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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Isu tentang pentingnya pembentukan karakter pada masyarakat 

Indonesia merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditawar lagi dalam 

rangka mencetak generasi yang mempunyai karakter positif, yang 

mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, ketimuran, keindonesiaan, dan juga 

keislaman, karenanya isu tentang karakter tidak lagi asing diperbincangkan 

dalam dunia pendidikan dalam rangka memantapkan format pelaksanaan agar 

lebih efektif dan berkualitas. Sementara itu, dalam kebijakan nasional 

ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan asasi 

dalam proses berbangsa dan bernegara.  Hal ini sesuai dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk 

watak serta beradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bengsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 
1
 

 

Tujuan pendidikan nasional tersebut menjadikan peserta didik menjadi 

sosok manusia yang mempunyai pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan 

memiliki kemampuan dan keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri, 
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masyarakat, bangsa, dan negara. Sebaliknya, bangsa Indonesia saat ini sedang 

mengalami krisis karakter. Krisis karakter ini dapat dirasakan dengan terus 

berkembagnya kecenderungan manusia untuk berbuat jahat, dan lebih 

cenderung mengikuti hawa nafsunya sebagaimana Allah SWT., terangkan 

dalam firman-Nya: 

وِء ِإال َما َرِحَم َرِبِّ ِإنَّ  ارٌَة بِالسُّ ْفَس ألمَّ  .ُفوٌر َرِحيمٌ َرِبِّ غَ   َوَما أُبَرُِّئ نَ ْفِسي ِإنَّ الن َّ

“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya 

nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi 

rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”. (QS. Yusuf [12]: 53).
2
 

 Hal ini nampak dari berbagai peristiwa yang akhir-akhir ini sering 

muncul di berbagai media masa, tidak sedikit para pemimpin negara yang 

tersandung permasalahan korupsi, yang merupakan bukti hilangnya kejujuran 

dan kepercayaan dari generasi bangsa ini. Bahkan masalah moralitas siswa 

dan remaja yang terjadi di negara ini seperti tawuran sesama pelajar, para 

pelajar yang sudah banyak mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang 

lainnya, pergaulan bebas dengan lain jenis tanpa risi dan malu, 

kecenderungan dominasi senior terhadap junior, bahkan yang lebih tragis lagi 

prilaku negatif juga ditampilkan oleh para pendidik sendiri, mengabaikan 

amanah ilmiah serta mengabaikan aspek-aspek norma dalam pergaulan, dan 

tidak jarang oknum guru yang mestinya menjadi panutan malah memberikan 

contoh yang tidak sepatutnya.  
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Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat hingga 

2014 ini ada 229 kasus tawuran pelajar sepanjang tahun sebelumnya.  Jumlah 

ini meningkat sekitar 44 persen dibanding tahun 2012 yang hanya 128 kasus. 

Dalam 229 kasus kekerasan antar pelajar SMP dan SMA itu, 19 siswa 

meninggal dunia (tewas) sia-sia. Menurut ketua umum Komisi Nasional 

Anak, sistem pendidikan pemerintah Indonesia cenderung mengejar 

intelektualitas semata tanpa mementingkan pendidikan karakter.
3
 

Karakter yang baik seharusnya sudah ditanamkan pada diri anak-anak 

sejak lahir di dunia. Betapa pentingnya pendidikan karakter sehingga pada 

sejarah Islam, sekitar 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW dalam 

ajaran Islam menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia 

adalah untuk menyempurnakan akhlak dan mengupayakan pembentukan 

karakter yang baik (good character).
4
  

Ajaran Islam sendiri mengandung sistematika ajaran yang tidak saja 

menekankan pada aspek keimanan, ibadah, dan muamalah, tetapi juga akhlak. 

Berdasarkan rumpun keilmuan pendidikan agama Islam, karakter dalam Islam 

bisa disepadankan dengan akhlak, terutama dalam kosakata akhlak yang 

terpuji atau mulia (al-akhlak al-mahmudah/al-karimah) sebagai lawan dari 

akhlak yang buruk (al-akhlak al-syuu’), yang dalam ikon Indonesia dulu 

semakna dengan istilah budi pekerti.
5
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Disinilah pentingnya peran pendidikan sebagai pilar pembangunan 

karakter, membangun akal budi manusia secara utuh sehingga tampil sebagai 

insan kamil atau manusia yang sempurna dalam batasan kemanusiaan. 

