengenai sistem 

pemiaan karakter berbasis Islam di Pondok Pesantren Al-Hikmah 

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. misalnya penulis mengambil 

dokumen ynag berhubungan dengan profil, foto-foto kegiatan bersama 

yang pernah dilaksanakan oleh pengurus pondok dan santri dan juga 

pada saat penulis melakukan wawancara sehingga data tersebut dapat 

digunakan untuk menambah data yang ada pada peneliti. 
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G.Uji Kredibilitas 

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keabsahan 

kebutuhan data agar hasil kualitatif yang dilakuan dapat dipertanggung 

jawakan secara ilmiah. Terdapat beberapa kualitatif yang dapat dilakukan 

dalam uji kredibilitas ini, antara lain: 

1 . Memperpanjang Waktu 

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh data dari subjek 

kepada peneliti mengingat bahwa  pada penelitian kualitatif, peneliti 

harus mampu membaur dalam lingkungan subjek penelitian. Maksud dari 

perpanjangan waktu ini adalah agar peneliti dapat membaur dengan 

lingkungan dan dapat membangun kepercayaan dari subjek penelitian 

tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat dimudahkan  dalam mencari 

informan dan data. 

2. Triangulasi 

Menggunakan triangulasi (triangulation) dengan jenis triangulasi denzim 

yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dari 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri 

merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan 

gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti.  

 

Sehingga untuk mengetahui keauntentikan data dapat dilihat dari sumber 

data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan 

yang lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini . 
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Gambar 3.1 Triangulasi Menurut Denzin 

 

H.Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data yang telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah 

mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 

1. Editing 

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti menghimpun 

data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data 

yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) 

untuk dilakukan persiapan ke tahap selanjutnya. 

2. Tabulating dan Coding 

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokan jawaban-jawaban yang 

serupa, teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara 

mengelompokan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh 

dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel dan diberi kode. 

3. Intepretasi Data 

Tahap intepretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran dan 

penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih 

OBSERVASI WAWANCARA 

DOKUMENTASI 
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luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, sebagian dari 

dokumentasi yang sudah ada. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul, maka tahap selanjutnya 

diproses atau dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang sudah terkumpul dengan cara 

mengorganisasikannya ke dalam beberapa kategori, menjabarkannya dalam 

unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola-pola, menulis data yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang sudah 

dipahami, dengan kata lain analisis dan merupakan kegiatan menyusun data 

hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan peneliti 

dan proses menyederhanakan data ke dalam bentuk lain yang lebih sudah 

diinterpretasikan. 

 

Proses teknik analisis data kualitiatif ini terdapat tiga komponen analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini,  yaitu 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berati,  meramgkum, memilih hal-hal yang penting, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari terna dan polanya. Reduksi 

data juga berarti sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatan, 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

diperoleh yang tertulis di lapangan  (field note). Reduksi data yang 

dilakukan peeliti dalam penelitian ini adalah analisis menajam, 

menggolongkan, mengarahkan,  membuang yang tidak perlu, dan 
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mengorganisasikan data mengenai sistem pembinaan karakter berbasis 

Islam, dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan 

dan kemudian di verifikasi. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, kemudian tahap selanjutnya adalah menyajikan 

data. Sekumpulan informasi disususn, kemudian dikelompokan pada 

bagian atau sub bagian masing-masing data yan didapat dari lapanagan. 

Penyajian data tersebut dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan, menganalisis tindakan berdasarkan pemahaman yang di 

dapat dari penyajian-penyajian tersebut. Proses yang dilakukan adalah 

dengan cara menampilkan dan membuat hubungan  antar fenomena dan 

memaknai bagaimana sebenarnya sistem pembinaan karakter berbasis 

Islam di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar 

Lampung. 

3. Verifikasi (Conclusion Drawing) 

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.Peneliti membuat kesimpulan 

mula-mula belu jelas, kemudian menjadi lebih rinci, kemungkinan akhir 

muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung pada kesimpulan-

kesimpulan catatan lapangan peneliti, serta pengkodean, penyimpanan dan 

metode pencarian ulang yang dapat digunakan dan kecakapan peneliti. 

 

Teknik analisi data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 

4. Rencana Penelitian 

Berikut ini juga akan disajikan gambaran rencana penelitian yang akan 

dilakukan penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yang 

elah disajikan di atas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 3.3 Rencana Penelitian 

 

Rencana penelitian digambarkan dengan maksud agar pembaca dapat 

dengan mudah menangkap bagaimanakah penelitian ini akan dilakukan. 

