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ABSTRACT

CHARACTER EDUCATION MODEL PRIMARY SCHOOL STUDENTS AT
THE INSTITUTE EDUCATION OF PESANTREN AND FORMAL SCHOOL

By
Iswanto

This study aims to find effective character education model. Informants were
determined by purposive sampling and snowball sampling. Research object is
character education model in formal elementary school management institution
and pesantren. Data collection techniques using interviews, observation and
documentation. Test validity uses  triangulation. Data analysis techniques use
cyclical analysis through the collection, reduction, presentation and inference of
data. The result of the research is Trident Education Models (TEM), it is character
education model which is formed through the cooperation of three elements of
education namely pesantren, school and ta'lim assembly. The effectiveness of
TEM proved that the internalization of the concept of character values through
learning, educators and educational staff and the environment managed to shape
the character of trustworthiness, respect, responsibility, fairness, caring and
citizenship of learners.

Keywords: effective, character, educational model.



ABSTRAK

MODEL PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR
DI LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN DAN SEKOLAH FORMAL

Oleh
Iswanto

Penelitian ini bertujuan menemukan model pendidikan karakter efektif. Informan ditentukan
dengan purposif sampling dan snowball sampling. Obyek penelitian adalah model pendidikan
karakter di lembaga pengelola sekolah dasar formal dan pesantren. Tehnik pengumpulan data
menggunakan interview, observasi dan dokumentasi. Uji validitas dengan triangulasi. Teknik
analisis data menggunakan cyclical analisis melalui pengumpulan, reduksi, penyajian dan
penyimpulan data. Hasil penelitian adalah Triden Education Models (TEM), yaitu model
pendidikan karakter yang terbentuk melalui kerjasama tiga elemen pendidikan yaitu
pesantren, sekolah dan majelis ta’lim. Efektifitas TEM terbukti bahwa internalisasi konsep
nilai-nilai karakter melalui pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta lingkungan
berhasil membentuk karakter trustworthiness, respect, responsibility, fairness, caring and
citizenship peserta didik.

Kata kunci : efektif, karakter, model pendidikan.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan secara universal bertujuan menumbuhkembangkan potensi

akademik dan karakter peserta didik. Tanggungjawab pendidikan terhadap

kedua hal ini melekat erat, tingginya kopetensi akademik tanpa karakter

tidak akan baik, begitu juga sebaliknya. Fenomena kini, capaian

pembentukan karakter belum seimbang dengan capaian kopetensi akademik,

hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Baedowi (2013: 164)

mengungkapkan :

Mengapa karakter menjadi penting? Lihatlah kondisi sekeliling kita
akhir-akhir ini, dipenuhi oleh karakter jahat dan buruk seperti
koruptif dan manipulatif. Sekolah dan pendidikan seakan tak berdaya
melawan semangat materialisme yang ditawarkan teknologi media.
Guru seakan tak memiliki kemampuan untuk menanamkan karakter
baik yang ramah dan hormat kepada sesama. Nilai-nilai kebaikan
yang selama ini tertera dalam buku teks seakan hampa dan pergi
entah kemana dari pusaran budaya berketuhanan dan berpancasila.

Pembentukan karakter generasi bangsa adalah masalah serius. Baedowi

melalui pernyataannya, memberikan peringatan kepada seluruh komponen

bangsa terutama praktisi pendidikan, untuk lebih fokus dan serius dalam

membina karakter. Hilangnya karakter merupakan ancaman besar bagi

kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
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Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia pada umumnya lebih fokus pada

hard skill (keterampilan teknis). Hasilnya secara umum capaian akademis

cukup menggembirakan, akan tetapi belum diimbangi dengan kualitas

mental dan pengendalian diri (karakter). Tidak sedikit orang yang hanya

memetingkan materi dan mengabaikan pentingya menjunjung tinggi norma

dan nilai dalam kehidupan. Akibat dari keadaan ini, banyak orang-orang

pintar di Indonesia yang justru terjerumus pada perbuatan melanggar norma

dan nilai kehidupan. Ibrahim (2009: 21) mengemukakan bahwa:

Praktik pendidikan di Indonesia lebih berorientasi pada pendidikan
berbasis hard skill (keterampilan teknis) yaitu lebih bersifat
mengembangkan intelegence quotient (IQ). Sementara spiritual
quotient (SQ) dan emotional quotient (EQ) belum mendapat
perhatian yang cukup dalam penyelenggaraan pendidikan. Akibat
dari sedikitnya perhatian terhadap SQ dan EQ, ada kecenderungan
terabaikannya pembentukan karakter.

Pernyataan Ibrahim bahwa emotional quotient (EQ) dan spiritual quotient

(SQ) kurang mendapat perhatian, dapat dibenarkan dengan belum

terlihatnya keterampilan emotional quotient (EQ) dan spiritual quotient

(SQ) secara umum dari peserta didik. Hal ini menimbulkan pertanyaan

terhadap citra pendidikan, karena penyelenggaraan pendidikan yang ada

selama ini, belum sepenuhnya mampu menjamin terbentuknya karakter

peserta didik. Peserta didik masih rentan dengan penyimpangan perilaku

seperti perkelahian, perbuatan mesum, mengakses pornografi, dan

penyalahgunaan narkoba.

Sejumlah informasi dari media massa telah memuat berbagai perilaku

menyimpang yang melibatkan peserta didik. Kesimpulan dari sejumlah

informasi media massa ini, bahwa penyelenggaraan pendidikan yang ada
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belum seluruhnya mampu menjamin terbentuknya karakter peserta didik. Ini

merupakan bukti secara empirik dari penelitian, yang disajikan dalam

bentuk tabel berikut.

Tabel 1.1. Informasi media tentang perkelahian/ pembunuhan
NO SUMBER PENULIS JUDUL DAN ISI BERITA

1 Lampung
Post
Jum'at, 13-
9-2013

Sulaiman Tersinggung, Siswa Baru Tusuk Teman
Sekelasnya
Kepolisian Resort Kota Bandarlampung hingga
Kamis masih memburu pelaku penusukan pelajar
SMK Gajah Mada yang kasusnya telah dilaporkan
korban.
Hendika Prasetya (16), siswa SMK Gajah Mada
Kedaton, di Kota Bandarlampung, Kamis, mengaku
telah ditusuk kawannya yang hingga kini masih
dalam pengejaran Polsek Kedaton.
Korban ditusuk pada bagian perut oleh rekan
sekelasnya sendiri sehingga harus menjalani
perawatan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo
Bandarlampung. "Saya tidak tahu kejadiannya
sehingga membuat pelaku menusuk Hendika," kata
M. Langga, kawan korban.

2 Lampung
Post

Jum'at, 11
Maret
2016

Effran
Kurniawan
/ Winarko

Ini Alasan K Tega Membunuh Dwiky dengan 107
Tusukan
Pengungkapan kasus pembunuhan terhadap siswa
SMK Negeri 2 Bandar Lampung Dwiky Dwi Sofyan
menemui titik terang. Motif dalam pembunuhan sadis
dengan 107 tusukan yang berada disekujur tubuh
korban itu didasari karena sakit hati dan membela
teman sekelas.

Tabel 1.1. adalah Informasi media tentang perkelahian dan berujung

pembunuhan yang melibatkan peserta didik. Perkelahian yang melibatkan

peserta didik masih sering terjadi, apapun motif dan alasannya tidak dapat

dibenarkan dan merupakan tindakan yang menciderai citra pendidikan.

perkelahian terjadi antaralain akibat tidak adanya kemampuan

mengendalikan emosi (baca: tidak memiliki kecerdasan emosional/

emotional quotient). Ini adalah bukti belum terbentuknya karakter peserta

didik.
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Tabel 1.2. Informasi tentang perilaku mesum
NO SUMBER PENULIS JUDUL DAN ISI BERITA

1 Lampung
Post
Sabtu, 26
Oktober
2013

Sulaiman Video Mesum Pelajar SMP Beredar Luas
Video mesum siswa Sekolah Menengah Pertama
Negeri 4 Sawah Besar, Jakarta Pusat, mulai tersebar
luas di masyarakat. Video tersebut bahkan tersebar
juga di kalangan siswa SMPN 4.
Video berdurasi 4 menit adegan mesum siswa siswi
SMP 4 Jakarta Pusat itu mempertontonkan adegan
mesum yang dilakukan di dalam ruang kelas.
Ironisnya adegan mesum tersebut ditonton teman-
teman pelaku.

Tabel 1.2. adalah informasi perilaku mesum yang melibatkan peserta didik

di tingkat SMP. Tindakan asusila merupakan penghinaan terhadap norma

kehidupan dan kesucian hubungan manusia. Seks bebas adalah perilaku

binatang, manusia yang melakukannya adalah membinatang, yang rusak

harkat dan martabatnya. Tuhan, YME dan umumnya manusia mengecam

tindakan ini, dan merupakan ancaman kerusakan bagi pelaku dan orang-

orang disekitarnya.

Pendidikan mengajarkan kepada peserta didik untuk menghormati dan

menjunjung tinggi norma susila. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan

yang amat dihormati, seluruh unsur pendidikan mendapat kehormatan dihati

seluruh umat manusia. Tindakan asusila di lingkungan pendidikan adalah

biadab dan terkutuk.

Tabel 1.3. Informasi tentang akses pornografi
NO SUMBER PENULIS JUDUL DAN ISI BERITA
1 Radar

Lampung
Selasa,
26/04/2016

fdi/jpg/ara/
jpnn/ade

Hah! 25 Ribu Anak Indonesia Rutin Akses
Situs Porno
Temuan dari Mabes Polri yang sampai ke
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) ini sudah tak bisa
dianggap remeh lagi. Berdasarkan data dari Unit
Cyber Crime Mabes Polri, ternyata ada 25 ribu
anak Indonesia yang rutin mengakses situs porno.
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Tabel 1.3. adalah informasi tentang akses pornografi oleh peserta didik.

Pornografi dapat mengganggu mental peserta didik, akibat gangguan ini

anataralain menurunnya prestasi dan semangat belajar. Gangguan lainnya

adalah dorongan seksual yang tidak normal, menimbulkan berbagai

penyimpangan seks, dan kerusakan dalam kehidupan. Handphone yang kini

sudah merupakan kebutuhan hidup dan menjadi trend masa kini, merupakan

sarana yang sering disalahgunakan untuk mengakses pornografi. Kini bagi

sebagian besar peserta didik di sekolah dasar, handphone sudah bukan

barang asing lagi.

Tabel 1.4. Informasi data penyalahgunaan narkoba
NO TAHUN PENDIDIKAN JUMLAH

SD SMP SMA PT
1 2008 4.404 10.827 28.479 1.001 44.711
2 2009 4.763 8.322 24.328 992 38.405
3 2010 4.012 8.262 20.280 943 33.497
4 2011 5.092 10.013 20.503 1.124 36.732
5 2012 4.624 8.806 18.314 999 32.743

22.895 46.230 111.904 5.059 186.088
12,30% 24,84% 60,13% 2,72% 100%

Sumber : Dit TPN Bareskrim Polri & BNN, Januari 2013

Tabel 1.4 adalah data informasi penyalahgunaan narkoba yang melibatkan

peserta didik dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan

tinggi (PT). Dari data dapat dilihat bahwa penyalahgunaan narkoba oleh

peserta didik usia SD lebih tinggi dibandingkan yang di perguruan tinggi

(PT), ini adalah kondisi yang cukup memprihatinkan. Usia yang jauh dari

usia dewasa dan matang, dihadapkan dengan ancaman serius yang

membahayakan.
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Tabel 1.5. Grafik Penyalahgunaan Narkoba Nasional

Sumber : BNN provinsi Lampung Tahun 2016

Tabel 1.5. adalah grafik informasi penyalah gunaan narkoba secara nasional

yang didalamnya melibatkan peserta didik. Grafik memperlihatkan

penyalahgunaan narkoba yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Narkoba dapat merusak fisik maupun mental, hal ini jelas merupakan

ancaman bagi masa depan generasi bangsa.

Berbagai ancaman yang dapat merusak karakter peserta didik saat ini,

dibarengi dengan lemahnya pembinaan bidang keagamaan (spiritual).

Keadaan ini mengkondisikan peserta didik tidak sepenuhnya memperoleh

pembinaan spiritual quotient (SQ), salah satu harapan yang dapat mengerem

rusaknya karakter. Pendidikan keagamaan dalam kurikulum sekolah

merupakan upaya pembinaan karakter, namun prakteknya belum

menunjukkan hasil yang signifikan.
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Kegiatan pra-penelitian yang penulis lakukan terhadap peserta didik

beragama Islam di kelas VI SDN I Rajabasa Raya, hasilnya cukup

memprihatinkan. Data penelitian membuktikan bahwa, meskipun peserta

didik yang beragama Islam mengetahui kewajiban menjalankan ibadah

sholat lima waktu, namun parkteknya sebagian besar peserta didik yang

beragama Islam belum melaksanakannya. Pengetahuan tentang wajibnya

sholat lima waktu belum disertai kesadaran untuk melaksanakannya.

Wawancara penulis melakukan dengan peserta didik kelas VI SDN I

Rajabasa Raya yang beragama Islam untuk mengetahui apakah peserta didik

tersebut sudah tertib menjalankan sholat lima waktu. Hasil wawancara

didapatkan informasi bahwa, dari seratus lebih peserta didik yang beragama

Islam kelas VI SDN I Rajabasa Raya rata-rata menjawab belum rutin

melaksanakannya. Selanjutnya penulis meminta peserta didik yang

beragama Islam tersebut menuliskan pada angket tanpa membubuhkan

nama, sholat wajib apa saja yang sudah rutin dikerjakan, tidak pernah

ditinggalkan dalam kesehariannya. Data yang diperoleh tersebut penulis

sajikan pada tabel berikut.

Tabel. 1.6. Data pelaksanaan ibadah sholat lima waktu peserta didik yang
beragama Islam kelas VI SDN I Rajabasa Raya

NO
Jumlah Peserta
Didik Beragama

Islam
Nama Sholat

Jumlah Peserta Didik
Yang Mengerjakan

Rutin
Prosentase

1 114 MAGHRIB 107 94%
2 114 ISYA' 89 78%
3 114 SUBUH 23 20%
4 114 DHUHUR 22 19%
5 114 ASHAR 68 60%
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Tabel 1.6. merupakan data informasi tentang ibadah sholat wajib yang

sudah secara rutin dilaksanaan oleh peserta didik yang beragama Islam kelas

VI SDN I Rajabasa Raya. Dari data tersebut terlihat bahwa peserta didik

yang beragama Islam, secara umum belum melaksanakan ibadah sholat

subuh, dhuhur dan ashar. Sedangkan ibadah sholat maghrib dan isya’

hampir seluruh peserta didik yang beragama Islam melaksanakannya secara

rutin. Data juga memperlihatkan bahwa peserta didik yang beragama Islam,

belum melaksanakan seluruh ibadah sholat lima waktu secara rutin.

Memperhatikan data, disimpulkan bahwa secara umum peserta didik belum

tertib dalam melaksanakan ibadah sholat lima waktu.

Informasi lainnya didapat dari rekan yang bertugas sebagai guru di Sekolah

Dasar Islam Terpadu Al-Qur’aniyah. Wawancara telah dilakukan dengan

tujuan ingin mengetahui apakah peserta didik disekolah tersebut terutama

peserta didik kelas VI seluruhnya dapat dipastikan telah melaksanakan

ibadah sholat lima waktu dengan tertib. Rekan tersebut memberi informasi

bahwa meski sekolahnya berlebel Islam namun prosentase peserta didik

kelas VI yang sudah tertib dalam melaksanaan ibadah sholat lima waktu

belum separuhnya. Faktanya dari pelaksanaan sholat dhuhur yang

diselenggarakan sekolah dengan pengawasan guru, siswa masih belum

seluruhnya memiliki kesadaran untuk tertib mengikuti sholat bahkan ada

diantaranya yang harus dipaksa oleh sebagian guru.

Sumber informasi lainnya yaitu seorang guru kelas di Madrasah Ibtida’iyah

Negeri 5 Bandar Lampung. Guru tersebut menuturkan kepada penulis
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bahwa di sekolahnya menerapkan kurikulum Islam sehingga materi

pelajaran sholat diajarkan. Secara praktik setiap hari sekolah peserta didik

dilatih mengerjakan sholat dhuhur secara berjamaah di mushola sekolah.

Namun apakah peserta didiknya tertib menjalankan ibadah sholat lima

waktu dalam kesehariannya belum dapat dipastikan karena tidak ada catatan

kontrolnya.

Informasi ini setidaknya menjadi dasar, sesungguhnya pembinaan spiritual

quotient (SQ) khususnya ibadah sholat lima waktu sebagai jembatan untuk

membentuk karakter religius bagi peserta didik yang beragama Islam di

sekolah dasar masih sangat membutuhkan perhatian. Setidaknya,

penyelenggara pendidikan, apalagi guru agama Islam harus berjuang keras

menyelesaikan persoalan ini. Selanjutnya agar peserta didik memiliki

karakter religius sebagai spiritual skill, seluruh komponen pendidikan harus

turut andil untuk mensukseskannya. Tidak kalah pentingnya membangun

jalinan kerjasama dengan orangtua dan berbagai pihak, misalnya guru ngaji

atau pengurus masjid/mushola, tempat dimana peserta didik biasanya

mendapat bimbingan keagamaan dan ibadah sholat lima waktu.

Pendidikan mendapat peran yang strategis dalam membentuk karakter

generasi bangsa. Keterlibatan semua pihak mutlak diperlukan agar

pendidikan mampu menjamin terbentunya karakter peserta didik. Penerus

bangsa yang berkarakter adalah harapan besar demi baiknya keberlanjutan

hidup berbangsa dan bernegara. Pembentukan karakter merupakan amanat

bangsa Indonesia secara khusus kepada penyelenggaraan pendidikan. Hal
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ini tertuang dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional pasal (1) yang berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.

Penyelenggaraan pendidikan yang dapat membentuk karakter adalah

tindaklanjut dari pelaksanaan amanat undang-undang. Penyelenggaraan

pendidikan yang belum dapat membentuk karakter peserta didik harus

segera dievaluasi. Tujuan evaluasi pada penyelenggaraar pendidikan adalah

untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan tuntuan perkembangan

dan kemajuan zaman.

Kurikulum 2013 dengan tuntutan pembentukan karakter merupakan hasil

evaluasi dan inovasi pendidikan. Rahman (2013: 4) berpendapat bahwa:

Kurikulum 2013 baik desain maupun konten berfokus pada
pembentukan karakter. Kurikulum 2013 dirumuskan untuk
memperbaharui paradigma pembelajaran di sekolah. Proses
pembelajaran mengacu pada pembelajaran tematik terpadu yang
mengintegrasikan sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Aksi nyata dalam mendukung upaya pembentukan karakter peserta didik

adalah menyelenggarakan pendidikan yang efektif membentuk karakter.