Melalui pendidikan, peserta didik dikenalkan karakter dengan membiasakan 

dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang telah diungkapkan oleh Dewantara 

yakni ngerti-ngroso-nglakoni (menyadari-menginsyafi-melakukan).
6
  

Sekolah atau madrasah adalah pendidikan formal yang memiliki 

peranan penting untuk mencetak manusia unggul, karena sekolah memiliki 

format yang jelas dan sistematis dalam mendidik murid-muridnya. Diantara 

format tersebut adalah metode pendidikan karakter yang diterapkan di 

sekolah atau madrasah. Metode-metode pendidikan karakter yang sebenarnya 

layak diimplementasikan di sekolah atau lembaga pendidikan yakni metode 

pembiasaan, keteladanan, pembinaan disiplin, CTL (contekstual teaching and 

learning), bermain peran, dan pembelajaran partisipatif.
7
  

Metode tersebut tidak cukup jika diterapkan di sekolah atau madrasah 

yang mempunyai waktu interaksi lebih sedikit dari pada interaksi di luar 

sekolah yang belum tentu ketika di luar sekolah mereka mempunyai kegiatan 

yang positif, maka pendidikan di sekolah yang mempunyai asrama menjadi 

pilihan kebanyakan dari orang tua untuk pendidikan anak-anaknya. Sekolah 

yang memiliki asrama memiliki kelebihan dalam menerapkan pendidikan 

karakter, yakni kegiatan siswa yang telah terjadwal dan terpantau selama 

terus-menerus selama 24 jam.  

                                                 
6
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Istilah sekolah berasrama (boarding school), sering kali disebut 

dengan pondok pesantren, yang berarti suatu lembaga pendidikan Islam 

dengan sistem asrama dan sekolah dalam satu komplek. Pondok pesantren 

adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang menekankan 

pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup masyarakat sehari-

hari,
8
 sehingga lembaga ini menaruh perhatian besar terhadap pembentukan 

karakter dan pusat pendidikan karakter bangsa dengan pola pembinaan dan 

pengasuhan selama 24 jam.  

Pendidikan yang diselenggarakan boarding school tidak hanya 

dikembangkan pada pendidikan keagamaan semata, melainkan dalam 

boarding school tersebut diarahkan pembinaan mental dan sikap peserta didik 

untuk hidup mandiri serta meningkatkan keterampilan. Pola pembinaan 24 

jam yang dikembangkan di boarding school, memudahkan lembaga itu 

sendiri dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik.  

Konvergensi antara lingkungan akademik sekolah/madrasah dan 

suasana pesantren, yang biasa disebut dengan istilah boarding school, 

menurut A. Malik Fadjar merupakan mega-trend atau kecenderungan besar 

wajah pendidikan Islam saat ini dalam menyongsong era globalisasi.
9
 Lebih 

lanjut A. Malik Fadjar menilai, jika pendidikan dibiarkan bertahan pada pola 

dualisme-dikotomis antara madrasah/ sekolah di satu sisi dan pesantren di sisi 

lain, maka output yang dihasilkan akan menjadi pribadi yang pincang (split 

                                                 
8
  Mastuhu, dalam Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam  (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1996), Hal. 39 
9
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personality). Karenanya, sistesis, konvergensi, dan atau sinergitas antara 

madrasah dan pesantren harus dapat diwujudkan untuk mencapai integritas 

keilmuan dan multikultural.
10

 

Menyadari pentingnya pendidikan karakter, maka pendidikan sistem 

boarding school adalah lembaga pendidikan yang mempunyai misi untuk 

menerapkan pendidikan karakter secara kaffah. Namun demikian, masih 

banyak peserta didik yang tinggal di boarding school belum mencapai misi 

yang dicanangkan, dikarenakan belum efektifnya metode pendidikan karakter 

dilingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, metode pendidikan karakter di 

lingkungan boarding school sangat menarik diteliti. Penilitian ini akan 

mengambil obyek yang menerapkan pola pendidikan berasrama yakni pada 

peserta didik di Surya Buana Boarding School sebagai asrama pelajar MTs 

Surya Buana dan SMA Surya Buana Malang yang telah mendesain 

pendidikan untuk santrinya seindah mungkin, dalam rangka mencapai tujuan 

para pendiri yang tertulis dalam visi misi dan diaplikasikan dengan beberapa 

program atau kegiatan positif dan islami. 