PENGUMPULAN 

DATA PENYAJIAN DATA 

REDUKSI DATA 

KESIMPULAN-KESIMPULAN 

PENAFSIRAN/VERIFIKASI 

Sistem Pembinaan Karakter 

Informan: 

 Pengajar dan 

pembimbing 

 Santri 

 Kepala Pondok 

Pesantren 

 Observasi 

 Wawancara 

 Dokumentasi  

UU Sistem 

pendidikan 

Nasional 

No 20 pasal 

13 tahun 

2003 

Karakter  Berbasis Islam 
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Penelitian ini diawali dari mencari data sebanyak-banyaknya yaitu tentang 

pembinaan karakter di Pondok Pesantren Al-Hikmah Kecamatan Kedaton 

Bandar Lampung. 

 

Data tersebut diperoleh melalui observasi dan catatan lapangan (field note) 

yang memungkinkan didapatnya semua data mengenai jumlah pengajar , 

santri di Pondok Pesantren dan pembinaan karakter berbasis Islam di 

Pondok Pesantren Al-Hikmah. Kemudian berdasarkan batasan masalah 

maka dilakukan reduksi data (data reduction) dengan memilih dan 

membatasi hal pokok yang akan diteliti, peneliti hanya akan meneliti 

pengajar dan santri di Pondok Pesantren yang berkaitan dengan pembinaan 

karakter berbasis Islam. Setelah itu data akan disajikan melalui data 

display dengan data deskriptif secara rinci dan bbagaimana kesesuaian 

pelaksanaan antar teori dan praktek yang terdapat dalam kehidupan sehari-

hari. Langkah terakhir adalah verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari 

penelitian sesuai dengan fakta dan data yang telah dianalisis. 

 

J.Tahapan Penelitian  

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu persiapan yang sistematis yang 

di maksudkan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah 

peneliti rencanakan. Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis 

laksanakan secara garis besar adalah sebagai berikut. 
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1. Pengajuan Judul 

Pada tanggal 15 Oktober 2015 penulis mengajuakan judul kepada 

Pembimbing Akademik yang terdiri dari dua alternatif judul. Dari dua judul 

penelitian tersebut salah satunya disetujui dan kemudian diajukan kepada 

Ketua Program Studi PPKn dan disetujui sekaligus ditentukan Pembimbing 

Utama Dr. Irawan Suntoro, M.S. dan Pembimbing Pembantu yaitu Hermi 

Yanzi, S.PD.,M.Pd. 

2. Penelitian Pendahuluan  

setelah mendapat surat izi penelitian pendahuluan dari Dekanat Fakultas 

Keguruan Dan Ilu Pendidikan Universitas Lampung dengan Nomor 

8091/UN26/3/PL/2015 maka penulis melakukan penelitian pendahuluan di 

Pondok Pesantren Al-Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. 

Kegiatan pendahuluan ini bertujua memperoleh gambaran secara umum 

tentang  Sistem Pembinaan Karakter Berbasis Islam di Pondok Pesantren 

Al-Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar Lampung yang ditunjang dengan 

arahan guru dan pengurus pondok pesantren. 

3. Pengajuan Rencana Penelitian 

Rencana penelitian diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan persetujuan 

dilaksanakannya seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi dan 

perbaikan proposal skripsi dari pembimbing I dan II  maka seminar 

proposal dilakikan pada tanggal ..April 2016. Langkah selanjutnya yang 

dilakukan penulis adalah perbaikan dengan proposal skripsi dengan komisi 

pembimbing, komisi pembahas, Ketua Program Studi PPKn, dan 

kordinator seminar. 
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4. Penyusunan Kisi dan Instrumen 

Penyusunan kisi dan instrumen penelitian bertujuan mempermudah peneliti 

dalam proses pengumpulan data dari informan yang sudah ditentukan oleh 

peneliti. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian untuk 

mendapatkan informasi-informasi dan data yang diperlukan. 

 

Berikut ini langkah-langkah dalam penyusunan kisi-kisi dan instrumen 

penelitian: 

1) Menentukan tema berdasarkan fokus penelitian yaitu Sistem 

Pembinaan Berbasis Islam,mkemudian membuat dimensi dan 

indikator dari tema yang sudah ditetapkan. 

2) Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan indikator-indikator 

yang sebelumnya telah dibuat yaitu tentang input, proses dan output 

sistem pembinaan karakter berbasis Islam. 

3) Membuat kisis-kisi dan instrumen wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Kemudian diajukan kepada pembimbing II dan I untuk 

mendapat persetujuan peneliti melaksanakan penelitian. 