Kajian guna mendapatkan bentuk pendidikan karakter yang efektif harus

terus dilakukan. Model pendidikan karakter harus didasari kajian dari

berbagai upaya pendidikan sebelumnya yang diyakini telah terbukti efektif

untuk membentuk karakter. Rahman (2013: 6) mengemukakan bahwa:
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Kajian pendidikan karakter guna memperoleh model pendidikan
karakter yang efektif mutlak dilakukan. Membentuk karakter tidak
mungkin melalui proses secara instan. Semakin banyak kajian
tentang pendidikan karakter memungkinkan untuk merumuskan
cara-cara yang efektif bagi pendidikan karakter.

Pendidikan pesantren merupakan salah satu alternatif kajian pendidikan

karakter. Pesantren telah diakui sebagai lembaga yang memiliki sistem

pendidikan karakter khususnya untuk masyarakat Islam. Eksistensi

pembentukan karakter pada lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini,

masih bertahan hingga masa sekarang.

Secara historis, fenomena pesantren identik dengan budaya Islam dan

Indonesia. Pola pendidikan pesantren yang islami tidak meninggalkan

kearifan budaya masyarakat Indonesia. Pembentukan karakter sangat kental

dengan adat dan budaya suatu bangsa.

Pesantren dipandang sebagai alternatif pendidikan karakter bangsa di

tengah kelemahan yang sedang melanda pendidikan formal. Pertama,

pesantren mampu menyediakan pendidikan bagi semua kalangan, baik

kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kedua,

pendidikan pesantren berorientasi terhadap pengembangan keilmuan,

kecerdasan intelektual dan pembentukan akhlak mulia. Ketiga, pesantren

kini melaksanakan sistem pendidikan modern, tidak hanya berkonsentrasi

pada penanaman nilai agama, akan tetapi juga mengikuti tuntutan zaman

yang semakin kompleks.

Pesantren mampu menempatkan diri dalam mengambil peran

tanggungjawab moral mencetak generasi bangsa yang profesional dan
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religius. Produk dari pendidikan pesantren disamping ahli dibidang ilmu

agama juga mampu menyelesaikan persoalan yang berkembang di

masyarakat. Fenomena ini menjadikan pesantren sebagai penyelengara

pendidikan pilihan orang tua dan masyarakat di era teknologi informasi

yang maju pesat. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian

tentang model pendidikan karakter di Yayasan Nurul Huda Lampung yang

menyelenggarakan pendidikan pondok pesantren dan sekolah formal.

Tesis berjudul “Model Pendidikan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar di

Lambaga Pendidikan Pesantren dan Sekolah Formal”, adalah sebuah

penelitian pada suatu model pendidikan karakter. Melalui penilitian ini,

penulis akan memotret dan melakukan kajian untuk merumuskan model

pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Huda Lampung

dalam upayanya membentuk karakter peserta didik usia SD. Hasil penelitian

ini akan dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam merumuskan model

pendidikan karakter yang dapat diterapkan di lembaga pendidikan secara

umum.

Yayasan Nurul Huda Lampung dipilih sebagai tempat penelitian dan kajian

pendidikan karakter dengan pertimbangan eksistensi, perkembangan,

kontribusi bagi masyarakat dan telah terselenggaranya program pendidikan

yang mengarah pada pembentukan karakter. Beberapa pertimbangan

tersebut merupakan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada kegiatan

pra penelitian. Berdasarkan beberpa pertimbangan tersebut, Yayasan Nurul

Huda Lampung dinilai layak untuk dijadikan sebagai tempat penelitian dan
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kajian model pendidikan karakter. Penjelasan dari beberapa hal yang

menjadi pertimbangan tersebut, diuraikan sebagai berikut.

1. Eksistensi

Eksistensi yang dimaksud adalah keberadaan dan perkembangannya

yang terus-menerus. Informasi dari warga sekitar pada pra penelitian

bahwa Yayasan Nurul Huda Lampung telah beroperasi lebih dari 20

tahun. Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Haji Slamet

warga yang tempat tinggalnya bersebelahan dengan Yayasan Nurul

Huda Lampung. Haji Slamet memberikan keterangan bahwa pondok

pesantren Nurul Huda lampung sudah ada sejak tahun 90-an.

Kesaksian lain adalah hasil wawancara dengan Haji Supino yang

menjabat sebagai ketua RT. 05 Dusun Serbajadi 2, wilayah tempat

Yayasan Nurul Huda Lampung berada. Haji Supino memberikan

keterangan bahwa Yayasan Nurul Huda Lampung telah beroperasi sejak

tahun 90-an dan terus berkembang hingga saat ini. Keberadaannya

mendapatkan dukungan dari banyak pihak karena dirasakan sangat

menguntungkan masyarakat.

Berdasarkan data informasi pada pra penelitian ini disimpulkan bahwa

Yayasan Nurul Huda Lampung secara eksistensi sudah cukup memadai

untuk dijadikan tempat penelitaian. Sebab, apabila dihitung hingga kini

tahun 2017 maka usia Yayasan Nurul Huda sudah lebih sudah 20 tahun.

Sejak berdiri hingga kini keberadaannya didukung masyarakat dan

kondisinya terus mengalami perkembangan.
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2. Perkembangan

Penggalian informasi dari warga sekitar Yayasan Nurul Huda Lampung

tentang perkembangan antaralain dari Haji Mohammad Ghozali seorang

sesepuh yang biasa mengimami sholat di masjid yang berada di

Yayasan Nurul Huda Lampung. Menurut beberapa jamaah masjid, Haji

Mohammad Ghozali termasuk tokoh agama dan sesepuh yang tempat

tinggalnya berdampingan dengan masjid di Yayasan Nurul Huda

Lampung. Haji Mohammad Ghozali menceritakan bahwa sebelum

berdiri Yayasan yang mengelola pondok pesantren dan sekolah, di

tempat ini telah ada masjid Nurul Huda yang digunakan untuk kegiatan

ibadah jum’at, sholat lima waktu dan pengajian majlis ta’lim seperti

masjid pada umumnya.

Diawali adanya kesepakatan para tokoh penggagas pendirian pondok

pesantren termasuk diantaranya Haji Mohammad Ghozali yang selain

tokoh masyarakt beliau adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah

dasar negeri. Setelah adanya kesepakatan tersebut maka dengan

persiapan seadanya ditampung beberapa santri di pondok pesantren

Nurul Huda lampung yang pada awalnya berjumlah + 10 orang santri

laki-laki.

Pondok pesantren Nurul Huda Lampung pada awal mulanya didirikan

oleh masyarakat atas dorongan untuk pembinaan umat dan dengan

segala kesederhanaan dan keterbatasan. Fasilitas yang digunakan yaitu

masjid Nurul Huda kurang lebih berukuran + 10 x 12 meter, ruang
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belajar yang disebut madrasah berukuran + 6 x 9 meter dan rumah

berdiding papan berukuran + 6 x 15 meter terbagi menjadi 4 ruang yang

berfungsi sebagai ruang tamu/ kantor, tempat tinggal santri, tempat

tinggal ustadz dan dapur umum. Ustadz sebagai tenaga pengajar

sekaligus pendidik kala itu adalah ustadz Fathurrohman, ustadz Rahmat

Hidayat dan ustadz Supardi. Demi kelangsungannya, dibentuk Yayasan

Nurul Huda Lampung yang berbadan hukum pada tanggal 20

September 1994 untuk mengelola pondok pesantren Nurul Huda.

Pondok pesantren yang memulai kegiatan pendidikan keagamaan

dengan segala keterbatasan itu, kini dalam pengelolaan Yayasan Nurul

Huda Lampung telah berkembang pesat. Luas area lebih dari 4 ha

dilengkapi berbagai fasilitas ibadah, pendidikan, laboratorium, dan

sarana olahraga. Yayasan Nurul Huda Lampung mengembangkan

lembaga pendidikan dengan mendirikan sekolah formal berdampingan

dengan pondok pesantren Nurul Huda yang diberi nama Tri Sukses

dengan jenjang sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK. Selanjutnya

menyikapi perkembangan, Yayasan Nurul Huda Lampung mendirikan

Madrasah Dinniyah Awaliyah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak,

Sekolah Paket A, B dan C, Sekolah Sepak Bola (SSB), Koperasi

Pondok Pesanttren (Kopontren) dan Pos Pelayanan Kesahatan Pondok

Pesantren (Poskestren).

Perkembangan Yayasan Nurul Huda Lampung yang mengelola pondok

pesantren dan sekolah formal juga ditandai dengan peserta didik (santri)
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yang jumlahnya terus bertambah. Santri yang mondok dan bersekolah

terbagi menjadi dua kelompok yaitu santri mukim dan santri

nonmukim. Santri mukim adalah santri yang bertempat tinggal di dalam

pondok atau di asrama pondok, mereka adalah santri yang umumnya

berasal dari luar wilayah desa Pemanggilan atau yang tempat tinggal

asalnya berjarak lebih dari 3 km dari lokasi Yayasan Nurul Huda

Lampung. Menurut pengelola Yayasan Nurul Huda Lampung dan

warga sekitar, santri mukim ini berasal dari wilayah provinsi Lampung

dan berbagai wilayah di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua.

Sedangkan santri nonmukim adalah santri yang bertempat tinggal di

wilayah sekitar Yayasan Nurul Huda Lampung dalam wilayah dengan

jarak kurang dari 3 km. Santri nonmukim mengikuti kegiatan yang

diselenggarakan di Yayasan Nurul Huda Lampung dan kegiatan di

Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA), majlis ta’lim, masjid dan mushola

yang menerapkan kurikulum pendidikan standar pondok pesantren

Nurul Huda Lampung.

Hal mendasar yang menjadi perbedaan santri mukim dan nonmukim

adalah tempat menginap atau tempat tinggal. Perbedaan lainnya adalah

beban biaya penyelenggaraan pendidikan, santri mukim dibebani biaya

kost sedangkan santri nonmukim tidak. Program pembinaan dan

kurikulum pembelajaran mengacu pada kurikulum standar yayasan

Nurul Huda Lampung. Yayasan Nurul Huda Lampung dalm

penyelenggaraan pendidikan membangun kerjasama dengan masyarakat

sekitar yang tergabung dalam kelompok majlis ta’lim organisasi
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kepemudaan, pemerintahan desa beserta jajarannya yang dipelopori

para ulama’, kyai, dan tokoh masyarakat.

Jumlah peserta didik di Yayasan Nurul Huda Lampung dari tahun ke

tahun terus bertambah. Saat ini jumlah peserta didik telah mencapai

ribuan. Hal ini salah satu bukti bahwa Yayasan Nurul Huda Lampung

mengalami perkembangan pesat. Berikut ini data peserta didik yang

diperoleh pada pra penelitian.

Tabel. 1.7. Data perkembangan jumlah peseta didik Yayasan Nurul
Huda Lampung TP. 2014 – TP. 2016

NO KELOMPOK
TP. 2014/2015 TP. 2015/2016 TP. 2016/ 2017

SANTRI MUKIM

1 SMP 136 143 147

2 SMA 483 492 484

3 SMK 50 98 131

4 NON SEKOLAH 43 45 50

NO KELOMPOK SANTRI NONMUKIM

1 TK 43 48 38

2 SD 436 442 456

3 SMP 157 161 152

4 SMA 121 118 112

5 SMK 4 6 12

TOTAL SANTRI 1.473 1.553 1.582

Sumber: database Yayasan Nurul Huda Lampung Agustus 2016

Tabel 1.7. memberi informasi banyaknya jumlah peserta didik di

Yayasan Nurul Huda Lampung. Dari data tersebut terlihat jumlah

peserta didik yang terus meningkat setiap tahunnya dari Tahun

Pelajaran 2014/2015 sampai dengan Tahun Pelajaran 2016/2017.

Peningkatan jumlah peserta didik dari tahun ke tahun merupakan salah

satu indikator dari pesatnya perkembangan Yayasan Nurul Huda
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Lampung. Meningkatnya jumlah peserta didik juga merupakan

indikator dari meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga pendidikan yang dikelola Yayasan Nurul Huda Lampung.

3. Kontribusi Bagi Masyarakat

Keberadaan yayasan Nurul Huda Lampung yang menyelenggarakan

pendidikan pesantren dan sekolah formal dengan berbagai tingkatan

sangat menguntungkan warga masyarakat. Keuntungan bagi masyarakat

antaralain dalam pembinaan ‘ubudiyah, pembinaan akhlaq anak-anak/

generasi muda, pendidikan dan ekonomi. Manfaat dan keuntungan bagi

masyarakat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pembinaan ’Ubudiyah

Yayasan Nurul Huda Lampung menyelenggarakan media tabligh

sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Peserta didik yang

telah lulus tes mubaligh-mubalighoh diterjunkan di masyarakat

bertugas di Taman Pendidikan al-Qur’an (TPA), majlis ta’lim,

masjid dan mushola. Mubaligh-mubalighoh tersebut melaksanakan

peran yang strategis dalam pembinaan di tempat tugasnya.

b. Pembinaan Akhlaq Anak-Anak/ Generasi Muda

Mubaligh-mubalighoh yang diterjunkan di masyarakat ini menjadi

sosok seorang yang faqih dan terampil mengamalkan ilmu agama.

Sosok pemuda inilah yang dijadikan ujung tombak untuk membina

akhlaq anak-anak dan generasi muda. Berbekal kefahaman agama
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dari pondok pesantren yang dikelola Yayasan Nurul Huda

Lampung para pemuda ini mengimplementasikan ilmu

pengetahuan agamanya sehingga anak-anak dan generasi muda

dapat mengikuti keteladanannya.

c. Pendidikan

Akses pendidikan formal dan keagamaan yang begitu dekat sangat

menguntungkan masyarakat sekitar. Yayasan Nurul Huda

Lampung memberikan pembinaan kepada santri mukim dan

nonmukim bekerjasama dengan ulama’, kyai, dan tokoh

masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik

memiliki kecakapan bidang kegamaan, yaitu peserta didik sekolah

dasar;

- Tertib menjalankan ibadah sholat lima waktu di masjid.

- Mampu membaca al-Qur’an dengan baik sesuai tajwid.

- Hafal beberapa juz al-Qur’an dan aktif mengikuti program

Takhfidzul-Qur’an (menghafal al-Qur’an).

- Laki-laki mampu mengumandangkan Adzan dan Iqomah, dan

mampu memberikan tausiyah agama.

- Terbiasa beramal sholih/ bekerja bakti di pondok pesantren dan

lingkungan sekitarnya.

d. Ekonomi

Keberadaan Yayasan Nurul Huda Lampung memperlancar

pertumbuhan perekonomian warga sekitarnya. Semakin banyak
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warga masyarakat berpeluang membuka usaha. Peluang usaha ini

sangat dimanfaatkan oleh warga sekitar, kini dapat dilihat

sepanjang jalan menuju Yayasan Nurul Huda Lampung dari sisi

kanan maupun kiri berdiri tempat berbagai usaha milik masyarakat.

Usaha masyarakat pun bermacam-macam mulai dari kuliner atau

sekedar warung makan, warung fotocopy dan ATK, toko

kelontongan, toko penyedia pearalatan ibadah, peralatan belajar,

peralatan mondok, dan peralatan olah raga.

Yayasan Nurul Huda Lampung sebagai lembaga penyelenggara

pendidikan, untuk memberikan pelayanan yang memadai,

menyerap banyak tenaga kerja dan penyedia jasa. Hal ini termasuk

dari keuntungan yang diperoleh warga sekitar secara ekonomi.

Tenaga kerja dan karyawan di yayasan Nurul Huda Lampung pada

umumnya adalah warga masyarakat sekitar.

4. Penyelenggaraan Program Pendidikan Karakter

Kurikulum yang diterapkan pada lembaga pendidikan Yayasan Nurul

Huda Lampung mengedepankan pendidikan karakter mengacu pada

kurikulum pondok pesantren dan kurikulum pendidikan nasional.

Program unggulan yang digagas oleh Yayasan ini adalah mencetak

generasi yang unggul dan relegius dengan kreteria:

- Taat Beribadah, peserta didik dibina dan dibiasakan taat beribadah.
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- Berbudi Pekerti Luhur, peserta didik diberi pengetahuan

pembiasaan berperilaku luhur sesuai al-Qur’an dan al-Hadits serta

norma dan etika dalam adat dan budaya masyarakat Indonesia.

- Cinta Ilmu, peserta didik dibiasakan disiplin mengikuti kegiatan

belajar di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan.

- Suka Bekerja, peserta didik dibina dan dibiasakan beramal sholih/

kerja bakti di lingkungan pesantren dan sekitarnya.

- Mandiri, peserta didik dilatih dan dibiasakan mengurusi diri dan

kebutuhannya sendiri tidak bergantung pada orang lain.

Program ini ditunjang dengan standar pengelolaan, kerjasama

masyarakat dan berbagai pihak serta penciptaan lingkungan dan iklim

yang mendukung. Standar pengelolaan adalah pengelolaan oleh sumber

daya manusia (SDM) yang ahli dibidangnya dengan standarisasi

pendidikan dan kopetensi. Kerjasama masyarakat dan berbagai pihak

adalah adanya hubungan dan kerjasama yang baik dengan masyarakat

dan pihak terkait yang selalu dibangun untuk mendukung pelaksanaan

program pendidikan karakter. Sedangkan penciptaan lingkungan dan

iklim yang mendukung adalah penciptaan ruang dan susana lingkungan

yang memungkinkan tumbuhnya karakter peserta didik.

Pelaksanaan evaluasi program dan pendorong ketercapaian target

kurikulum pendidikan dilakukan dengan penyelenggaraan Ikhtibar dan

Festival Anak Sholih-sholihat (FAS). Hasil program pendidikan

karakter secara kwantitas dapat dilihat dengan semakin banyaknya



22

lulusan lembaga pendidikan di Yayasan Nurul Huda Lampung yang

berstatus Mubaligh-mubalighoh (Da’iwan-da’iwati penyampai al-

Qur’an dan al-Hadits). Mubaligh-mubalighoh terbagi menjadi beberapa

kelompok, yaitu:

- Mubaligh-mubalighoh Tugasan, yaitu Mubaligh-mubalighoh yang

bertugas sebagai pengajar Taman Pendidikan Al-quran (TPA),

majlis ta’lim, masjid dan mushola di seluruh wilayah indonesia.

- Mubaligh-mubalighoh Pelajar/ Mahasiswa, yaitu Mubaligh-

mubalighoh yang bertugas sebagai pengajar Taman Pendidikan Al-

quran (TPA), majlis ta’lim, masjid dan mushola di seluruh wilayah

Indonesia sambil melanjutkan sekolah atau berkuliah diwilayah

tempat tugasnya.

- Mubaligh-mubalighoh Pelajar Nurul Huda, yaitu Mubaligh-

mubalighoh yang bertugas sebagai pengajar Taman Pendidikan al-

Qur’an (TPA), majlis ta’lim, masjid dan mushola sekitar dan

bersekolah di yayasan Nurul Huda Lampung.

- Mubaligh-mubalighoh Santri Pondok Pesantren Nurul Huda, yaitu

Mubaligh-mubalighoh sebagai santri program study lanjutan dan

bersekolah di Yayasan Nurul Huda Lampung.