Salah satu pendiri lembaga tersebut berpandangan apabila 

sekolah/madrasah dan pesantren dalam satu sistem penyelenggaraan 

pendidikan bukan tidak mungkin akan melahirkan produk pendidikan yang 

utuh, matang, dan mumpuni keilmuaanya.
11

 Sekolah/madrasah bertanggung 

jawab pada pembekalan kompetensi disiplin ilmu pengetahuan umum, 

sedangkan asrama/pesantren bertanggung jawab terhadap internalisasi nilai-

                                                 
10

 Ibid., 226 
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 Subanji, et al., Mewujudkan Madrasah Unggul (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2011), hal. 

106. 
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nilai relegiusitas peserta didik dan mendukung santri berprestasi dalam 

akademik.  

Melalui sekolah/madrasah sekaligus pesantren atau asrama yang 

dikelola dalam satu sistem penyelenggaraan pendidikan atau disebut dengan 

boarding school, bisa memaksimalkan fungsinya masing-masing sebagai 

pemelihara moral dan kefitrahan anak manusia, pemrakarsa kebenaran, 

kearifan dan keluruhan moral, pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta seni.
12

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat difahami bahwa untuk mewujudkan 

peserta didik yang memiliki karakter, diperlukan pendidikan yang baik. Oleh 

karena itu, peniliti tertarik untuk mengkaji bagaimana metode pendidikan 

karakter di Surya Buana Boarding School sebagai asrama pelajar MTs Surya 

Buana dan SMA Surya Buana yaitu Peniliti mengemasnya dalam sebuah 

judul: IMPLEMENTASI METODE PENDIDIKAN KARAKTER DI 

SURYA BUANA BOARDING SCHOOL MALANG. 

 

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada  uraian dari latar belakang di atas, agar penelitian ini 

mencapai sasaran dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti merasa perlu 

merumuskan apa yang menjadi permasalahannya, rumusan masalah tersebut 

adalah: 
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1. Bagaimana implementasi metode pendidikan karakter di Surya Buana 

Boarding School Malang? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi metode 

pendidikan karakter di Surya Buana Boarding School Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan 

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan metode pendidikan karakter di Surya 

Buana Boarding School Malang. 

2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan metode 

pendidikan karakter di Surya Buana Boarding School Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti: memperoleh wawasan dalam pelaksanaan dan metode 

pendidikan karakter yang ditanamkan di salah satu lembaga pendidikan 

Islam yaitu Surya Buana Boarding School Malang sebagai asrama pelajar 

Mts Surya Buana dan SMA Surya Buana. 

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan: hasil penelitian ini dapat 

digunakan rujukan atau referensi  dalam menerapkan pendidikan karakter 

di lembaga pendidikan Islam maupun pendidikan umum yang mencontoh 
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penerapan metode pendidikan karakter di Boarding School Malang 

sebagai asrama pelajar Mts Surya Buana dan SMA Surya Buana. 

3. Bagi lembaga pendidikan: hasil penelitian ini merupakan tolak ukur dan 

berbagai upaya serta hasil yang telah dilakukan dalam penanaman 

pendidikan karakter pada para peserta didiknya. 

 

E. Batasan Istilah 

1. Implementasi 

Arti implementasi secara bahasa adalah penerapan atau 

pelaksanaan.
13

 Implementasi merupakan suatu proses ide, kebijakan, atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

berupa pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap, atau 

singkatnya mempunyai makna penerapan sesuatu yan memberikan 

dampak dan efek.
14

 

2. Metode 

Metode adalah cara yang tersusun dan teratur, untuk mencapai 

tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan.
15

 Metode dalam 

penelitan ini yang pertama terkait sistem atau tujuan pendidikan karakter 

dalam penerapannya di Surya Buana Boarding School Malang; kedua 

program-program atau kegiatan yang menunjang penerapan pendidikan 

karakter guna tercapainya tujuan; dan terakhir strategi kepala pengasuh 

                                                 
13

 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Apollo ), hal 279. 
14

 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep dan Implementasi, (Bandung: PT. 

Remaja Kompetensi, 2002), hal. 93. 
15

 Daryanti, Op.Cit, hal 439. 
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dan ustadz/ustadzah untuk mencapai tujuan dan keterlaksanaan program-

program terkait pendidikan karakter. 