5. Penelitian Di Lapangan 

Penelitian dilaksanakan setelah mendapat izin penelitian dari Dekan FKIP  

Universitas Lampung Nomor 3026/UN26/3/PL/2016 yang kemudian 

diajukan kepada Kepala Pondok Pesantren Al-Hikmah Di Kecamatan 

Kedaton Bandar Lampung. Tahapan dalam penelitian ini peneliti lebih 

mudah dikarenakan sebelumnya sudah dilakukan penelitian pendahuluan 

dan mendapatkan izin dari  Kepala Pesantren Al-Hikmah dengan 

dikeluarkannya surat balasan izin penelitian. Namun surat izin penelitian 
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dari Dekan FKIP Universitas Lampung tetap diserahkan kepada Kepala  

Pondok Pesantren Al-Hikmah. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi informan-informan yaitu 

Kepala Pondok Pesantren, Guru/Pembina dan Santri yang memiliki 

peranan didalam pondok pesantren ini. Selain mewawncarai informan 

peneliti juga melaksanakan teknik observasi dan tenkin dokumetasi yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. 

 

Tabel 3.1 Jadwal Wawancara, Dokumentasi dan Observasi di Pondok 

Pesantren Al-Hikmah. 

No Tanggal Penelitian  Teknik Pengumpulan Data Informan 

1 27-04-2016  Wawancara, observasi  KP 

2 28-04-2016 Wawancara, observasi  G1 

3 29-04-2016  Dokumentasi   G3 

4 30-04-2016  Wawancara, observasi  G2 

5 02-05-2016  Wawancara, observasi  G3 &S2 

6 03-05-2016  Wawancara, observasi  S1  

7 04-05-2016  Wawancara, observasi  S3 

8 07-05-2016  Wawancara, observasi,dokumentasi  S4 

9 10-05-2016  Wawancara, observasi  S5 

10 11-05-2016  Wawancara, observasi  G4 

11 12-05-2016  Dokumentasi ,observasi  G3 

Sumber: Analisis pelaksanaan penelitian, dan instrumen penelitian 
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V.SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang sudah 

disesuaikan dapat disimpulkan bahwa adanya pembinaan karakter berbasis 

Islam di pondok pesantren Al-Hikmah Kecamatan Kedaton Bandar 

Lampung dengan: 

Seacara umun: 

Sistem pembinaan karakter berbasis Islam di Pondok pesantren Al-Hikmah 

Kedaton Bandar Lampung adalah santri dibina oleh guru di pondok 

pesantren tanpa harus dengan materi-materi pelajaran namun dengan cara 

berdakwah agar santri dapat mengambil hikmah dan tauladan dari kisah-

kisah Nabi, Rasulullah, dan para Sahabat. 

Secara Khusus: 

a. Input sistem pembinaan karkter berbasis Islam 

Guru  yang sesuai kualifikasi yaitu lulusan MA, S1, S2 dan, S3   dan 

mengajar sesuai jenjang lulusan. Program-program yang ada contohnya 

seperti sholat berjamaah, mengaji, dan hapalan Al-Quran, santri yang 

berasal dari masyarakat umum dan pinahn sekolah formal. Sarana yang 

ada seperti masjid,  aula dan perpustakaan yang digunakan untuk 

pembinaan karakter Islam. 
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b.Proses sistem pembinaan karakter berbasis Islam 

Proses  pembinaan melalui   kegiatan intra yang berupa pemberian 

materi tentang akhlak (langsung) dan media dakwah (tidak lansung), 

dan kegiatan ekstra yaitu pengajian setiapmalam, hapalan, muhadoroh 

dan raban, guru juga memnjadi tauladan dan pembinaan karakter Islam 

dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran. 

c. Output sistem pembinaan karakter berbasis Islam 

Karakter yang dibina sangat sesuai dan digunakan santri dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti nilai religius, kemandirian, kejujuran, 

tanggunga jawab, kedisiplinan dann toleransi. Santri juga memiliki 

pengetahuan agama yang mendalam. 

 

B. Saran 

a. Bagi guru yang belum sesuai dengan kualifikasi jenjang pendidikan 

disarankan untuk mengikuti program kesetaraan agar guru mengajar 

sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi guru. 

b. Bagi guru diharapkan lebih memperhatikan lagi perilaku dan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan para santrinya dan tetap mengadakan 

pembinaan karakter Islam ini sampa para santri lulus dari pondok 

pesantren ini. 

c. Bagi calon guru/pengajar harus lebih memngetahui dan memahami 

karakter itu apa dan karakter Islam itu apa, karena guru adalah tauladan 
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bagi para muridnya jika guru berperilaku kurang baik maka bagaimna 

dengan sikap mulia para santrinya. 
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