Pendidikan pesantren dapat menjadi solusi bagi pendidikan karakter.

Pesantren dengan ciri khasnya dalam membentuk jiwa dan kepribadian

peserta didik memberikan gambaran bagi arah untuk menemukan model

pendidikan yang dapat menjawab kebutuhan masa kini. Latar belakang
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penelitian dan gambaran solusi dari masalah penelitian diterangkan dalam

matrik berikut.

LATAR FENOMENA 1 FENOMENA 2 FENOMENA 3

Pendidikan
Sekolah umum

Lebih fokus pada  hard
skill/ keterampilan teknis
dan lebih
mengembangkan
intelegence quotient (IQ)

Mengesampingkan
spiritual quotient (SQ)
dan emotional
quotient (EQ)

Belum sepenuhnya
menjadi pendidikan
yang mendidik/
membentuk karakter

Perilaku
Menyimpang
dari Pelajar

Perkelahian pelajar yang
berlanjut pada
pembunuhan

Pelajar mesum dan
akses pornografi
melalui HP

Pelajar terlibat
penyalahgunaan
narkoba

SDN I Rajabasa
Raya

Pengembangan
intelegence quotient (IQ)
secara umum cukup
menggembirakan

Pengembangan
spiritual quotient (SQ)
belum maksimal,
peserta didik kelas VI
belum memahami
wajibnya sholat

Pengembangan
emotional quotient
(EQ) alamiah belum
terprogram

SDIT S Al-
Qur’niyah

Pengembangan
intelegence quotient (IQ)
sebagai fokus utama
pendidikan

Pengembangan
spiritual quotient (SQ)
ada sebatas di sekolah
belum berlanjut
sampai di rumah
kecuali dari orang tua

Pengembangan
emotional quotient
alamiah dalam
pergaulan sekolah

MIN 5 Bandar
Lampung

Pengembangan
intelegence quotient (IQ)
bagain utama pendidikan

Pengembangan
spiritual quotient (SQ)
melalui KBM dan
ibadah sholat saat di
mushola di sekolah

Pengembangan
emotional quotient
alamiah dalam
pergaulan sekolah

Pendidikan
Pesantren

Fokus pada pembinaan
agama islam dan praktik
ibadah

Pembentukan sikap
melalui aplikasi budi
pekerti luhur dalam
kehidupan sehari-hari

Pembentukan
kejiwaan yang tunduk
patuh pada aturan dan
kyai

Yayasan Nurul
Huda LAmpung

Memiliki eksistensi
dengan keberadaannya
sejak 1993 hingga kini

Terus berkembang
dengan indikasi
bertambahnya peserta
didik, dan unit
pendidikan yang
dinaunginya

Berkontribusi pada
bidang ubudiyah,
pembinaan akhlaq
generasi muda,
pendidikan dan
ekonomi

Pendidikan
Masyarakat

Masyarakat mempunyai
tanggung jawab terhadap
perilaku masyarakat

Masyarakat dapat
berperan dalam
membentuk karakter
masyarakat

Pendidikan
masyarakat muslim
terpusat di masjid atau
majelis ta’lim

Tabel 1.8. Matrik latar belakang dan solusi masalah penelitian

Tabel 1.8. menerangkan bahwa sekolah belum sepenuhnya berfungsi

sebagai pendidikan karakter karena lebih fokus pada keterampilan teknis

dan mengesampingkan pembinaan spiritual dan emisional. Pendidikan
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karakter sebagai proses internalisasi nilai (virtues) kedalam diri peserta

didik melaui pembelajaran dan aplikasi dalam kehidupan sekolah.  Buah

dari pendidikan tercermin pada sikap dan perilaku peserta didik.

Perkelahian, pembunuhan, mesum, akses pornografi, dan penyalahgunaan

narkoba yang melibatkan peserta didik merupakan bukti lemahnya

pendidikan sekolah dalam membentuk karakter peserta didik. Kecilnya

perhatian sekolah terhadap pembentukan karakter terindikasi dari lemahnya

sekolah dalam pembinaan spiritual keagamaan di sekolah. Informasi ini

menunjukkan pentingnya diadakan pengkajian dan penelitian untuk

menemukan bentuk pendidikan yang membentuk karakter peserta didik.

Pendidikan pesantren mempunyai keunggulan dalam pembentukan jiwa dan

kepribadian. Pesantren mengkondisikan lingkungan sebagai apliaksi dari

jargon pahami ilmu dan amalkan. Aplikasi karakter dalam kehidupan

pesantren terwujud dengan ditanamkannya konsep patuh pada aturan agama

dan kyai. Yayasan Nurul Huda Lampung memenuhi syarat sebagai tempat

penelitian ini karena menaungi pendidikan pesantren dan sekolah formal.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dan mengingat luasnya

permasalahan dalam pendidikan karakter, penulis menentukan batasan

penelitian untuk memfokuskan penelitian dan kajian. Adapun fokus pada

penelitian ini terbatas pada pada model dan implementasi pendidikan

karakter peserta didik usia SD pondok pesantren dan sekolah di Yayasan

Nurul Huda Lampung, faktor pendukung, faktor penghambat, dan tantangan
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kedepan serta bagaimana upaya yang dilakukan Yayasan Nurul Huda

Lampung untuk menanggulangi hambatan dan mensiasati berbagai

tantangan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, terdapat beberapa pertanyaan yang akan

menjadi bahan kajian pada penelitian ini. Pertanyaan pada penelitian ini

adalah:

1. Bagaimanakah model/konsep dan implementasi pendidikan karakter di

Yayasan Nurul Huda Lampung?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan

karakter di Yayasan Nurul Huda Lampung dan bagaimana upaya

menanggulangi hambatannya?

3. Apa tantangan kedepan bagi kelangsungan pendidikan karakter di

Yayasan Nurul Huda Lampung dan bagaimana upaya mensiasatinya?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menggali informasi dari penyelenggaraan

pendidikan karakter dengan cara memotret situasi dan kondisi

penyelenggaraan pendidikan karakter di Yayasan Nurul Huda Lampung.

Untuk mencapai tujuan tersebut kegiatan penelitian akan dilaksanakan

berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Menggali informasi dan memotret situasi model/ konsep dan

implementasi pendidikan di Yayasan Nurul Huda Lampung.
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2. Menggali informasi tentang faktor pendukung dan penghambat

penyelenggaraan pendidikan, dan bagaimana upaya Yayasan Nurul

Huda Lampung menanggulangi berbagai hambatan.

3. Merumuskan berbagai tantangan kedepan bagi Yayasan Nurul Huda

Lampung dalam penyelenggaraan pendidikan dan bagaimana upaya

mensiasatinya.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah

ilmu pendidikan khusunya di Universitas Lampung. Proses penelitian ini

merupakan pembelajaran sangat berharga bagi penulis. Hasil penelitian ini

akan bermanfaat bagi berbagai pihak antaralain:

1. Bagi Yayasan Nurul Huda Lampung

- Sebagai informasi dari upaya yang telah dilakukan Yayasan Nurul

Huda Lampung dalam membentuk karakter peserta didik.

- Sebagai informasi mengenai sejauh man efektifitas dari

penyelenggaraan pendidikan yang telah dilakukan Yayasan Nurul

Huda Lampung dalam membentuk karakter peserta didik.

- Sebagai bahan evaluasi dari penyelenggaraan pendidikan yang telah

dilakukan Yayasan Nurul Huda Lampung.

2. Bagi sekolah umum yang akan mengadopsi model pendidikan karakter

- Sebagai bahan referensi pendidikan karakter.

- Sebagai alternatif model pendidikan karakter yang dapat diadopsi

dalam pendidikan karakter sekolah.
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- Sebagai bahan acuan dalam merumuskan konsep penyelenggaraan

pendidikan karakter yang dapat diterapkan di sekolah.

3. Bagi pembaca

- Sebagai informasi mengenai model pendidikan karakter.

- Sebagai bahan referensi model pendidikan karakter.

- Sebagai alternatif model pendidikan karakter yang dapat diadopsi

dan diterapkan di sekolah.

- Sebagai upaya untuk membentuk karakter sebagai pencegahan

perbuatan amoral dikalangan anak-anak usia sekolah dasar.

- Sebagai wawasan tentang pentingnya pembentukan karakter bangsa

dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

- Sebagai pendorong implementasi pendidikan untuk membentuk

karakter peserta didik sejak usia sekolah dasar.

4. Bagi penulis

- Sebagai bahan kajian mengenai model pendidikan karakter.

- Sebagai alternatif model pendidikan karakter yang dapat

dikembangkan, diadopsi atau dipadu dengan model pendidikan

karakter lainnya dalam implementasi pendidikan karakter.

- Sebagai tambahan pengetahuan dan pengalaman penting yang

berguna untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

dalam bidang pendidikan.

- Sebagai persyaratan untuk menunjang kompetensi dibidang

akademik.



II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pendidikan

2.1.1. Pengertian Pendidikan

Kata Pendidikan memiliki kata dasar “didik” yang mendapat

awalan”pe” dan akhiran “an”. Imbuhan “pe-an” memiliki arti “suatu

kegiatan”, sehingga kata “pendidikan” secara keseluruhan dapat

diartikan sebagai “suatu kegiatan mendidik”. Secara etimologis

pengertian pendidikan diungkapkan oleh Soedomo (2008: 17)

sebagai berikut:

Pendidikan berasal dari bahasa Yunani “paedagogike” yang
terbentuk dari kata “pais” yang  berarti “anak” dan kata “ago”
yang berarti “aku membimbing”. Jadi paedagogike berarti aku
membimbing anak. Orang yang pekerjaannya membimbing
anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam
bahasa Yunani disebut ”paedagogos”.

Pendidikan merupakan kegiatan manusia berbentuk usaha karena

mempunyai tujuan. Pelaksanaannya bisa perseorangan ataupun

berkelompok dan tujuannya adalah untuk kelangsungan hidup yang

lebih baik. Fuad (2005: 116) mengungkapkan pengertian pendidikan

sebagai berikut:
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Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk
meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-
potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta dan
budi nurani). Pendidikan juga berarti lembaga yang
bertanggungjawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan,
isi, sistem, dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga ini
meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pendapat yang diungkapkan Fuad diperkuat dengan pendapat Munib

(2004: 142) yang menyataannya bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Proses pendidikan berlangsung terus selagi ada manusia sebagai

unsur pokoknya. Hal ini diungkapakan oleh Tirtarahardja (2005: 92)

yang berpendapat bahwa:

Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung
terus tak terputus dari generasi ke generasi di manapun di
dunia ini. Upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan
itu diselenggarakan sesuai dengan pandangan hidup dan latar
belakang sosial setiap masyarakat tertentu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan sebagai gerakan

kemanusian merupakan proses pembentukan pribadi manusia.

Menurut penjelasan Tirtarahardja (2005: 104) yaitu:

Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi meliputi dua
sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum
dewasa oleh mereka yang dewasa, dan bagi yang sudah dewasa
atas usaha sendiri. Yang terakhir ini disebut pendidikan diri
sendiri (zelf vorming). Kedua-duanya bersifat alamiah dan
menjadi keharusan.
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Mencermati beberapa pernyataan diatas, diperoleh kesimpulan

bahwa pendidikan adalah usaha yang sengaja dilakukan oleh

seseorang, beberapa orang, atau lembaga melalui proses

pembelajaran untuk mendewasakan manusia. Proses mendidik dan

dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental),

karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah

serta menentukan jalan hidup manusia.

Pengertian pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang

Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan sebagai proses yang

didalamnya seseorang belajar untuk mengetahui, mengembangkan

kemampuan, sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini sebagaimana yang

dinyatakan oleh Saroni (2011: 10) bahwa:

Pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam
kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi
dalam diri dengan kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini
merupakan bentuk survive yang dilakukan agar diri dapat
mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan.

Beberapa pengertian pendidikan yang telah dipaparkan tersebut

meskipun terlihat berbeda, namun sebenarnya memiliki kesamaan

dimana di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur yaitu: pendidikan

merupakan suatu proses, ada hubungan antara pendidik dan peserta

didik, serta memiliki tujuan. Berdasarkan pendapat di atas

disimpulkan bahwa pendidikan adalah kegiatan kemanusiaan yang

sengaja dilakukan oleh manusia dalam rangka membimbing peserta

didik menumbuh kembangkan dirinya menuju kedewasaan melalui
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proses reorganisasi dan rekonstruksi pengalaman yang bertujuan

untuk menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan

lingkungannya sehingga tercipta keselarasan dan keharmonisan

dalam kehidupan yang saling berkaitan antara manusia dengan alam

semesta sebagai tanggungjawabnya terhadap Tuhan yang maha Esa.

2.1.2. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah sesuatu yang ingin dicapai dengan

terselegaranya pendidikan. Secara umum tujuan diselenggarakannya

kegiatan pendidikan adalah terwujudnya kwalitas sumber daya

manusia (SDM). Dalam tujuan pembangunan, pendidikan

merupakan sesuatu yang mendasar terutama pada pembentukan

kualitas sumber daya manusia. Menurut Tilaar (2002:36) bahwa:

Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang
baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Melalui
pendidikan selain dapat diberikan bekal berbagai pengetahuan,
kemampuan dan sikap juga dapat dikembangkan berbagai
kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat
sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Nazili (2011:3) mengungkapkan pendapatnya mengenai tujuan

pendidikan bagi umumnya masyarakat sebagai berikut:

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota
masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi,
berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat
yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat
itu sendiri.

Tujuan pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah sesuatu yang

fondamental. Dalam pembukaan UUD 1945 tujuan pendidikan telah
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diamanatkan sebagai tujuan nasional dengan kalimat “mencerdaskan

kehidupan bangsa”. Makna dari kalimat “mencerdaskan kehidupan

bangsa” mencerminkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap

warga negara yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal

ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang

menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam Undang-

Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan

merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat

membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga

merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat

meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Adil, makmur dan

sejahtera yang diidam-idamkan bangsa Indonesia dapat dicapai

dengan terwujudnya pendidikan yang menjamin kwalitas sumber

daya manusia Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat

penting dalam mencapai kesejahteraan. Hal senada terungkap dari

pendapat yang dikemukakan Kyridis (2011: 3) bahwa “for many
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years the belief that education can increase social equality and

promote social justice, has been predominant”.

Selanjutnya selaras dengan pendapat Kyridis, Herera dalam Darwin

(2010: 271) berpendapat bahwa “melalui pendidikan, transformasi

kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa

melalui pendidikan, maka pekerjaan yang layak lebih mudah

didapatkan”.

Pendapat yang dikemukakan oleh Kyridis dan Herera tersebut dapat

memberi gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu

kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan

hidup. Hal itu sesuai dengan pendapat Todaro & Smith (2003:404)

yang menyatakan bahwa “pendidikan memainkan peran kunci dalam

membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern,

dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan

serta pembangunan yang berkelanjutan”.

Pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang

memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk

kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna

pembangunan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bruns (2003: 1)

bahwa:

Education is fundamental for the construction of globally
competitive economies and democratic societies. Education is
key to creating, applying, and spreading new ideas and
technologies which in turn are critical for sustained growth; it
augments cognitive and other skills, which in turn increase
labor productivity.
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Pendapat diatas mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan dasar

bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat. Pendidikan menjadi

kunci untuk menciptakan ide-ide baru dan teknologi yang sangat

penting dalam keberlanjutan pembangunan. Bahkan, melalui

pendidikan akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan beberapa tujuan pendidikan yang telah dikemukakan

dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidikan bertujuan memberi

peluang tumbuhnya potensi peserta didik baik kognitif, affectif,

maupun psikomotorik agar menjadi kecakapan hidup (life skill) yang

berguna  dalam menghadapi berbagai problema kehidupan, hidup

setara dengan sesamanya, selaras dengan lingkungan sekitarnya,

mensiasati segala kemungkinan yang akan timbul dalam

kehidupannya, hingga tercipta keharmonisan hidup bagi umat

manusia yang terkait oleh Tuhan, sesama makhluk dan alam

sekitarnya.

2.2. Model Pendidikan

2.2.1. Pengertian Model Pendidikan

Istilah “model” sering dipergunakan dalam berbagai bidang

kehidupan termasuk pendidikan. Model dapat diartikan sebagai

bentuk, namun juga dapat diartikan sebagai contoh. Mills dalam

Suprijono (2011: 45) berpendapat bahwa “model adalah bentuk

representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan



35

seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan

model itu”.

Pengertian lain tentang model diungkapkan oleh Simamarta (2010:

19). Simarmata menyatakan suatu model menampilkan unsur-unsur

yang mewakili sifat secara keseluruhan, menurutnya:

Model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam
gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai tingkat
prosentase yang bersifat menyeluruh, atau model adalah
abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian
pada beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya.

Secara lebih rinci Sagala (2008: 175) menjelaskan mengenai

pengertian model dengan pendapatnya sebagai berikut:

Model dapat dipahami sebagai (1) suatu tipe atau desain, (2)
diskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu
proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat langsung diamati,
(3) suatu system asumsi-asumsi, data-data, dan inferensi-
inferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara
matematis suatu obyek atau peristiwa, dan (4) suatu desain
yang disederhanakan dari suatu system kerja, suatu terjemahan
realitas yang disederhanakan.

Beberapa pendapat mengenai pengetian model diatas sesuai dengan

rumusan dari Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan (2008 : 75)

yang menyatakan bahwa “model adalah pola (contoh, acuan, ragam)

dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Hal ini berarti bahwa

model adalah gambaran dari sesuatu yang akan dibuat dan

merupakan suatu gambaran sederhana dari keadaan yang

sebenarnya”.
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Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk

kehidupannya yang lebih baik. Upaya ini ditempuh melalui interaksi

seseorang dengan lingkungannya. Purwanto (2000: 11) berpendapat

bahwa “pendidikan ialah segala usaha orang dewasa dalam

pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan

jasmani dan rohani kearah kedewasaan”.

Pendapat tersebut memberi isyarat bahwa pendidikan adalah proses

menuju penyesuaian seiring dengan bertambahnya usia dan

perkembangan jasmani dan rohani yang disebut dengan istilah

dewasa maksudnya proses pendewasaan. Seiring pendapat diatas

Hasbullah (2008: 2) menyatakan:

Pendidikan ialah usaha manusia untuk membina
kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat
dan kebudayaan. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai
usaha yang dijalankan oleh sesorang atau kelompok orang lain
agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau
penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Pendidikan merupakan kegiatan manusia dan kemanusiaan. Upaya

yang dilakukan dalam pendidikan secara keseluruhan adalah hal-hal

yang berkaitan dengan kemanusiaan. Tilaar (2002: 435) menyatakan:

Pendidikan pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia,
yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu
keseluruhan di dalam eksistensinya. Manusia dalam
pendidikan diyakini memilki potensi yang dapat berkembang
dan membawa kebaikan.

Pengertian model dan pengertian pendidikan diatas masih terpisah.

Dua pengertian yang masih terpisah ini digabungkan menjadi

pengertian model pendidikan. Berdasarkan beberapa pendapat yang
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diuraikan di atas diambil kesimpulan bahwa model pendidikan

adalah rumusan desain pendidikan yang dijadikan acuan dalam

penyelenggaraan pendidikan oleh suatu lembaga penyelenggara

pendidikan.