3. Pendidikan Karakter 

Pendidikan dalam arti sederhana diartikan sebagai usaha manusia 

untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan 

kebudayaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan di 

dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yakni menuntut segala kekuatan 

kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
16

 

Karakter secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “karasso”, 

yang berarti cetak biru, format dasar, sidik seperti dalam sidik jari. 

Karakter dalam bahasa Arab adalah Akhlaq, Thobi’ah.
17

 Scerenco 

mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk 

dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari 

sesorang, suatu kelompok atau bangsa.
18

  

Karakter yang baik merupakan hal yang diharapkan oleh bangsa, 

maka Aristoteles mendefiniskan karakter yang baik sebagai kehidupan 

dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri 

seseorang dan orang lain.
19
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 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT: Raja Grafindo, 2009), hal 3 
17

 Maksudin, Pendidikan Karakter Non-Dikotomik (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal 

1. 
18

 Muchlas Samani, Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2012), hal 42 
19

 Thomas Lickona, Educating For Character (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hal 81. 
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Menurut Lickona, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai 

upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, 

peduli, dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis.
20

 Definisi 

sederhana pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang secara 

sengaja untuk memperbaiki karakter para siswa. 

4. Boarding School 

Boarding School terdiri dari dua kata yaitu boarding dari kata 

“boarder” yang berarti orang indekos, pemondok dan “school” berarti 

sekolah, lembaga pendidikan.
21

 Kamus lain mengartikan “boarding 

school” adalah school at which children live instead of going there daily 

from home.
22

 Menyimpulkan dari pengertian di atas bahwa boarding 

school adalah sistem sekolah berasrama atau pondok pesantren, dimana 

peserta didik dan juga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama 

yang berada dalam lingkungan sekolah. Maksudin mendefinisikan bahwa 

boarding school adalah sekolah yang memiliki asrama, dimana para 

siswa hidup, belajar secara total dilingkungan sekolah.
23

 

Boarding School adalah istilah baru dalam konteks lembaga 

pendidikan namun sebenarnya sudah sejak lama lembaga pendidikan  

menghadirkan konsep pendidikan boarding school, karena istilah ini 

                                                 
20

 Muchlas Samani, Hariyanto, Op.Cit., hal. 44. 
21

 Brilan Prathama, Pocket Dictionary (Surabaya: Mitra Cendekia), hal 39 & 208 
22

 Longman Handy Learners: Dictonary of American English, hal 44 
23

Boarding School, diakses pada tanggal 21 Januari 2014 dari 

mujabgs58.blogspot.com/2012/07/boarding-school.html 

http://mujabgs58.blogspot.com/2012/07/boarding-school.html
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mengadopsi dari “pondok pesantren”.
24

 Boarding school sama halnya 

dengan pondok pesantren yang menerapkan proses pendidikan secara 

terus-menerus selama 24 jam dengan pengontrolan dari para guru. 

Terkait istilah boarding school dalam penelitian ini, fokus peneliti 

adalah metode pendidikan karakter pada asrama (boarding school) MTs 

Surya Buana dan SMA Surya Buana yaitu Pondok Pesantren Modern 

Surya Buana Malang.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik, maka diperlukan 

adanya sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab yakni : 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mengutarakan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, 

batasan istilah, sistematika penulisan yang semuanya dapat menjadi gambaran 

umum dari penelitian ini. 

Bab Kedua, mengutarakan tentang tinjauan pustaka yang berkenaan 

dengan konsep dasar pendidikan karakter, nilai-nilai pendidikan karakter, 

indikator keberhasilan program pendidikan karakter, metode-metode 

pendidikan karakter, dan pendidikan karakter sistem boarding school. 

                                                 
24

 Ibid. 
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Bab Ketiga, seputar metodologi penelitian yang yang menjabarkan 

jenis penelitian, tempat penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan 

data, dan analisis data. 

Bab Keempat, merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan latar 

belakang obyek penelitian, hasil penelitian yang didapat selama proses 

penelitian dan hasil data-data tersebut.                             

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang diuraikan pada 

bab hasil penelitian dan berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Saran 

berisikan beberapa masukan yang merujuk pada hasil temuan peneliti selama 

proses penelitian berlangsung yang ditujukan bagi pihak-pihak yang berkaitan 

lansung dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 

 

 

 