2.2.2. Model-Model Pendidikan

Model pendidikan di Indonesia menunjukkan keragaman baik corak

maupun tujuannya. Meskipun ada kesamaan dalam beberapa hal

secara umum, tetapi ada perbedaan secara khusus pada setiap model.

Penerapan suatu model pendidikan memberi warna pada hasil

pendidikan. Secara umum model yang diterapkan dimaksudkan

memberi ruang bagi berkembangnya potensi peserta didik.

Model-model pendidikan pada pembahasan ini merujuk pada jenis-

jenis pendidikan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional pasal 15 yang menyatakan bahwa

“jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,

profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”. Dalam pasal 15 ini tidak

dinyatakan secara langsung mengenai model pendidikan, model

pendidikan lebih tampak dalam implementasinya yang terkait

dengan visi, misi, dan strategi pengelolaannya. Hal ini sebagaimana

penjelasan lanjut tentang undang-undang sisdiknas pasal 15 yang

menyatakan bahwa:

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar,
menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk
dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan
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pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu
agama.

Terkait dengan penjelasan tentang pendidikan keagamaan, khusus di

Indonesia pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam.

Penyebaran Islam di Indonesia pada masa lampau di pelopori oleh

para ulama dan kyai yang umumnya mengasuh pesantren. Pendapat

ini senada dengan Haedar (2001: 11) yang mengatakan:

Pondok pesantren  adalah lembaga pendidikan Islam di
Indonesia yang  banyak berkembang di wilayah jawa.
Lembaga pendidikan Islam yang menyerupainya masih ada
lagi; di Aceh disebut rangkang dan dayah, sedang di Sumatera
Barat disebut dengan surau.

Pesantren merupkan pendidikan keagamaan Islam berbasis

masyarakat Indonesia. Sejak awal masuknya agama Islam di

Indonesia hingga sekarang pesantren dapat secara terus menerus

berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Dalam

peraturan menteri agama RI nomor 3 tahun 2012 disebutkan bahwa

“pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis

masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah

penyelenggara pendidikan”.

Pernyataan yang tercantum dalam peraturan menteri agama diikuti

oleh Mastuhu (2001: 55) yang mengatakan bahwa “pesantren

merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari,

memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam

dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman

hidup sehari-hari”.
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Berdasarkan penjelasan undang-undang sikdiknas pasal 15 dan

beberapa pendapat diatas disimpulkan bahwa pesantren adalah

lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia yang

menyelenggarakan sistem pendidikan Islam untuk mempelajari,

memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam

dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman

hidup sehari-hari yang dikelola oleh ustadz dan kiyai. Selanjutnya

sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh podok pesantren ini

penulis sebut dengan istilah Model Pendidikan Pesantren.

2.2.3. Pendidikan Pesantren

2.2.3.1. Pengertian Pesantren

Istilah pesantren sudah cukup populer dikalangan masyarakat

meskipun muncul istilah-istilah baru mengenai lembaga ini.

Pesantren menurut Rosidin (2012: 220) berasal dari kata "santri"

dengan awalan pe- dan akhiran -an sehingga terbentuk kata

“pesantrian” yang berarti tempat tinggal para santri. Jamaludin

(2005: 1) mengemukakan:

Pesantren menurut istilah adalah lembaga pendidikan
tradisional Islam untuk mempelajari, memahami,
mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam
dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai
pedoman prilaku sehari-hari.

Pendapat Jamaludin memberikan suatu pemahaman bahwa

pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam. Ini

senada dengan Nasir (2005: 80) yang berpendapat bahwa
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“pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang dalam

kegiatannya secara khusus memberikan pendidikan dan

pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama

Islam”.

Pendapat Jamaludin dan Nasir sesuai dengan pengertian pesantren

menurut Team Penulis Departemen Agama (2003: 3) yang

mendefinisikan bahwa:

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan
pengajaran Islam di mana di dalamnya terjadi interaksi
antara kiai dan ustdaz sebagai guru dan para santri sebagai
murid dengan mengambil tempat di masjid atau di halaman-
halaman asrama (pondok) untuk mengkaji dan membahas
buku-buku teks keagamaan karya ulama masa lalu.

Selanjutnya, pesantren dapat pula dilabeli sebagai awal mula

pendidikan Islam Indonesia atau pra-Islam Indonesia. Azyumardi

dalam Islam in the Indonesian World: An Account of Institutional

Formation (2006: 69) mengemukakan bahwa “it should be

underlined since the inception that the term pesantren, which

derives from the root word “santri” and means the place of the

santri, had its origins from the Indonesian pre-Islamic time”.

Adapun pengertian pondok pesantren sebagai kesimpulan dari

beberapa pengertian tersebut adalah tempat tinggal kiyai dan

santri-santrinya dan difungsikan sebagai lembaga pendidikan

untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ilmu agama

Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits serta kitab-

kitab pendukungnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
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sebagai perilaku hidup yang meneladani adab/ budi pekerti

Rosululloh, SAW. dengan tetap menjaga dan melestarikan

kearifan budaya masyarakat Indonesia yang tidak bertentangan

dengan aturan agama Islam.

2.2.3.2. Ciri-ciri pesantren

Sistem pendidikan pesantren dalam pembinaan kejiwaan peserta

didik mempunyai sifat dan corak tersendiri. Pesantren membina

kejiwaan peserta didiknya selama 24 jam sehari. Kehidupan

dipondok pesantren dengan berbagai dinamikanya

mengkondisikan peserta didik terlibat dengan tatanan lingkungan

pendidikan, peribadatan dan sosial kemasyarakatan.

Basri (2001: 120) mengungkapkan beberapa hal terkait sifat dan

corak khusus pendidikan yang membentuk peradaban pondok

pesantren sebagai berikut:

1. Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan
ustadz atau kyai. Hal ini dimungkinkan karena mereka
tinggal dalam satu pondok.

2. Tunduknya santri kepada kyai. Para santri menganggap
bahwa menentang kyai selain dianggap kurang sopan
juga bertentangan dengan ajaran agama.

3. Pembiasaan hidup hemat dan sederhana.
4. Semangat menolong diri sendiri atau sifat kemandirian

amat terasa dan kentara di pesantren.
5. Jiwa tolong menolong dalam suasana persaudaraan

sangat mewarnai pergaulan di pesantren.
6. Menekankan kehidupan disiplin dalam pondok

pesantren.
7. Berani menderita untuk mencapai suatu tujuan atau

terciptanya jiwa suka bekerja keras.
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Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai

karakteristik atau ciri khas. Masykur (2007: 52) menerangkan

bahwa “ciri khas pondok pesantren pada umumnya adalah

memiliki lima elemen pokok yang merupakan satu kesatuan

sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain yaitu; pondok/

asrama, masjid, kitab klasik/ kitab kunig, kyai, dan santri”.

Lima elemen pokok yang disebutkan oleh Masykur masing-

masing memiliki fungsi yang dominan dalam penyelenggaraan

pendidikan di pondok pesantren. Misalnya, Pondok/ asrama

berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para santri dan tempat

alternatif untuk berkumpul dan belajar. Masjid, selain menjadi

tempat melaksanakan sholat lima waktu biasanya menjadi sentral

pelaksanaan pendidikan dan mongkoordinir seluruh penghuni

pondok pesantren. Kitab klasik atau kitab kuning, sebagai bahan

pelajaran di pondok pesantren. Kyai, merupakan figur atau sosok

yang menjadi tokoh sentral atau tokoh panutan dalam lingkungan

pesantren, selain tertinggi kyai dianggap sebagai sumber belajar

oleh para santrinya. Santri, sebagai peserta didik di pondok

pesantren mengabdikan dirinya atau ngawulo kepada sang kyai

agar mendapat ilmu dan keberkahan.

Istilah santri tidak hanya peserta didik yang bertempat tinggal di

pondok pesantren, tetapi ada pula yang tidak bertempat tinggal di

pondok pesantren.  Perbedaan tempat tinggal ini memunculkan
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istilah santri mukim dan santri nonmukim. Sebutan lain untuk

santri nonmukim yaitu dengan istilah santri kalong. Yasmadi

(2005: 36) berpendapat bahwa:

Santri adalah peserta didik yang mendalami ilmu-ilmu
agama di pesantren, baik yang tinggal di pondok maupun
yang pulang setelah selesai waktu belajar. Santri
terkelompokkan menjadi dua, yaitu santri mukim, ialah
santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap
dalam pondok pesantren, dan santri nonmukim atau dalam
bahasa istilahnya santri kalong, ialah santri yang berasal
dari daerah sekitar pondok pesantren, mereka tidak menetap
dalam pondok pesantren akan tetapi secara aktif mengikuti
kegiatan belajar di pondok pesantren.

Khozin (2006: 134) menjelaskan status santri (peserta didik) pada

suatu pesantren bahwa:

Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren yang
biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1) Santri mukim; ialah santri yang berasal dari daerah
yang jauh yang menetap dalam pondok pesantren.

2) Santri kalong; ialah santri-santri yang berasal dari
daerah- daerah sekitar pesantren dan biasanya mereka tidak
menetap dalam pesantren. Mereka pulang ke rumah masing-
masing setiap kali selesai mengikuti suatu pelajaran di
pesantren.

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa pondok

pesantren memiliki ciri-ciri khas dari segi praktek pelaksanaan

pendidikan dan elemen pokoknya. Corak pendidikan ala

pesantren peneliti sebut dengan istilah model pendidikan

pesantren. Acuan pendidikan pesantren adalah muatan agama

islam (Al-qur’an dan Al-hadits) dan budaya masyarakat setempat.



44

Muatan agama dalam pendidikan pesantren menekankan pada

pembentukan manusia beriman yang secara lahiriah dibuktikan

dengan ketekunan beribadah dan beramal sholih. Penerapan

kehidupan sehari-hari meneladani budi pekerti luhur Rosululloh,

SAW. Sedangkan muatan budaya masyarakat setempat atau

disebut kearifan lokal penekanannya didalam etika sosial

kemasyarakatan dimana pesantren tidak lepas dari masyarakat

sekitar. Pembentukan jiwa sosial melalui budaya gotong royong,

bekerja keras dan kesederhanaan.

Penyelenggaraan pendidikan pesantren dapat terpenuhi minimal

dengan adanya lima unsur, yaitu (1) tempat tinggal santri dan

kyai, (2) tempat penyelenggaraan pendidikan dan ibadah pokok,

(3) bahan kajian utama, (4) pelaksana pendidikan (kyai dan

ustadz), dan (5) peserta didik (santri). Lima unsur ini disebut

elemen pokok pesantren dan sekaligus sebagai ciri khusus

pesantren dibanding lembaga pendidikan lainnya. Ciri khusus

pesantren lainnya adalah kepemimpinan yang kharismatik dan

suasana keagamaan yang mendalam.

2.2.3.3. Landasan Pendidikan Pesantren

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam khas Indonesia yang

posisinya  merupakan sub sistem pendidikan nasional. Pendidikan

pesantren memiliki landasan yang kuat secara yuridis dan

teologis. Landasan menjadi penting bagi pesantren terkait
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eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang sah, menyejarah

dan penunjuk arah bagi semua aktivitasnya. Shaleh (2005: 8)

mengemukakan bahwa:

Landasan yuridis yakni dasar-dasar pelaksanaan pendidikan
yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang
secara langsung ataupun secara tidak langsung dapat
dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di
Indonesia. Landasan yuridis terdiri dari landasan ideal dan
konstitusional. Sedangkan landasan teologis yakni dasar-
dasar dari Al-qur’an dan Al-hadits.

Seiring dengan pernyataan yang disampaikan Shaleh mengenai

landasan pendidikan pesantren, Muthohar (2007: 14)

mengemukakan bahwa:

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki
landasan ideal yaitu Pancasila, konstitusional yaitu Undang-
undang sisdiknas pasal 26 ayat 1 dan 4, dan teologis yaitu
Al-Qur’an dan Al-Hadits. Tiga landasan pendidikan ini
memperkokoh pesantren sebagai sebuah lembaga
pendidikan yang diakui oleh Negara.

Menjelaskan lebih lanjut dari pendapat Mothohar tentang

landasan pendidikan pesantren dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Landasan Ideal

Landasan Ideal pendidikan pesantren adalah falsafah Negara

Pancasila, yakni sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan

Yang Maha Esa”.

Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh bangsa

Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau

tegasnya harus beragama.
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2. Landasan Konstitusional

Landasan Konstitusional pendidikan pesantren adalah pasal

26 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ayat 1 menyatakan

bahwa:

Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga
masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang
berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau
pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung
pendidikan sepanjang hayat.

Selanjutnya pada ayat 4 dinyatakan bahwa:

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga
kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat
kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta
satuan pendidikan yang sejenis.

3. Landasan teologi

Landasan teologi pendidikan pesantren adalah al-Qur’an dan

al-Hadits. Dasar al-Qur’an antaralain disebutkan dalam surat

an-Nahl ayat 125 yang artinya: “Dan serulah manusia

menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang

baik ...”.

Sedangkan dasar al-Hadits antaralain Hadits riwayat Ibnu

Majjah dari Anas, RA. dia berkata bahwa Rasulullah,

SAW. bersabda yang artinya: “Menuntut ilmu itu wajib atas

setiap muslim ...”.
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2.2.3.4. Tujuan Pendidikan Pesantren

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah

dilaksanakannya usaha atau kegiatan. Zakiah (2011: 29)

berpendapat bahwa “tujuan pendidikan bukanlah suatu benda

yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu

keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan

seluruh aspek kehidupannya”.

Tujuan pendidikan pesantren adalah setiap maksud dan cita-

cita yang ingin dicapai pesantren secara tertulis atau lisan dari

kegiatan pendidikan yang diselenggarakan. Pendidikan yang di

selenggarakan pesantren memiliki tujuan umum dan tujuan

khusus. Tujuan umum pendidikan pesantren menurut Anhari

(2007: 19) yaitu:

Membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai
dengan ajaran agama Islam dan mananamkan rasa
keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta
menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama,
masyarakat dan negara.

Adapun tujuan khusus pendidikan pesantren sebagaimana telah

diungkapkan  Jamaludin (2005: 36) yaitu:

Pendidikan pesantren secara khusus bertujuan mendidik
santri menjadi muslim yang bertakwa, berakhlak mulia,
cerdas, terampil, sehat lahir batin, menjadi kader ulama
yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh dalam mengamalkan
Islam secara utuh dan dinamis sebagai warga negara yang
berpancasila, memiliki kepribadian dan mempertebal
semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-
manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya dan
bertanggungjawab kepada pembangunan bangsa dan negara.
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Tujuan pendidikan pesantren apabila dipadukan dengan tujuan

pendidikan nasional mempunyai titik temu yang selaras. Dalam

menentukan arah tujuan pendidikan pesantren sangat kental

dengan unsur yang tertuang pada tujuan nasional. Terkait dengan

pembahasan tujuan pendidikan secara nasional dan tujuan

pendidikan pesantren ini Muljono (2011: 80) berpendapat bahwa:

Tujuan pendidikan pesantren dengan tujuan pendidikan
nasional ditandai oleh dua frasa yang sangat krusial yaitu
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
kepribadian Indonesia atau warga negara yang demokratis
dan  bertanggung jawab.  Kedua inti  frasa ini menjadi
titik temu antara tujuan pendidikan pesantren dengan tujuan
pendidikan nasional.

Perpaduan yang selaras antara tujuan pendidikan pesantren

dengan tujuan pendidikan nasional yaitu adanya dua hal penting

yang menjadi tujuan pendidikan. Baik pesantren ataupun negara

dalm penyelenggaraan pendidikan mempunyia tujuan yang sama

yaitu membentuk out put pendidikan yang berketuhanan dan

berkepribadian. Berdasarkan pendapat dan uraian diatas

disimpulan bahwa inti dari tujuan pendidikan pesantren ialah

mencetak insanul kamil yaitu manusia yang bisa memposisikan

dirinya sebagi hamba Allah dan khalifatullah/mandataris  Allah

di muka bumi, sehingga menjadi rahmat lil ‘alamin.
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2.3. Karakter

2.3.1. Pengertian Karakter

Karakter atau karakteristik dapat diartikan sebagai ciri-ciri khusus

yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang (komunitas)

secara konsisten dan tercermin dari sikap dan perilakunya. Hal

serupa yaitu pendapat Lapsley dan Narvaez dalam Rahman (2013: 7)

bahwa:

Karakter merupakan ciri khusus yang melekat pada diri
seseorang, keluarga, dan suatu komunitas secara konsisten dan
dapat diprediksi yang ditunjukkan oleh kecenderungan
perilaku. Perilaku itu tidak berdiri sendiri, melainkan
terintegrasi dengan sikap dan nilai.

Likcona (2004: 3-4) menulis dalam buku berjudul Character Matters

dengan ungkapannya:

Be careful of your thoughts,
for your thoughts become your words.
Be careful of your words,
for your words become your deeds.
Be careful of your deeds,
for your deeds become your habits.
Be careful of your habits,
for your habits become your character.
Be careful of your character,
for your character becomes your destiny.

Ungkapan yang ditulis Likcona menunjukkan bahwa kebiasaan

seseorang mencerminkan karakter orang tersebut. Seseorang akan

memperoleh status, akibat dari kebiasaan yang dia lakukan. Karakter

bukan dari pengakuan seseorang atas dirinya akan tetapi karakter

seungguhnya merupakan label yang dilekatkan kepada seseorang
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atau sekelompok orang (komunitas) oleh masyarakat dan lingkungan

disekitarnya. Konsistensi sikap dan perilaku yang tercermin dari

seseorang mengkondisikan masyarakat dan lingkungan melabeli

seseorang dengan label (karakter) tertentu misalnya, “dapat

dipercaya, disiplin, peduli dan lain-lain” . Rahman (2013: 8)

menegaskan bahwa:

Karakter seseorang bukanlah hasil penilaian terhadap sikap
dan perilaku diri sendiri, akan tetapi merupakan resultan
penilaian orang lain. Seseorang dapat saja mengatakan bahwa
dirinya memiliki karakter baik, namun jika masyarakat di
lingkungannya menilai ia berkarakter buruk, itulah karakter
yang sesungguhnya.

Pendapat lain mengartikan karakter sebagai watak atau kepribadian

seseorang. Hal ini diungkapkan oleh Zubaedi (2011: 5) yang

berpendapat bahwa:

Karakter atau disebut juga tabiat, yaitu sifat-sifat kejiwaan,
akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan
yang lain, disebut juga watak. Adapun berkarakter berarti
mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, berwatak.
Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark”
atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan
nilai dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang
yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya
dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang
perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan
berkarakter mulia.

Karakter dibangun melalui terbentuknya sikap yang didasari oleh

nilai (virtue) agama, budaya dan ideologi negara yang menjadi acuan

penentuan sikap dan perilaku. Rahman (2013: 7) menjelaskan

bahwa:
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Pembangunan karakter dimulai dari pembentukan sikap
berdasarkan nilai tertentu, seperti nilai agama, budaya,
termasuk ideologi negara. Sistem nilai itu berfungsi sebagai
kerangka acuan yang dijadikan referensi dalam menentukan
sikap dan perilaku. Sistem inilah yang kemudian menjadi
pembeda antara karakter yang satu dengan karakter lainnya.

Seiring pendapat Rahman bahwa karakter mencakup sikap dan

perilaku yang mengacu pada sitem nilai (virtue), Zubaedi (2011: 8)

memperkuat dengan pernyatannya bahwa: “karakter mencakup pada

serangkaian dari sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi

(motivations), dan keterampilan (skills)”.

Pendapat Rahman dan Zubaedi mengenai pengertian karakter dan

unsur pembentuknya diikuti oleh Sulistyono (2012: 35) yang

mengemukakan bahwa:

Berkarakter mulya/ baik berarti individu memiliki pengetahuan
tentang potensi dirinya dan memiliki kesadaran untuk berbuat
yang terbaik atau unggul, serta mampu bertindak sesuai
potensi dan kesadarannya itu. Karakteristik adalah realisasi
perkembangan positif sebagai individu meliputi intelektual,
emosional, sosial, etika, dan perilaku.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan sebelumnya,

maka dapat disimpulkan bahwa karakter adalah ciri khas yang

melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang (komunitas),

secara konsisten tampak dari sikap dan perilaku, dan merupakan

resultan penilaian masyarakat dilingkungannya bukan di dapat dari

pengakuan diri sendiri. Terdapat dua jenis karakter manusia yaitu

karakter baik dan karakter buruk. Karakter baik lahir dari jati diri

manusia yang mengikuti kebersihan jiwa dan hati nurani yang

mengacu pada nilai (virtue) agama, budaya dan ideologi negara.
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Manusia berkarakter baik dan kuat adalah manusia sejati, yaitu

manusia yang dapat menempatkan dirinya sebagai manusia terhadap

tuhan YME, sesama manusia, sesama makhluk dan juga

lingkungannya. Sebaliknya manusia berkarakter buruk apabila

manusia berkarakter menyimpang dari acuan nilai (virtue) agama,

budaya dan ideologi negara yang berlaku.

2.3.2. Kerangka Karakter

Kerangka karakter sebagai karakter yang dapat diterima masyarakat

secara global, mengacu pada nilai-nilai luhur budaya, agama, dan

ideologi bangsa. Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai

ras, suku dan agama, selain kaya akan budaya juga kaya dengan

warisan nilai-nilai luhur dimana ada sisi yang menguntungkan

dibalik ancaman yang sewaktu-waktu dapat timbul. Rahman (2013:

9) berpendapat bahwa:

Kemajemukan masyarakat di satu sisi merupakan khasanah
kebudayaan yang menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi
bangsa Indonesia, tetapi jika tidak dikelola secara arif dan
bijak, tidak mustahil akan memicu inharmonisasi di dalam
masyarakat, bahkan pada klimaksnya dapat memicu terjadinya
konflik sosial. Di sinilah peran penting tokoh agama,
budayawan, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya
untuk menjadi stabilisator dalam proses interaksi sosial.
Keberadaan para tokoh akan menjadi simbol bagi masyarakat
dalam menyikapi unsur-unsur kemajemukan tersebut.

Perumusan kerangka karakter telah banyak digagas oleh banyak

pakar dalam upaya menentukan sistem nilai yang tepat sebagai acuan

bagi masyarakat global. Sistem nilai yang dapat diterima secara

global diperlukan agar dapat disepakati tanpa menimbulkan
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benturan. Seperti diungkapkan Rahman (2013: 9) hasil dari berbagai

kajiannya bahwa:

Banyak pakar menggagas nilai-nilai moral dan spiritual yang
diajukan sebagai kerangka acuan global, seperti Dunning, J.H
dengan Global Morals-nya, Weiming, T.H dengan Beyond
The Inlightement of Mentality-nya dan Michael Josephson
dengan Six Pillars Character-nya.

Michael Josephson merumuskan Six Pillars Character (enam pilar

karakter) sebagai sistem nilai yang menjadi acuan masyarakat secara

global. Menurut Larry  C. Spears (2010: 25) Core values which they

call “Six Pillars of Character.” Those six particular character

values are: trustworthiness, respect, responsibility, fairness, caring,

and citizenship. Selanjutnya Rahman (2013: 11) menjelaskan enam

pilar karakter tersebut sebagai berikut:

1. Trustworthiness (kepercayaan) merupakan upaya
membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan integritas
(konsistensi antara keyakinan, kata-kata, dan tindakan),
kejujuran, amanah, dan loyalitas baik terhadap keluarga,
sahabat, maupun negara.

2. Respect adalah menghargai nilai-nilai dan harga diri atau
martabat setiap individu, memperlakukan orang lain
sebagaimana kita ingin diperlakukan, bertindak dengan
penuh pertimbangan (mengedepankan perdamaian tanpa
kekerasan), toleran terhadap perbedaan, dan menghindari
tindakan-tindakan yang menyinggung dan merugikan orang
lain.

3. Resposibility (tanggung jawab) adalah memiliki rasa
tanggung jawab terhadap setiap kata, sikap dan tindakan,
selalu melatih pengendalian diri, selalu berusaha untuk
memperbaiki diri, memiliki perencanaan yang matang,
menjadi tauladan bagi sesama, mandiri, proaktif, teguh
dalam pendirian, dan kerja keras.

4. Fairness (keadilan) adalah bersikap konsisten, terbuka, dan
memperlakukan setiap orang secara proporsional,
mempertimbangkan semua sisi dan mengambil keputusan
berdasarkan fakta tanpa prasangka dan subyektivitas,
mengikuti aturan yang ada, menghindari tuduhan-tuduhan
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yang tidak berdasar, tidak mengambil keuntungan dari
kesulitan orang lain, mengedepankan keadilan, dan
menghindari kecurangan.

5. Caring (kepedulian) adalah bersikap positif, simpati,
empati, dermawan, pemaaf, dan pandai berterimakasih dan
bersyukur.

6. Citizeship (kewarganegaraan) adalah menaati hukum
dengan penuh keyakinan, berperan aktif dalam
meningkatkan kesejahteraan warga negara dan anggota
masyarakat, memelihara lingkungan, sukarela, dan
berpatisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan cara
menggunakan hak pilih.

Berdasarkan pendapat Rahman yang diperkuat oleh hasil kajian

tentang kerangka karakter sebagai sistem nilai yang menjadi acuan

bagi masyarakat global, disimpulkan bahwa demi terciptanya

kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan manusia, dibutuhkan

suatu sistem nilai yang dianut secara global. Sistem nilai secara

global tersebut antaralain yang disebut dengan enam pilar karakter

atau enam tabi’at/ watak manusia berkarakter. Keenam pilar tersebut

yaitu, Trustworthiness (dapat dipercaya), Respect (tenggang rasa

atau menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri),

Resposibility (mempunyai rasa tanggung jawab), Fairness (adil

terhadap diri dan orang lain), Caring (peduli terhadap diri dan

lingkungan disekitarnya), dan Citizeship (menjadi warganegara yang

baik dan demokratis).

2.3.3. Manfaat Karakter (Karakter Baik)

2.3.3.1. Karakter Sebagai Pengendali Diri (Self Control)

Pengendali Diri (Self Control) diartikan sebagai kemampuan

untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan
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bentuk perilaku yang dapat membawa kearah konsekuensi

positif. Ini merupakan salah satu potensi yang dapat

dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses

dalam kehidupan, termasuk menghadapi kondisi yang terdapat di

lingkungan sekitarnya. Zubaidi (2011: 61) berpendapat:

Pengendalian diri adalah mengendalikan pikiran dan
tindakan agar dapat menahan dorongan dari dalam maupun
dari luar sehingga dapat bertindak dengan benar.
Pengendalian diri membantu peserta didik mengendalikan
perilaku mereka, sehingga mereka dapat bertindak benar
berdasarkan pikiran dan hati nurani mereka. Ini merupakan
mekanisme internal yang sangat berpengaruh, yang
mengarahkan sikap moral peserta didik, sehingga pilihan
yang mereka ambil tidak hanya aman, tetapi juga bijak.
Pengendalian diri merupakan kekuatan moral yang secara
sementara menghentikan tindakan yang berbahaya.

Ghufron (2010: 21) menyebut pengendalian diri dengan istilah

kontrol diri yaitu suatu kemampuan seseorang dalam

mengkondisikan diri. Menurut pendapatnya:

Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu
dalam kepekaan membaca situasi diri dan lingkungannya.
Selain itu, juga kemampuan untuk mengontrol dan
mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi
dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan
sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan perilaku,
kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah
perilaku agar sesuai untuk orang lain, dan menutupi
perasaanya.

Kesimpulan dari pendapat tersebut bahwa Self Control

(pengendali diri) adalah kecakapan seseorang untuk menguasai

diri sehingga bijaksana dalam bertindak. Kecakapan ini meliputi

pikiran dan tindakan dalam berinteraksi dengan lingkungannya.



56

Implementasi dari kecakapan ini menciptakan kedamaian dan

menjadikan suasana kehidupan yang harmoni.

2.3.3.2. Manfaat Pengendalian Diri (Self Control)

Pengendalian Diri (Self Control), dalam kehidupan sosial

bermanfaat bagi diri yang melakukan maupun orang-orang

disekitarnya. Tindakan ini menghasilkan banyak hal baik dan

tentu menekan banyak hal-hal yang tidak baik. Goleman (2002:

97) mengatakan bahwa:

Orang yang mempunyai self control akan mampu
melakukan beberapa hal positif seperti:
1. Mengelola dengan baik perasaan implusif dan emosi

yang menekan,
2. Tetap teguh, tetap positif, dan tidak goyah bahkan dalam

situasi yang paling berat, dan
3. Berpikir dengan jernih dan tetap focus kendati dalam

tekanan.

Self Control menumbuhkan kesadaran diri yang dapat

menjernihkan emosi sehingga memungkinkan seseorang

mengelola suasana hati yang buruk. Orang yang memiliki

kesadaran   diri yang   kuat dapat mengetahui saat dirinya

merasa kurang bersemangat, mudah kesal, sedih, ataupun tidak

bergairah, dan menyadari bagaimana berbagai perasaan tersebut

bisa mengubah perilaku mereka sehingga menyebabkan orang

lain tidak menjauhi mereka. Terkait pengendali diri (self control),

Tri Dayakisni (2003: 63) berpendapat bahwa tindakan positif

bermanfaat sebagai pengalihan tindakan negatif. Pendapatnya

sebagai berikut:
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Situasi dan kondisi yang memberikan tekanan psikologis
sering menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran yang cukup
banyak bagi  seseorang untuk  menghadapinya. Ketika diri
kita disibukkan dengan pikiran positif, maka situasi
pikiran negatif yang menekan akan terabaikan. Begitu
pula manakala kita menyibukkan diri dengan aktifitas
yang positif, maka emosi yang ingin meledak akibat
peristiwa yang tidak kita sukai akan menurun bahkan
hilang. Saat kita berhasil memaksa diri memikirkan hanya
hal-hal yang positif maka emosi kita akan ikut berubah
kearah yang positif juga.

Sebaliknya bila seseorang tidak memiliki self control akan

menghadapi banyak hal negatif kehidupannya. Hal negatif

merupakan masalah yang mengganggu diri sendiri dan orang

disekitarnya. Stein (2002: 83) mengemukakan:

Jika kita tidak bisa menahan suhu emosi maka kita
cenderung bertingkah laku yang memalukan, marah,
mencemooh, dan penuh kebencian sehingga buat orang lain
tidak senang. Akibatnya adalah kita akan ditinggalkan dan
ada kesan negatif terhadap diri kita. Lebih jauh lagi kita
tidak akan mampu menyadari kapan kita merasa stres,
kita akan melemahkan kemampuan yang mungkin kita
miliki untuk berempati, dan kita akan mengabaikan
kemampuan kita untuk berkomunikasi lisan dengan cara
yang simpatik dengan orang lain.

Kesimpulan dari beberapa pendapat yang telah diuraikan adalah

pengendalian diri (self Control) bermanfaat bagi diri pemiliknya

tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya. Manfaat self Control

bagi pelakunya adalah sebagai ketrampilan untuk menangani

stres. Selain itu juga sebagai pengelolaan emosi yang

menghasilkan kesadaran emosi. Dilihat dari segi moral, maka

keberhasilan perkembangan moral yakni dimilikinya kesadaran

emosi dan perilaku yang mencerminkan kepedulian akan orang

lain. Unsur dari kesadaran emosi antaralain saling berbagi, saling
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membantu, saling mengasihi, tenggang rasa, dan kesediaan

mematuhi aturan-aturan masyarakat.

2.4. Pendidikan Karakter

2.4.1. Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan upaya sadar untuk menjadikan

peserta didik berkarakter, maksudnya dapat mengaplikasikan nilai-

nilai karakter dalam kehidupan. Nilai-nilai karakter diperoleh

melalui proses internalisasi nilai-nilai karakter dan pembiasaan.

Rahman (2013: 11) mengemukakan bahwa:

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk menjadikan
peserta didik menjadi manusia terdidik, manusia yang bersikap
dan berperilaku berdasarkan hasil pendidikan yang
diperolehnya. Dengan kata lain, seseorang dikatakan terdidik
jika mengaplikasikan esensi dari pengetahuan dan
keterampilan yang dimilikinya berupa nilai-nilai etika.

Pendidikan berperan sebagai proses menanamkan nilai-niali karakter

kepada peserta didik. Sebagaimana pengertian pendidikan karakter

dari Likcona dalam Rahman (2013: 11) berpendapat bahwa

“character education is the deliberate effort to help people

understand, care about, and act upon core ethical values”. Jadi,

sasaran dari pendidikan karakter adalah pemahaman, kepedulian, dan

pengalaman nilai etika inti.

Pendidikan karakter mencakup dimensi sikap, pengetahuan dan

keterampilan. Hal ini diungkapkan Rohmadi (2010: 2) yang

mengatakan:
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Pendidikan karakter adalah proses internalisasi budaya ke
dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang
dan masyarakat menjadi beradab. Pendidikan bukan
merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih
luas lagi yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran
nilai (enkulturasi dan sosialisasi). Seorang anak harus
mendapatkan pendidikan yang menyentuh 3 dimensi dasar
kemanusiaan: (1) afektif yang tercermin pada kualitas
keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia, (2) kognitif yang
tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk
menggali dan mengembangkan, dan (3) psikomotorik yang
tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan
teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis”.

Implementasi pendidikan karakter menganut pada prinsip-prinsip

penyelenggaraan pendidikan karakter. Sebagaimana diungkapkan

Lickona dalam Rahman (2013: 12) bahwa :

Lickona mengidentifikasi sebelas prinsip dalam menyelenggarakan
pendidikan karakter, khususnya di sekolah. Kesebelas prinsip itu
secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut.
1. Memiliki definisi dan konsep tentang karakter yang baik.
2. Menginternalisasikan nilai karakter ke dalam pikiran, perasaan,

dan tindakan.
3. Menggunakan pendekatan komprehensif, intensif, dan proaktif.
4. Menciptakan sekolah sebagai komunitas yang penuh kepedulian.
5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan

tindakan moral.
6. Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum

sekolah.
7. Membangkitkan motivasi internal dari diri peserta didik.
8. Melibatkan seluruh komponen sekolah dalam usaha pendidikan

karakter.
9. Memerlukan adanya kepemimpinan moral dari semua pihak

baik pimpinan, staf, dan para guru.
10. Bekerjasama dengan para orang tua peserta didik dan

masyarakat
11. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi

pendidikan karakter di sekolah.

Sebelas prinsip penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah

mengkondisikan keterlibatan beberapa unsur, yaitu pelaku

pendidikan, konsep karakter yang baik, pembelajaran, lingkungan,
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dan peserta didik sebagai sasaran pelaksanaan pendidikan karakter.

Rahman (2013: 13) menjelaskan bahwa:

Jika dicermati secara seksama kesebelas prinsip tersebut, terdapat
beberpa unsur di sekolah yang saling berinteraksi dalam proses
pendidikan karakter. Unsur-unsur itu dapat disederhanakan
sebagaimana digambarkan berikut ini.

Gambar. 2.1. Interaksi unsur-unsur pendidikan karakter sekolah
dalam Rahman (2013:13)

Gambar 2.1. memberikan informasi bahwa langkah pertama

pendidikan karakter adalah menentukan formulasi konsep karakter

yang baik oleh stakeholder. Langkah kedua menentukan strategi dan

metode yang dipastikan dapat mengimplementasikan konsep

karakter yang telah disepakati. Selanjutnya, langkah ketiga adalah

pengkondisian lingkungan baik internal maupun eksternal demi

Konsep
Karakter
yang Baik

Lingkungan
Internal dan

Eksternal

Pelaku:
Pimpinan,
Guru dan

Staf

Strategi
dan

Metode
Siswa
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terealisasinya implementasi karakter, dan yang paling menentukan

keberhasilannya adalah pelaku pendidikan karakter yaitu pimpinan,

guru, dan staf, sedangkan peserta didik adalah sasarannya.

Makna pendidikan karakter bukanlah pendidikan yang secara

keseluruhan terpisah dari kegiatan penyelenggaraan di sekolah,

tetapi pendidikan yang didalamnya terformulasikan kegiatan untuk

membentuk karakter. Rahman (2013: 15) menegaskan bahwa:

Pendidikan karakter itu sesungguhnya tidak lain adalah proses
pembelajaran yang mendidik. Oleh karena itu, pendidikan
karakter sesungguhnya bukan kegiatan yang terpisah dari
proses pendidikan secara keseluruhan, melainkan pendidikan
untuk karakter.

Seiring dengan pendapat Rahman tentang apa sesungguhnya yang

dimaksud pendidikan karakter, Yoyon (2010: 83) berpendapat

bahwa:

Pendidikan karakter sesungguhnya bukan sekedar mendidik
benar dan salah, tetapi mencakup proses pembiasaan
(habituation) tentang perilaku yang baik sehingga siswa dapat
memahami, merasakan, dan mau berperilaku baik. Sehingga
tebentuklah tabi’at yang baik.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan, dapat

disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu proses

membentuk karakter peserta didik melalui upaya mentransfer

pengetahuan, melakukan kegiatan pembelajaran dalam rangka

menginternalisasi nilai-nilai karakter, yang mencakup pada demensi

kognitif, affectif, dan psikomotorik sehingga melahirkan manusia

yang senantiasa terampil mengaplikasikan nilai-nilai karakter dalam
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kehidupan. Keberhasilan pendidikan karakter dapat dilihat dari

seberapa banyak pendidikan itu menghasilakan manusia yang

mampu mengaplikasikan nilai-nilai karakter dalam kehidupan dalam

serangakain siakap (attitude), perilaku (behavior), dan keterampilan

(skill).

2.4.2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter

Tujuan pendidikan karakter adalah menumbuhkan kembangkan

potensi baik peserta didik. Menurut Dharma (2011: 9) bahwa

“pendidikan karakter memfasilitasi pengetahuan dan pengembangan

nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam prilaku anak, baik ketika

proses sekolah, setelah proses sekolah maupun setelah lulus dari

sekolah”.

Tujuan pendidikan karakter mempunyai kesamaan dengan tujuan

pendidikan moral dan akhlak, keduanya mempunyai tujuan pokok

yaitu membentuk pribadi peserta didik. Menurut Ramli (2003: 18):

Esensi dan makna pendidikan karakter sama dengan
pendidikan moral dan akhlak bertujuan membentuk pribadi
anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat,
dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang
baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang
baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah
nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh
budaya masyarakat dan bangsanya.

Fungsi pendidikan karakter adalah menciptakan lingkungan yang

memungkinkan tumbuh kembangya karakter peserta didik. Kusuma

(2007: 135) berpendapat:
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Fungsi pendidikan karakter sebagai dinamika dan dialektika
proses pembentukan individu. Pengayaan nilai individu
ditumbuhkan dengan memberikan ruang bagi figur keteladanan
untuk peserta didik dan mencipatakan sebuah lingkungan yang
kondusif bagi proses pertumbuhan berupa kenyamanan,
keamanan yang membantu suasana pengembangan diri satu
sama lain dalam keseluruhan dimensinya.

Kesimpulan dari pendapat diatas, tujuan dan fungsi pendidikan

karakter adalah mengajarkan, memberi teladan, membiasakan,

memotivasi, menguatkan budaya masyarakat berkarakter yang

dibarengi dengan penciptaan kondisi yang memungkinkan

tumbuhsuburnya karakter peserta didik. Sekolah sebagai lembaga

pendidikan karakter menempatakan insan pendidik seperti guru,

orang tua, staf sekolah, masyarakat sebagai fasilitator yang

menciptakan lingkungan bagi tumbuh kembangnya peserta didik

yang berkarakter. Peserta didik telah memiliki sifat-sifat bawaan,

pendidikan karakter menumbuh kembangkan sifat-sifat yang baik,

yang sesuasi dengan nilai-nilai budaya, agama dan ideologi bangsa

dan berupaya menghilangkan sifat-sifat yang tidak baik, yang tidak

sesuai dengan nilai-nilai budaya, agama dan ideologi bangsa.

2.4.3. Konsep Dasar Pendidikan Karakter

Inti pendidikan karakter adalah membentuk manusia berkepribadian

mulia dengan media berbagai macam seperti keluarga, satuan

pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia

usaha, dan media massa. Satuan pendidikan berupaya

mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai pembentuk karakter
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melalui program operasional satuan pendidikan masing-masing. Hal

ini merupakan prakondisi pendidikan karakter pada satuan

pendidikan. Saat ini upaya pengembangan dan pembentukan

karakter diperkuat beberapa nilai hasil kajian empirik Pusat

Kurikulum.

Konsep karakter tersusun  dari 3  (tiga) bagian yang saling berkaitan,

yaitu  : moral knowing (pengetahuan  moral), moral attitud (sikap

moral),  dan moral behavior (perilaku moral). Karakter yang baik

didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk

berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Zubaidi (2011: 41)

mengemukakan bahwa:

Lickona, sebagai pencetus pendidikan karakter menjelaskan
bahwa konsep moral memiliki komponen kesadaran moral,
pengetahuan nilai moral, pandangan ke depan, penalaran
moral, pengambilan keputusan,  dan pengetahuan sendiri.
Sikap moral memiliki komponen kata hati, rasa percaya diri,
empati, cinta, kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan
diri. Perilaku moral terdiri dari komponen kemampuan,
kemauan, dan kebiasaan. Kelengkapan komponen moral yang
dimiliki seseorang akan membentuk karakter yang baik atau
unggul/ tangguh.

Jika dicermati, dari pendapat Lickona terdapat tiga unsur yang

terkait dalam konsep karakter. Konsep karakter dari tiga unsur yang

berkaitan digambarkan sebagai berikut.



65

Gambar 2.2. Keterkaitan antar komponen moral dalam
pemebentukan karakter yang baik menurut Lickona

Gambar 2.2. memberi kejelasan bahwa konsep karakter dibentuk

oleh tiga komponen moral yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku.

Ketiga komponen moral pembentuk karakter ini saling berkaitan satu

sama lain. Keterkaitan ini begitu erat mengikat sehingga mustahil

apabila membentuk karakter tanpa ketiga-tiganya atau dengan

meninggalkan salah satu dari ketiga komponen moral.

Kementerian Pendidikan Nasional dalam Suyadi (2013: 8) telah

merumuskan 18 Nilai Karakter yang akan ditanamkan dalam diri

peserta didik sebagai upaya membangun karakter bangsa. Suyadi

mengemukakan bahwa:

Konsep pendidikan karakter bangsa yang telah ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan Nasional memuat 18 nilai karakter.
Sebagai cita-cita nasional nilai karakter bangsa meliputi:
religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri,
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan dan
nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi,
komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan,
peduli sosial, dan tanggung jawab.

PENGETAHUAN
MORAL

SIKAP
MORAL

KONSEP
KARAKTER

PERILAKU MORAL



66

Konsep-konsep pendidikan karakter bangsa yang menjadi cita-cita

nasional dan telah dicanangkan oleh Kemendiknas tersebut dapat

dijelaskan secara rinci dengan uraian sebagai berikut:

1. Religius, yakni ketaatan dan kepatuahan dalam memahami dan

melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut,

termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap

pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, serta hidup

rukun dan berdampingan.

2. Jujur, yakni sikap dan perilaku yang menceminkan kesatuan

antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan (mengetahui apa

yang benar, mengatakan yang benar, dan melakukan yang

benar) sehingga menjadikan orang yang bersangkutan sebagai

pribadi yang dapat dipercaya.

3. Toleransi, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan

penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan,

suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang

berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat

hidup tenang di tengah perbedaan tersebut.

4. Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap

segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku.

5. Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara

sungguh-sungguh (berjuang hingga titik darah penghabisan)

dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan,

dan lain-lain dengan sebaik-baiknya.
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6. Keratif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi

dalam berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga

selalu menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang

lebih baik dari sebelumnya.

7. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada

orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun

persoalan. Namun hal ini bukan berarti tidak boleh bekerjasama

secara kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan tugas

dan tanggung jawab kepada orang lain.

8. Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan

persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara

dirinya dengan orang lain.

9. Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap, dan perilaku yang

mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal

yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam.

10. Semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan

tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di

atas kepentingan pribadi atau individu dan golongan.

11. Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan

rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap

bahasa, budaya, ekomoni, politik, dan sebagainya, sehingga

tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat

merugikan bangsa sendiri.
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12. Menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi

orang lain dan mengakui kekurangan diri sendiri tanpa

mengurangi semangat berprestasi yang lebih tinggi.

13. Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan

tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang

santun sehingga tercipta kerja sama secara kolaboratif dengan

baik.

14. Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan

suasana damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran

dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu.

15. Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk

menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai

informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya,

sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya.

16. Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu

berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.

17. Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan

kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang

membutuhkannya.

18. Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam

melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan

dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun

agama.
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Kusuma (2007: 154) mengemukakan pendapat tentang bagaimana

menindaklanjuti pencanangan konsep karakter bangsa yang

diselenggarakan oleh suatu lembaga pendidikan. Menurutnya:

Konsep dasar pendidikan karakter yang diusung oleh satuan
pendidikan tidak harus dari keseluruhan konsep karakter
bangsa ini. Satuan pendidikan dapat menentukan prioritas
pengembangan dan pembentukan karakter prakondisi sesuai
visi misinya dengan mengacu pada 18 nilai dari Kemendiknas.
Implementasi jumlah dan jenis karakter yang dipilih tentu akan
berbeda antara satu daerah atau sekolah yang satu dengan yang
lain. Hal itu tergantung pada kepentingan dan kondisi satuan
pendidikan masing-masing.

Mengacu pada pendapat Kusuma, suatu lembaga pendidikan berhak

menentukan sendiri arah tujuan pendidikan karakter sesuai dengan

visi dan misi lembaganya. Cita-cita secara nasional yang besar tidak

harus dicapai sekaligus akan tetapi bisa secara bertahap. Nilai yang

dikembangkan dalam implementasi pendidikan karakter dapat

dimulai dari nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan

sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga pendidikan.

Kegiatan pra penelitian memperlihatkan adanya fenomena

pendidikan karakter yang diterapkan di Yayasan Nurul Huda

Lampung. Pembinaan karakter religius lebih tampak, akan tetapi

berdasarkan pengamatan dan wawancara, didapat informasi bahwa

kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Yayasan Nurul Huda

Lampung, tidak hanya bertujuan mengahasilkan lulusan yang

berkarakter religius. Pembinaan karakter religius adalah jembatan

untuk menumbuhkan karakter secara umum sebagaimana yang

tertuang dalam cita-cita pendidikan nasional.
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2.4.4. Karakter Religius

Religius merupakan jiwa yang meyakini bahwa kehidupan dan

segala unsurnya ada yang menguasai sehingga tumbuh kesadaran

jiwa untuk tunduk kepada aturan penguasa alam itu. Pernyataan ini

merujuk dari pengertian religius dari beberapa sumber antara lain

Elearning Pendidikan (2011: 23) yang menjelaskan bahwa:

Kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing
religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama
atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas
manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religious yang
berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang.

Gazalba dalam Ghufron dan Risnawita (2010:167) menyampaikan

pengertian religius dengan menerjemahkannya secara etimologi

sebagai berikut:

Religius atau religiusitas berasal dari kata religi dalam bahasa
latin “religio” yang akar katanya adalah religire yang berarti
mengikat. Dengan demikian, mengandung makna bahwa religi
atau agama pada umumnya memiliki aturan-aturan dan
kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh
pemeluknya.

Religius menurut Suyadi (2013: 8) adalah implementasi dari jiwa

yang patuh kepada penguasa alam semesta dengan menjalankan

aturan-Nya. Menurut pendapatnya religius adalah:

Ketaatan dan kepatuahan dalam memahami dan melaksanakan
ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk
dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah
agama (aliran kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan
berdampingan.

Karakter Religius berdasarkan pendapat tersebut dapat

dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam
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melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk

agama lain. Karakter ini termasuk salah satu dari karakter-karakter

yang rumuskan oleh Kemendiknas RI. Peserta didik diharuskan

untuk memiliki dan menerapkan karakter religius dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral yang melanda

bangsa Indonesia, karakter religius menjadi sangat penting.

Indonesia yang terbentuk dari berbagai suku, ras, agama dan adat

istiadat sangat membutuhkan kesadaran tinggi dalam menyikapi

perbedaan demi tegaknya NKRI. Berbekal kecakapan dari karakter

religius peserta didik sebagai komponen bangsa diharapkan mampu

meneruskan cita-cita luhur bangsa. Perilaku baik dan buruk didasari

hati nurani yang berpegang teguh pada norma agama dan

masyarakat.

Akar dari Karakter Religius khususnya dari nilai agama Islam antara

lain Taat Menjalankan Ibadah Sholat Lima Waktu. Perilaku ini

merupakan salah satu kegiatan untuk membentuk karakter peserta

didik di Pondok Pesantren Nurul Huda Lampung. Berangkat dari

menjadi seorang muslim yang Taat Menjalankan Ibadah Sholat

Lima Waktu diharapkan peserta didik akan tumbuh menjadi manusia

berkarakter sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan

pendidikan nasional.
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Karakter Religius Taat Menjalankan Ibadah Sholat Lima Waktu

diajdikan pijakan dasar bagi Pondok Pesantren Nurul Huda

Lampung dalam menumbuhkan karakter peserta didik secara

menyeluruh dengan alasan bahwa dengan sholat seseorang tercegah

dari perbuatan fakhsya’ dan munkar, sebagaimana dijelaskan dalam

al-Qur’an surat al-Ankabut ayat 45 yang artinya: “Dan dirikanlah

shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-

perbuatan) fakhsya’ (keji) dan mungkar (yang diingkari/ jelek)”.

Alasan lainnya bahwa sholat merupakan ibadah pokok seorang

muslim yang dalam pembinaannya dalam Islam diperintahkan sejak

sedini mungkin yaitu sejak seorang muslim berusia tujuh tahun.

Pembinaan terhadap peserta didik taat menjalankan ibadah pokok

sholat lima waktu memerlukan kesabaran dari porang tua/ pendidik.

Imam Suraji (2011: 201) menjelaskan:

Perlu waktu dan kesabaran dalam menanamkan suatu
kebiasaan untuk melakukan shalat. Orangtua harus
membiasakan anak melakukan shalat selama tiga tahun terus
menerus yaitu sejak umur tujuh tahun sampai sepuluh tahun.
Apabila sudah tiga tahun dilatih, tetapi anak belum mau
mengerjakan shalat, orangtua boleh menghukumnya dengan
cara mendidik. Perintah ini terdapat dalam sabda Rasulullah
saw, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Hakim
yang artinya: “Didiklah (biasakanlah) anakmu shalat apabila
sudah berumur tujuh tahun dan pukullah (jika menolak)
apabila sudah berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah antar
mereka tempat tidurnya”. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan
Hakim).

Kesimpulan dari uraian diatas, Pondok Pesantren Nurul Huda

membangun karakter religius peserta didiknya melalui pembiasaan

taat beribadah sholat lima waktu. Peserta didik yang dapat
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menjalankannya akan mendapatkan bebagai keutamaan dari

menjalankan sholat lima waktu; tercegah dari pebuatan jelek yang

merugikan diri dan sekitarnya. Karakter religius dijadikan pijakan

utama untuk membentuk karakter secara umum sesuai cita-cita

pendidikan nasional.

2.4.5. Usia Efektif Pembentukan Karakter

Usia dini merupakan usia yang paling penting dalam

tahap perkembangan manusia. Pada usia tersebut perkembangan

fisik dan mental mengalami kecepatan  yang luar biasa, dasar

struktur kepribadian sepanjang rentang kehidupan diletakkan pada

periode ini. Pengalaman menjadi dasar awal yang cenderung

bertahan dan akan mempengaruhi sikap dan perilaku yang

berkembang menjadi kebiasaan.

Pada hakekatnya, manusia adalah makhluk yang bisa dididik dan

juga bisa mendidik. Karakter manusia sudah muali tumbuh bersama

dengan pertumbuhan sejak dalam kandungan ibunya. Pada masa 0 – 8

tahun merupakan usia emas (golden age) bagi anak. Pada usia ini

merupakan masa yang paling tepat untuk memulai membentuk

karakternya. Sujiono (2009: 6) mengemukakan:

Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani
suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental
bagi kehidupan selanjutnya. Anak adalah manusia kecil yang
memiliki potensi yang masih harus dikembangkan.

Anak pada usia 0-6 mengalami perkembangan pesat secara fisik

maupun psikis. Yulianti (2010: 7) berpendapat:
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Anak usia dini atau anak yang berada pada usia antara 0-6
tahun merupakan pribadi yang sedang membutuhkan upaya-
upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek
perkembangan baik  perkembangan fisik maupun psikis.

Pendidikan karakter dilakukan secara berkelanjutan sejak usia nol

hingga dewasa. Karakter dibentuk dengan proses yang

membutuhkan waktu lama. Menurut Suyanto (2010: 12):

Pendidikan karakter pada usia dini di keluarga bertujuan untuk
pembentukan, pada usia remaja di sekolah bertujuan untuk
pengembangan sedangkan pada usia dewasa di bangku kuliah
bertujuan untuk pemantapan. Tugas-tugas pendidik adalah
menyediakan  lingkungan belajar yang baik untuk
membentuk, mengembangkan dan memantapkan karakter
peserta didiknya.

Pada usia pra sekolah (0-5 tahun) pendidikan karakter efektif

dilakukan oleh orang tua dalam keluarga. Memasuki usia sekolah (6-

12 tahun) sudah mulai memasuki lingkungan di luar rumahnya.

Anak akan lebih percaya dengan perkataan gurunya daripada

orangtuanya sendiri. Pendidikan karakter anak usia sekolah dasar

sangat efektif dilakukan di sekolah. Lingkungan sekolah (guru dan

siswa) memiliki peran yang kuat dalam membentuk karakter anak.

Remaja masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan.

Remaja memiliki kepribadian yang masih labil dan sedang mencari

jatidiri untuk membentuk karakter permanen. Pendidikan pada usia

remaja menjadi momen yang penting dan menentukan karakter

seseorang setelah dewasa. Lingkungan pergaulan di sekolah maupun

di rumah mempunyai peluang yang sama kuatnya dalam
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pengembangan karakter. Karakter saat dewasa sudah  terbentuk

sejak anak-anak  dan remaja.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal sering menjadi panutan

dalam berbagai hal termasuk panutan dalam mendidik karakter.

Pendidikan karakter di sekolah disesuaikan dengan tingkat usia

perkembangan mental peserta didik. Suyanto (2010: 15)

berpendapat:

Pembentukan dan pengembangan karakter sudah terjadi
sampai anak berusia remaja. Setelah dewasa, karakter yang
dimiliki manusia relatif stabil dan permanen. Oleh sebab itu,
model pendidikan karakter pada usia anak-anak, remaja dan
dewasa tidak dapat disamakan. Satu model pendidikan
karakter yang efektif diterapkan di SD, belum tentu efektif
untuk usia remaja dan dewasa.

Lebih lanjut dari pembahasan diatas Syukri (2010: 143)

mengungkapkan:

Tidak mudah membentuk karakter orang yang sudah dewasa.
Membentuk kultur ahlak mulia orang dewasa diperlukan
waktu yang panjang melalui pembiasaan- pembiasaan.
Karakter pada orang dewasa memang sudah memfosil atau
sulit diubah melalui strategi pembelajaran biasa.

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas, usia paling tepat

membentuk karakter adalah 0-12 tahun atau usia pra sekolah dan

sekolah dasar. Pada usia 0-12 tahun manusia mengalami

perkembangan penting sebagai dasar pembentukan karakternya.

Bentuk karakter pada usia 0-12 tahun dapat dipastikan akan menjadi

karakter permanen yang sulit dirubah.
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Setelah usia 12 tahun atau usia remaja, seseorang mengalami masa

transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Karakter pada

usia diatas 12 tahun banyak dipengaruhi oleh karakter sebelumnya

yang telah permanen. Karakter yang baru dibentuk pada usia diatas

12 tahun biasanya akan sulit.

2.5. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang pendidikan karakter telah banyak dilakukan. Salah satu

tujuannya adalah mencari model pendidikan karakter yang efektif. Beberapa

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat relevansi dengan

penelitian berjudul “Model Pendidikan Karakter Peserta Didik Sekolah

Dasar di Lembaga Pendidikan Pesantren dan Sekolah Formal” ini.

Penelitian yang relevan antaralain :

1. Hasil penelitian Abir Tannir dan Anies Al-Hroub menunjukkan bahwa

siswa yang menerima perlakuan karakter menunjukkan rating lebih

tinggi dalam mempertahankan intelektual dan peningkatan harga diri

dari pada yang tidak menerima perlakuan karakter. Berdasarkan alat

RSS siswa dalam kelompok nonperlakuan menunjukkan regresi dalam

skor harga diri. Regresi ini mungkin karena mereka tidak menerima

keterampilan untuk mempertahankan atau meningkatkan harga diri.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aynur Pala untuk mencari

pedoman pendidikan karakter efektif untuk diterapkan di sekolah pada

semua tingkatan. Hasil penelitian menunjukkan tingginya skor
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kebutuhan tanggungjawab, jujur dan peduli. Penanaman aspek nilai

sebagai kebutuhan paling dominan dalam konsep pendidikan karakter.

3. Hasil penelitian Syamsu A. Kamaruddin. menunjukkan bahwa pembiasaan

perilaku memberi efek signifikan. Responden yang diberi perilaku

pembiasaan pada sikap tertentu cenderung memiliki kebiasaan baru sesuai

perilaku terapan.

4. Penelitian Jacques S. Benninga, Marvin W. Berkowitz, Phyllis Kuehn

dan Karen Smith tentang hubungan implementasi pendidikan karakter

dengan prestasi akademik di sekolah dasar. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa program sekolah padat karakter memberi efek

signifikan pada prestasi akademik siswa. Perlakuan yang kondusif

terhadap siswa melalui keteladanan sikap peduli dan tanggung jawab

memberi dorongan prestasi akademik. Aspek pertumbuhan kejiwaan

mendorong rasa tanggung jawab siswa meningkatkan setatus sekolah.

5. Penelitian berjudul Konsep Ma’rifatullah Menurut Al-Ghazali (Suatu

Kajian Tentang Implementasi Nilai-Nilai Akhlak Al-Karimah), oleh

Murni. Sebuah penelitian tentang landasan dan implementasi nilai-nilai

Akhlak Al-Karimah yang terapkan Al-Ghazali. Penelitian ini berhasil

ditemukan empat hal yaitu landasan ma’rifatullah dalam meningkatkan

akhlak al-karimah yaitu: (1) dengan mengenal Allah swt sebagai

kewajiban bagi setiap manusia, demikian disebutkan dalam al-Qur’an

dan al-Sunnah, karena dengan mengenal Tuhannya manusia akan

mengenal dirinya sendiri. (2) Metode integrasi ma’rifatullah dalam

membina akhlak al-karimah melalui metode pembinaan, pembiasaan,
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dan keteladanan. (3) Fungsi ma’rifatullah dalam pembinaan akhlak al-

karimah adalah akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan,

keselamatan, ketentraman dan ketenangan jiwa raga,sertakelezatan dan

kenikmatan beribadah kepada Allah swt. (4)Tujuan pengembangan

ma’rifatullah dalam meningkatkan akhlak al-karimah sebagai pengarah

yang akan meluruskan orientasi hidup seorang muslim.

6. Hasil penelitian Jacques S. Benninga, Marvin W. Berkowitz Phyllis

Kuehn, Karen Smith menunjukkan bahwa tingginya prestasi sekolah

disebabkan empat dimensi yaitu (1) orang tua, guru dan konsep karakter

yang baik, (2) kualitas layanan pembelajaran, (3) kepedulian komunitas,

dan (4) lingkungan fisik yang bersih dan nyaman.

7. Penelitian berjudul Implementasi Sistem Pendidikan Integrasi di

Pondok pesantren Al Huda Jetis Kutosari Kebumen oleh M.

Kholiluddin. Sebuah penelitian yang menggunakan metode kualitatif

dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan penelitian untuk

mengetahui implementasi sistem pendidikan integrasi di Pondok

Pesantren Al-Huda Jetis Desa Kutosari Kecamatan Kebumen

Kabupaten Kebumen, serta pengaruhnya terhadap peserta didik.

8. Penelitian berjudul Educative Tradition and Islamic Schools in

Indonesia oleh Charlene Tan. Sebuah penelitian tentang studi Sekolah

Islam yang menganut tradisi edukatif yang melihat kompatibilitas

antara penanaman nilai-nilai agama dan akuisisi pengetahuan modern

dan disposisi.
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9. Penelitian berjudul Boarding And Modernity In Indonesia: Ma'had Aly

Of Kuningan oleh Didin Nurul Rosyidin. Sebuah penelitian studi kasus

di Ma'had Aly Kuningan tentang bagaimana keterkaitan pengaturan

kurikulum dan praktek negoisasi terhadap perubahan yang berlangsung

di masyarakat sekitar.

10. Penelitian berjudul Manajemen Pengelola Yayasan Dalam Pelaksanaan

Boarding School Di  Yayasan Nurul Huda  Lampung tahun 2013 oleh

Ahmad Muslih. Sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif tentang pengelolaan manajemen yayasan yang menaungi

pondok pesantren dan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan pemimpin

yang mengelola kegiatan dengan pendekatan kekeluargaan memilki

daya dukung atas bawahan. Sikap saling menghormati memberi

peluang terjadinya peningkatan kinerja meski tanpa pengawasan ketat.

11. Hasil penelitian Mohd Syukri Hanapi bertujuan mengkaji konsep al-

wasatiyyah, yang dalam bahasa Arab berarti "tengah", untuk

menyeimbangkan tindakan ekstrim dan fanatik dalam setiap aspek

kehidupan manusia sejalan dengan aspirasi pemerintah Malaysia

mempromosikan persatuan di antara orang dari berbagai  ras dan untuk

menahan gejolak sosial. Studi ini menemukan bahwa konsep

wasatiyyah menurut Alqur'an dan hadis (epistemologi Islam) tidak

diterapkan dalam arti harfiah karena hal ini akan memerankan melekat

makna kedua yang baik (khayr) dan buruk (fasad) atau antara hanya (

'adl) dan pelanggaran (zulm) dalam secara bersamaan mode. Bahkan,

konsep al-wasatiyyah menurut epistemologi Islam membawa pesan dari
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melakukan baik dengan ketabahan, kekuatan, kebenaran dan konsistensi

serta ditinggalkannya segala bentuk kejahatan dan mencegah kejahatan

dengan kebijaksanaan. Hal ini jelas tidak mirip dengan slogan-slogan

politik seperti "Islam Hadhari" (yang Islam Hadhari Konsep), "Gagasan

Malaysia", "Bersih, Efisien dan Terpercaya", "Memimpin dengan

Contoh", dan lain yang pelaksanaannya hanya sementara di alam.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat

disimpulkan bahwa: karakter merupkan kebutuhan manusia dalam

kehidupannya untuk keselarasan dan keseimbangan. Seseorang memiliki

karakter bawaan, dan memungkinkan dibentuk sebagaimana seharusnya

melalui pembiasaan dan penanaman nilai-nilai. Pembentukan karakter

melibatkan banyak pihak dan perlu dibuat pola yang tepat agar perlibatan

menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan.

2.6. Kerangka Pikir Penelitian

Pendidikan karakter adalah suatu upaya untuk menjadikan manusia

berkarakter. Membentuk karakter, tidak bisa secara instan, tapi merupakan

proses yang membutuhkan waktu panjang. Pendidikan karakter yang

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, harus tangani oleh tenaga

profesional dan dilaksanakan dengan cara yang efektif. Efektifitas

penyelenggaraan pendidikan karakter mutlak menjadi pertimbangan, agar

pendidikan karakter yang diterapkan dapat dipastikan hasilnya.
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Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan karakter, harus memiliki dasar

yang kuat dalam merumuskan konsep dan menentukan arah pendidikannya.

Upaya untuk mendapatkan gambaran dalam merumuskan model pendidikan

sekolah yang efektif untuk membentuk karakter dilakukan melalui kajian

dan penelitian. Penelitian dilakukan pada sekolah yang menyelenggarakan

pendidikan karakter dan ada indikasi keberhasilannya. Model pendidikan

sekolah yang efektif untuk membentuk karakter, dirumuskan dari kajian

hasil penelitian yang didukung berbagai teori dan hasil penelitian pada

sekolah penyelenggara pendidikan karakter.

Kerangka pikir pada penelitian ini menggambarkan langkah-langkah

sebagai upaya yang harus ditempuh untuk menemukan model pendidikan

karakter efektif. Langkah-langkah sebagai upaya ini adalah:

1. Melakukan kajian dan penelitian men dalam melalui kegiatan penelitian

anataralaian wawancara, observasi, dokumentasi dan telaah data.

2. Merumuskan hasil kajian dan penelitian menjadi sebuah kesimpulan dari

data yang diperoleh dari hasil kajian dan penelitian.

3. Model pendidikan karakter efektif ditemukan dari kajian dan penelitian

mendalam  yang telah dilakukan .

Langkah-langkah kegiatan kajian dan penelitian yang telah diterangkan

merupakan bentuk kerangka pikir pada penelitian ini dan digambarkan

sebagai berikut.
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Gambar 2.3. Kerangka pikir penelitian
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(Kesimpulan data hasil penelitian)
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2. PENELITIAN (Wawancara, Observasi,

Dokumentasi, Telaah data)

Model Pendidikan
Karakter Efektif



III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, yaitu penelitian pada latar

alamiah yang menghasilkan data diskriptif berupa kata – kata, gambar, dan

bukan angka – angka. Penelitian ini untuk mencari pemecahan masalah

dengan cara melakukan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen

pada latar penelitian. Bodgan dan Taylor dalam Moleong (2011: 3)

mengatakan bahwa “metodologi kulitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Metode kualitatif dengan data deskriptif yang digunakan untuk

memecahkan masalah ini, sesuai dengan pendapat Nawawi (2005: 63):

Metode deskriftif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan
keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga,
masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta
yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metodologipeneltian kualitatif untuk pemecahan masalah dari obyek

penelitian berupa kegiatan penerapan model pendidikan karakter peserta

didik usia SD pondok pesantren dan sekolah di Yayasan Nurul Huda

Lampung, faktor pendukung, penghambat, tantangan, penanggulangan dan
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antisipasinya. Penerapan metodologi ini diharapkan mampu memberikan

pemahaman yang mendalam dan rinci dari objek yang diteliti.  Agar

substansi penelitian dapat terungkap, maka diperlukan pengamatan yang

mendalam pada obyek yang alamiah, yaitu obyek yang berkembang apa

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti.

3.2. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah adalah cara pandang memahami sesuatu secara kompleks

dan nyata. Dedi Mulyana (2003: 9) mendifinisikan paradigma dengan

pendapatnya sebagai berikut:

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami
kompleksitasdunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi
para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka
apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat
normatif, menunjukkan pada praktisinya apa yang harus dilakukan
tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistimologis
yang panjang.

Pendapat lain mengenai paradigma penelitian diungkapkan oleh Tahir

(2011: 58) yang mengartikan paradigma dengan mengikuti pengertian

paradigma menurut Patton (1978) yaitu:

A paradigm is a world view, a general perspective , a way of breaking
down the complexity of the real world. As such, paradigms are deeply
embedded in the socialization of adherents and practitioners:
paradigms tell them what is important, legitimate, and reasonable.
Paradigms are also normative, telling the practitioner what to do
without the necessity of long existential or epistemological
consideration. But it is this aspect of paradigms that constitutes both
their strength and their weakness-their strength in that it makes action
possible, their weakness in that the very reason for action is hidden in
the unquestioned assumptions of the paradigm.
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Lebih lanjut Tahir (2011:59) menyampaikan penjelasan sebagai definisi dari

paradigma sebagai berikut:

Paradigma merupakan sekumpulan anggapan dasar mengenai pokok
permasalahan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian yang akan diteliti.
Paradigma dapat didefinisikan sebagai acuan yang menjadi dasar bagi
setiap peneliti untuk mengungkapkan fakta-fakta melalui kegiatan
penelitian yang dilakukannya.

Paradigma penelitian dapat disimpulkan sebagai cara pandang yang

menyeluruh, nyata, sah dan logis untuk mengungkap fakta dan realita,

bersifat normatif, menunjukkan pada praktisinya tentang apa yang harus

dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau

epistimologis yang panjang. Paradigma penelitian ini adalah paradigma

kualitaif yaitu paradigma yang memandang secara menyeluruh sesuatu

fenomena alamiah. Penelitian kualitatif yaitu penelitian melalui

pengumpulan data dan menterjemahkannya secara alamiah. Menurut

Moeloeng (2011: 6) bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara
holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan
berbagai metode alamiah.

Sedangkan pengertian penelitian kualitatif menurut Muhadjir (2000: 54)

sebagai berikut:

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan
pada masalah proses dan makna/persepsi, di mana penelitian ini
diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan
deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna, yang juga tidak
menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah.
Pada tiap-tiap obyek akan dilihat kecenderungan, pola pikir,
ketidakteraturan, serta tampilan perilaku dan integrasinya.
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Paradigma penelitian kualitatif ini secara menyeluruh dirancang untuk

mempelajari model dan implementasi pendidikan karakter peserta didik usia

SD pondok pesantren dan sekolah di Yayasan Nurul Huda Lampung, faktor

pendukung, faktor penghambat, dan tantangan serta penanggulangan dan

antisipasinya. Bentuk dari upaya memahami fenomena yang ada pada objek

penelitian yang diarahkan untuk menetapkan sifat suatu situasi pada waktu

penyelidikan dilakukan. Penelitian dirancang untuk melukiskan kondisi apa

yang ada dalam situasi dan tanpa merumuskan hipotesis.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi berlangsungnya kegiatan penelitian iniberada di pondok pesantren

Nurul Huda Lampung. Sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren yang

berdampingan dengan sekolah formalyang dikelola oleh Yayasan Nurul

Huda Lampung. Yayasan ini beralamat di jalan Serbajadi RT. 05 dusun

Serbajadi 2 desa Pemanggilan kecamatan Natar kabupaten Lampung

Selatan. Peta lokasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.4. Peta lokasi pondok pesantren Nurul Huda Lampung
versi google map diakses 9-1-2017
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3.4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan orang/sumber/informan yang dapat

memberikan data/informasi kepada peneliti di lokasi penelitian. Penentuan

subyek penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan secara purposive

yang dilakukan secara terus-menerus dan sifatnya tergantung tujuan

penelitian setiap saat. Moleong(2011:132) menerangkan:

Subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar
penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang
situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian sebagai orang
yang diamati sebagai sasaran penelitian.

Seiring pendapat Moeloeng mengenai subyek penelitian kualitatif Sugiyono

(2012: 297) menjelaskan pendapatnya sebagai berikut:

Dalam penelitian kualitatif,tidak menggunakan istilah populasi, tetapi
oleh Spradley dinamakan“social situation” atau situasi sosial yang
terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan
aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengamati situasi dan segala

aktivitas penyelenggaraan pendidikan karakter serta menggali informasi dari

narasumberyang dapat memberikan informasi bagi kepentingan penelitian.

Selanjutnya untuk penentuan sampel penelitian menggunakan teknik

purposive dan snowball sampling. Teknik sampling ini merujuk pada

pendapat Sugiyono (2012: 298) bahwa:

Teknik sampling yang sering digunakan pada penelitian kualitatif
adalah purposive sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber
data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang
dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia
sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi
obyek atau situasi yang teliti.Atau dengan kata lain pengambilan
sampel diambil berdasarkan kebutuhan peneliti.
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Keabsahan data dari informan menjadi hal yang utama dalam penelitian ini.

Banyaknya data yang diperoleh, menjadikan data semakin akurat dan

meyakinkan keabsahannya. Teknik snowball sampling diterapakan untuk

menentukan data yang benar sebagai jaminan keabsahan data. Sebagaimana

pendapat yang diungkapkan Sugiyono (2012: 301) bahwa:

Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula
jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-
temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah
sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding
semakin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak
menggunakan purposive dan snowball sampling.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penentuan subyek pada penelitian

ini dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian

berlangsung atau disebut purposive sampling. Siapa yang akan dijadikan

informan ditentukan dengan pertimbangan bahwa informan diyakini dapat

memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Selanjutnya

diberlakukan pula teknik snowball sampling untuk memperoleh data

yang akurat sebagai jaminan keabsahan data penelitian.

Langkah awal penentuan subyek, pada pra penelitian ini telah dilakukan

pendataan mengenai siapa saja yang akan dijadikan narasumber/informan

dan apa saja informasi yang dibutuhkan. Perencanaan narasumber/informan

dan kebutuhan informasi penelitian dilakukan dengan tujuan agar

pelaksanaan penelitian lebih terarah. Perkiraan narasumber/informan pada

pra penelitian ini ditentukan berdasarkan pandangan kelayakan secara
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umum. Perkiraan narasumber/informan dan kebutuhan informasi disusun

pada tabel berikut.

Tabel3.3. Daftarkebutuhan informasi dan perkiraan informan penelitian

No Informasi yang ingin didapat Perkiraan informan

1 Model, konsep dan implementasi
pendidikan karakter peserta didik
usia SD di Yayasan Nurul Huda
Lampung

1. Kyai pondok pesantren
2. Kepala pondok pesantren
3. Kepala sekolah
4. Ustadz/dzah pondok

pesntren
5. Guru sekolah2 Faktor pendukung, penghambat,

tantangan, penanggulangan dan
antisipasinya

3 Kesaksian masyarakat dan hasil
dari implementasi pendidikan
karakter

1. Tokoh masyarakat
2. Orang tua
3. Peserta didik

Tabel 3.3. adalah petunjuk mengenai informasi yang ingin didapat dari

penelitian ini. Pada tabel juga diterangkan informan yang dimungkinkan

dapat memberikan informasi yang benar. Penetuan perkiraan informan ini

hanya sebagai perkiraan awal dan belum menjadi acuan yang baku

mengingat ada kemungkinan informan susulan pada saat dilakukan

penelitian di lapangan. Kemungkinan munculnya informan susulan untuk

mendapatkan informasi yang meyakinkan sehingga didapat informasi yang

benar.

3.5. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan kondisi yang diteliti. Dari obyek penelitian

akan diketahuai sesuatu atau fenomena yang terjadi. Sugiyono (2012:215)

menjelaskan:
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Obyek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian
yangingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek
penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas
(activity) orang-orang (actors) yangada pada tempat (place) tertentu.

Pemberlakuan obyek penelitian menjadi sumber data penelitian, mengikuti

pada pendapat Lofland yang dalamMoeloeng (2011: 157):

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-
lain. Maka jenis data dikelompokkan menjadi kata-kata dan tindakan,
sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Berdasarkan pendapat Sugiono dan Moeloeng, obyek pada penelitian adalah

situasi dan segala sesuatu yang terkait. Obyek penelitian yaitu model dan

implementasi pendidikan karakter peserta didik usia SD pondok pesantren

dan sekolah di Yayasan Nurul Huda Lampung, pendukung, penghambat dan

tantanganbeserta semua yang terkait.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam

penelitian untuk memperoleh hasil kajian data yang obyektif dan dapat

dipertanggungjawabkan. Langkah ini memerlukan alat pengungkap data

yang memadai dan relevan dengan masalah penelitian. Penelitian ini

menerapkan tekhnik pengumpulan data melalui tiga kegiatan, yaitu

Interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi.

1. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) yaitu kegiatan menghimpun informasi yang

dilakukan dalam penelitian. Arikunto (2013:198) mengemukakan:
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Interviuw disebut juga wawancara atau kuisioner lisan, adalah
sebuah dialog oleh pewawancara (interviewer) untuk
memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Kegiatan ini
sebagai teknik pengumpulan data untuk  mengetahui
permasalahan yang akan diteliti.Wawancara adalah proses
tanggung jawab dimana dua orang atau lebih secara langsung
(berhadap-hadapan secara fisik) ataupun tidak langsung
(kuesioner).

Tehnik interviuw (wawancara) yang diketahui antaralain wawancara

terbuka, tertutup, terstruktur dan tak terstruktur. Adapun tehnik yang

peneliti gunakan pada penelitian ini adalah wawancara terbuka dan

wawancara tak terstruktur. Penjelasan wawancara yang dimaksud

sebagai berikut:

1) Wawancara terbuka

Wawancara terbuka yaitu wawancara yang subyeknya

mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui

pula apa maksud dan tujuan wawancara itu.

2) Wawancara tak berstruktur

Wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya

tidak disusun terlebih dahulu tetapi disesuaikan dengan keadaan,

dan percakapannya mengalir seperti percakapan sehari-hari,

biasanya responden terdiri atas mereka yang memiliki

pengetahuan mendalami situasi dan informasi yang diperlukan.

Peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa orang yang terlibat

dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Dari dua tehnik

wawancara, dipilih salah satu yang sesuai dengan pertimbangan
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kondisi, situasi dan ketepatan untuk memaksimalkan akurasi

informasi.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi (pengamatan) sebagai kegiatan yang dilakukan peneliti

untuk mendapat informasi dengan panca indera. Menurut Moleong

(2011:175)

Observasi adalah pengamatan yang mengoptimalkan
kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian,
kebiasaan dan sebagainya. Pengamatan memungkinkan
pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek
penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari
segi pengertian subjek pada keadaan waktu itu.

Selanjutnya Arikunto (2013:199) mengemukakan pendapat yang

memperkuat pendapat Moeloeng. Menurut Arikunto, “Observasi

dapat melibatkan seluruh panca indera si pelaku observasi (obsever).

Hal ini melihat kebutuhan yang harus digunaan dalam melakukan

kegiatan observasi”.

Observasi pada penelitian ini kegiatan mengamati model pendidikan

karakter yang diselenggarakan di Yayasan Nurul Huda Lampung

untuk peserta didik usia SD dan segala hal yang terkait. Pengamatan

juga diarahkan pada hal-hal yang menjadi akibat dari diberlakukannya

model pendidikan. Optimalisasi pengamatan oleh peneliti dilakukan

sehingga objek yang diamati dapat ditangkap sebagaimana adanya,

karena fenomena alamiahlah yang akan dikaji dengan kajian secara

ilmiah.
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3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara menghimpun informasi yang dilakukan

peneliti melalui berbagai dokumen. Sukardi(2003:81) menjelaskan

bahwa:

Dokumentasi yaitu teknik memperoleh informasi dari
bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada
responden atau tempat dimana responden bertempat tinggal atau
melakukan kegiatan sehari-hari.

Mengikuti pendapat mengenai dokumentasi diatas, Arikunto

(2013:274) mengemukakan bahwa:

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data yang berupa
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, prasasti,
notulen, agenda dan sebagainya. Dokumen juga dapat berupa
benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol.

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data dari obyek

penelitian tentang pendidikan karakter yang diselenggarakan di

Yayasan Nurul Huda Lampung.

3.7. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat

dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Keabsahan data dalam penelitian

ini  meliputi uji credibility (uji validitas internal), uji transferability (uji

validitas eksternal), uji dependentbility (reliabilitas), dan confirmability

(obyektivitas). Hal ini sesuai pendapat Sugiyono (2012:366) yang

menyatakan bahwa “uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi
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uji validitas internal (credibility), validitas eksternal (transferability),

reliabilitas (dependentbility) dan obyektivitas (confirmability)”.

3.7.1.Uji Credibility (Uji Validitas Internal)

Uji validitas internal dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebenaran

dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian

harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari

responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan inquiry

sedemikian rupa sehingga kepercayaan penemuannya dapat dicapai.

Menurut Sugiyono (2012: 368-375) Untuk menghasilkan data

penelitian yang kredibel, terdapat enam teknik yang diajukan yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan

Menguji data dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti

kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi

dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti

dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin

akrab (tidakada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah

terbentuk rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian,

dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang

dipelajari.
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2. Peningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara

pasti dan sistematis.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai

pengecekkan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan

berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji

kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang

telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk

menguji kredibilitas data  dilakukan dengan cara   mengecek

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang

berbeda.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber

masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data

yang lebih valid sehingga lebih kredible.
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4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan

hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis

kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau

bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila

tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan

temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya data pendukung

untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

6. Mengadakan Member Check

Member check adalah proses pengecekkan data yang diperoleh

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk

mengetahui apakah data atau informasi yang diperoleh dan yang

akan digunakan nantinya sudah sesuai dengan apa yang dimaksud

oleh  narasumber. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh

para pemberi data,berarti data yang berada didalam data tersebut

valid, sehingga data tersebut semakin kredibel/dapat dipercaya.

Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

Triangulasi Sumber, dimana peneliti menguji data yang didapat dari

narasumber dengan membandingkan antara data dari satu narasumber

dengan data dari narasumber lainnya. Dalam penelitian ini dilakukan

pengambilan data dari beberapa narasumber/informan, setelah data

terkumpul, kemudian data-data tersebut dibandingkan satau sama
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lain. Data valid adalah data yang yang didukung oleh data lain yang

didapat dari narasumber/informan yang berbeda.

Narasumber/informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang

terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan baik secara langsung

ataupun tidak langsung, dan orang-orang yang dianggap paling

mengetahui atau mengerti mengenai rumusan permasalahan yang

diangkat oleh peneliti.

3.7.2.Uji Transferability (Uji Validitas Eksternal)

Uji validitas eksternal dilaksanakan apakah hasil penelitian yang

dilakukan dalam konteks (setting) tertentu dapat ditransfer ke subyek

lain yang memiliki tipologi yang sama. Validitas eksternal sebagai

persoalan empiris bergantung kepada kebersamaan antara konteks

pengiring dan penerima.

3.7.3.Uji Dependability (Reliabilitas)

Uji Dependability dalam penelitian kuantitatif disebut reliabilitas.

Suatu penelitian dapat dikatakan reliable, apabila orang lain dapat

mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian

kualitatif, uji dependabilty dilakukan dengan melakukan audit

terhadap keseluruhan proses penelitian.

3.7.4.Uji Konfirmability (Obyektivitas)

Uji Konfirmability dalam penelitian kualitatif mirip dengan uji

dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara

bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian,
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dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka

penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam

penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

3.8. Tekhnik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara mengolah dan mendiskripisikan data

agar dat yang telah tersusun dapat ditafsirkan. Menurut pendapat Lexy J.

Moeloeng (2011: 280) :

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja
seperti yang disarankan oleh data.

Miles and Huberman dalam Lawrence, J and Tar, U. (2013: 29)

mengungkapkan bahwa:

Data analysis as consisting of three concurrent activities data
reduction refers to the process of selecting, simplifying, abstracting
and transforming the new case data. They argue that data collection
and data analysis should overlap to allow for flexibility in data
collection procedures so that the researcher remains open to new
ideas or patterns which may emerge.

Mengacu pada pendapat Miles and Huberman, Tresiana (2013:115)

mengemukakan bahwa:

Analisis data adalah kegiatan memilah-milah atau mengklasifikasikan
dan menyajikan data lapang. Analisis data merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari kegiatan interpretasi, yaitu menafsirkan data
lapang yang sudah disajikan dengan   mengkomparasikannya
terhadap   konsep, model,   pikiran   dan  hasil penelitian orang lain
untuk membuat abstraksi makna berupa kesimpulan atas tac it
knowladge atau tac it meaning tentang data lapang yang disajikan.
Dengan demikian kegiatan analisis dan interpretasi merupakan
kegiatan yang menjadi satu kesatuan dan memiliki keterhubungan.
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Analisis data pada penelitian ini menerapkan teknik analsisi data dengan

proses yang terus menerus, berkesinambungan dan interaktif atau dikenal

dengan istilah cyclical analysis. Kegiatan ini mengadaptasi pada teknik

analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman dan digambarkan sebagai

berikut.

Gambar 3.5. Kegiatan analisis data dan keterkaitan antar komponen
menurut Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013:119)

Gambar 3.4. menerangkan serangkaian kegiatan analisis data yang saling

berkaitan dan terus menerus. Setelah data terkumpul selanjutnya direduksi,

disajikan dan disimpulkan. Penjelasan dari tiga komponen kegiatan ini

sebagai berikut.

1.   Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan dilapangan untuk dituangkan dalam uraian

atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan direduksi,

Reduksi
Data

Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Penarikan
Kesimpulan
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dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang

penting kemudian dicari tema atau polanya. Proses ini berlangsung

secara terus menerus selama proses penelitian.

Laporan atau data dilapangan diuraikan lengkap dan terperinci secara

ringkas dan sederhana. Reduksi data yang dilakukan pada penelitian

ini yaitu memilah-milah data hasil wawancara, observasi dan

dokumentasi mana yang penting untuk digunakan dan mana yang

tidak perlu digunakan sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian

difokuskan untuk mengungkap model, konsep dan implementasi

pendidikan karakter peserta didik usia SD di yayasan Nurul Huda

Lampung.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari

penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data

diwujudkan dalam bentuk uraian dan foto atau gambar sejenisnya.

Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

penelitian ini adalah teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan  kesimpulan yaitu verifikasi  secara terus  menerus

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal peneliti
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memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola, tema,

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan

sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Data

yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan diketahui gejalanya

kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisa secara

kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang rasionalitas

yang digunakan dalam merumuskan model, konsep dan implementasi

pendidikan karakter di pondok pesantren Nurul Huda Lampung.

Analisis data penelitian kualitatif didasarkan pada data primer dan skunder

yang diinterpretasikan guna menjelaskan dan membandingkan kaitan teori

dengan data yang sudah diolah dan diaplikasikan. Jelasnya, data yang

terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan

lapangan terkait dengan permasalahan penelitian yang demikian banyak dan

kompleks serta masih campur aduk, kemudian direduksi untuk dipilih mana

yang relevan dan layak disajikan.

Proses pemilihan data difokuskan pada data yang mengarah untuk

pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab

pertanyaan penelitian. Banyak dan rumitnya data itu disusun secara

sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang lebih substantif, sehingga dapat

memberikan abstraksi yang lebih tajam tentang kebermaknaan hasil temuan.
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Kegiatan analisis data dengan mengadaptasi pada tehnik analisis data dari

Miles dan Huberman, dilaksanakan melalui beberpa tahapan sebagai

langkah analisis. Langkah-langkah analisis data pada penelitian ini yaitu:

1. Menelaah hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi dan catatan

reflektif.

2. Memisahkan data yang relevan dan penting dari data yang tidak

relevan dan tidak untuk keperluan penelitian.

3. Menentukan data yang meyakinkan kebenaran dan memenuhi kreteria

keabsahan.

4. Mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk penelaahan

lebih lanjut, dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian.

5. Membuat analisis akhir dan menerangkannya dalam laporan untuk

kepentingan penulisan tesis.



V. SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Pendidikan karakter merupakan bagian yang integral dari proses pendidikan

itu sendiri. Fakta empirik dilapangan menunjukkan bahwa pendidikan

karakter harus dilakukan melalui pendekatan komprehenshif yang dalam hal

ini dibutuhkan sinergitas antara staekholder yang ada. Kolaborasi antara

pihak sekolah, pesantren dan majelis ta’lim dapat dijadikan sebagai model

alternatif pendidikan karakter di sekolah.

Model pendidikan kolaborasi yang melibatkan tiga elemen pendidikan dan

disebut dengan istilah Triden Education Models atau model pendidikan

trisula. Triden yang artinya trisula melambangkan kekuatan tiga elemen

pendidikan yang bersatu padu membentuk karakter peserta didik dalam

sebuah model pendidikan karakter. Triden Education Models dapat

digolongkan sebagai model pendidikan karakter efektif karena

keunggulanya yaitu ; (1) unsur yang diperankan telah sesuai dengan empat

unsur kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah,

(2) Implementasi dari Triden Education Models telah berhasil membentuk

peserta didik SD di Yayasan Nurul Huda Lampung berperilaku sesuai

dengan indikator dari enam pilar karakter global.
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Keunggulan TEM yaitu (a) mensinergikan empat unsur kunci

penyelenggaraan pendidikan karakter, (b) mengefektifkan proses

internalisasi nilai-nilai karakter, dan (c) membentuk, menjaga dan

melestarikan karakter peserta didik sekolah dasar di yayasan Nurul Huda

Lampung. Sedangkan kelemahan TEM yaitu (a) melibatkan campur tangan

banyak pihak yang secara konsekuensi membutuhkan toleransi dalam

menyikapi perbedaan pandangan, (b) dinamika masyarakat yang tidak

selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan karakter, dan (c) mutlak

diperlukannya lingkungan yang kondusif bagi pendidikan karakter.

TEM dapat diimplementasikan dengan menempuh langkah-langkah dan

beberapa persyaratan. Langkah-langkah implementasi TEM yaitu (a) pelaku

pendidikan lebih dahuku memiliki pemahaman yang mendalam tentang

karakter, (b) merumuskan konsep karakter yang selaras dengan lingkungan

masyarakat, dan (c) menjalin kerjasama antara pengelola pendidikan formal

dan pendidikan masyarakat. Beberapa pesyaratan yang diperlukan dalam

Implementasi TEM yaitu (a) jalinan kerjasama beberapa elemen pendidikan,

(b) konsep karakter yang disepakati sebagai acuan penyelenggaraan

pendidikan karakter, (c) aturan kerjasama yang disepakati semua pihak

terkait, dan (d) komitmen pelaku pendidikan dalam menjaga keberlajutan

pendidikan karakter.

Terdapat faktor pendukung dan penghambat serta tantangan dalam

penyelenggaraan pendidikan karakter ini. Faktor pendukung yaitu

terjalinnya kerjasama dan kesamaan visi Yayasan dengan masyarakat,
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kepeloporan pimpinan majelisa ta’lim, komitmen untuk bekerjasama dari

pengelola, dan tata ruang. Faktor penghambat yaitu beberapa masjid yang

belum siap menerapkan kurikulum pondok pesantren, kurangnya sarana

prasarana belajar, minimnya pembiayaan penyelenggaraan pendidikan,

kurangya guru dan tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan, serta

masyarakat pendatang dengan budaya yang tidak sesuai dengan karakter

yang telah disepakati. Sedangkan tantangan ke depan bagi pendidikan

karakter ini yaitu persaingan global dan kemajuan teknologi informasi.

Yayasan Nurul Huda Lampung melakukan berbagai upaya dalam

menanggulangi hambatan dan mensiasati tantangan kedepan dengan upaya

sebagai berikut:

1) Upaya menanggulangi hambatan yaitu dengan cara mengoptimalkan

berbagai kekuatan pada faktor pendukung dan meningkatkan

kerjasama dengan berbagai pihak baik di intern maupun pihak ekstern

Yayasan Nurul Huda Lampung.

2) Upaya mensiasati tantangan ke depan yaitu, bersikap terbuka terhadap

berbagai saran dan masukan, mendorong pendidikan berbasis skill dan

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, meningkatkan

profesionalisme dan kinerja guru dan karyawan, serta mengoptimalkan

pengawasan dan pengamanan dalam rangka mengantisipasi, dan

mencegah penyalahgunaan kemajuan teknologi informasi.
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5.2.  Saran

1. Untuk Yayasan Nurul Huda Lampung

1) Jalinan kerjasama diantara tiga elemen pendidikan supaya terus

ditingkatkan keharmonisannya.

2) Kekuatan tiga elemen pedidikan supaya semakin dioptimalkan

sebagai pemberdayaan pembentukan karakter peserta didik

mengingat tantangan kedepan yang semakin berat.

3) Peningkatan mutu guru, terutama untuk memberi wawasan lebih

dalam upaya pembentukan karakter peserta didik, sebaiknya

dibangun kerjasama dengan ahli bidang psikologi dan bidang

parenting.

4) Dalam upaya menanggulangi hambatan dan mensiasati tantangan ke

depan, supaya memperluas jalinan kerjasama yaitu dengan pihak

Pemerintah Desa berikut jajarannya, pihak Polsek, Koramil,

Babinsa, dan Babinkamtibmas.

2. Untuk Lembaga Pendidikan pada umumnya

1) Lembaga pendidikan secara umum supaya memfokuskan arah

penyelenggaraan pendidikan pada pembentukan karakter peserta

didik dalam rangka mensuskseskan pembentukan karakter bangsa.

2) Upaya mewujudkan pendidikan untuk membentuk karakter peserta

didik, perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Maka,

Lembaga Pendidikan supaya bersikap terbuka untuk dapat

mewujudkan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak,
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mengingat untuk membentuk karakter diperlukan kerjasama baik

secara intern maupun ekstern.

3) Salah satu contoh model kerjasama dalam penyelenggaraan

pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik adalah Triden

Education Models atau model pendidikan trisula yang

diselenggarakan di Yayasan Nurul Huda Lampung.

5.3. Rekomendasi

Implementasi model pendidikan karakter Triden Education Models (TEM)

membutuhkan beberapa persyaratan. Sebagai rekomendasi, syarat-syarat yang

diperlukan agar implementasi model pendidikan karakter Triden Education

Models (TEM) terlaksana dengan baik yaitu:

1. Terwujudnya jalinan kerjasama antara lembaga pendidikan formal dengan

lembaga pendidikan masyarakat sekitar yang didasari kesepakatan

bersama dalam rangka mewujudkan pendidikan karakter.

2. Lembaga pendidikan formal dengan lembaga pendidikan masyarakat

sekitar secara bersama-sama merumuskan visi, misi, dan tujuan

pendidikan karakter yang bermuatan nilai-nilai kebajikan bersumber dari

norma agama dan budaya luhur masyarakat.

3. Lembaga pendidikan formal dengan lembaga pendidikan masyarakat

sekitar secara bersama-sama merumuskan berbagai ketentuan yang

mengatur jalannya kerjasama baik secara khusus maupun secara umum

agar terwujud sinergitas semua unsur terkait dalam implementasi

pendidikan karakter.
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4. Lembaga pendidikan formal dengan lembaga pendidikan masyarakat

sekitar berkomitmen untuk melaksanakan dan melestarikan implementasi

pendidikan karakter.

5. Lembaga pendidikan formal dengan lembaga pendidikan masyarakat

sekitar berkomitmen menjaga implementasi pendidikan karakter yang

berkelanjutan.
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