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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Baik buruknya bangsa atau negara bisa diukur kesiapan pemudanya dalam 

menyelesaikan permasalahan masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok pemuda 

yang telah diberi potensi untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang 

pendidikan, penelitihan, dan pengabdian pada masyarakat dirasa belum 

sepenuhnya berkontribusi besar terhadap perubahan bangsa ke arah yang lebih 

baik. Pergaulan bebas, tindakan amoral, individualisme, sikap anarkis, kasus 

narkoba, dan lain sebagainya merupakan sebagai bukti bahwa pembinaan 

dikalangan pemuda yang lebih khusus pada mahasiswa belum begitu optimal. 

Secara idealisme, tentunya kita mengharapkan penanaman pendidikan karakter 

yang baik dapat diterima oleh mahasiswa (calon-calon generasi penerus bangsa) 

yang  merupakan agen perubahan sosial, merekalah yang menjadi harapan  

bangsa ini di masa yang akan datang. 

Pendidikan Nasional berberapa tahun terakhir ini mencanangkan 

pendidikan karakter sebagai salah satu solusi yang ditawarkan guna meredam 

atau membenahi karakter bangsa yang dalam beberapa tahun terakhir init terasa 

kurang nyaman dirasakan. Banyaknya kasus korupsi  di hampir semua lini telah 

mencoreng wajah  pendidikan. Karena pendidikan ikut andil besar dalam 
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pembentukan karakter masyarakat Indonesia, sehingga kasus semacam ini 

merupakan tamparan besar bagi pendidikan di negeri ini. 

Pendidikan Nasional menurut banyak kalangan, bukan belum berhasil 

meningkatkan kecerdasan dan kerterampilan anak didik, melainkan gagal dalam 

membentuk karakter dan watak kepribadian (nation and character building), 

bahkan terjadi degandesi moral.
1
 Karena hal inilah pendidikan karakter sangat 

penting bagi pendidikan Nasional.Pendidikan karakter sangat berperan penting 

untuk mahasiswa, karena selama ini pendidikan formal atau informal terutama 

dalam lingkungan keluarga dan masyarakat  belum memberikan kontribusi 

yang berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi pendidikan dan 

pembentukan karakter mahasiswa 

Pendidikan di perguruan tinggi khususnya di perguruan tinggi umum 

negri (PTUN) tidak sepenuhnya menjamin menjadikan mahasiswanya menjadi 

generasi teladan yang memiliki karakter relegius, jika ditinjau dari segi alokasi 

waktu mata kuliah pendidikan agama islam (PAI) di perguruan tinggi umum 

negri (PTUN) yang secara formal hanya 2 sks (16 kali tatap muka) dan hanya 

pada satu semester saja hingga wisuda  adalah alokasi yang sangat minim untuk 

tercapainya tujuan pembelajaran secara umum dan juga ada menurut sebagaian 

kalangan  bahwa perguruan tinggi umum negri (PTUN)pada dasarnya masih 

dipengaruhi oleh pola atau tradisi lama yaitu pendidikan umum dipandang lebih 

                                                             
1
Mansur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, (Jakarta, 

PT.Bumi Aksara, 2011), Hal.50 
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cenderung dan dominan untuk dikaji serta fokus dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan umum saja. Dari fenomena tersebut maka diharuskan ada upaya 

khusus bagi mahasiswa yang menempuh kuliah di PTUN  berupa pesantren 

sehinggah bisa berperan untuk menjadi bagian dari pilar bangsa ini terhindar 

dari terjadinya kerusakan moral dalam bagsa dan negara ini. Dunia mahasiswa 

pun juga identik dengan idealisme, idealisme inilah yang nantinya  akan 

membentuk pola pikir mahasiswa kedepanya. Menjadi landasan tindak tanduk 

atau prilakunya di masa yang akan datang dari lembaran hidupnya. 

Pendidikan pembentukan karakteryang ada di sekolah maupun di kampus 

diformulasikan menjadi pelajaran agama, pelajaran kewarganegaraan, atau 

pelajaran budi pekerti, yang program utamanya ialah pengenalan nilai-nilai 

secara kognitif,semata.Paling-paling mendalam sedikit sampai ke penghayatan 

nilai secara afektif. Padahal, pendidikan watak seharusnya membawa anak ke 

pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke 

pengamalan nilai secara nyata. Dari sinilah dibutuhkan keinginan yang sangat 

kuat (tekad) untuk mengamalkan nilai.Jadi dalam pendidikan watak, urut-

urutan langkah yang harus terjadi ialah langkah pengenalan nilai secara 

kognitif, langkah memahami dan menghayati nilai secara afektif, dan langkah 

pembentukan tekad secara konatif.Ini trilogi klasik pendidikan yang oleh Ki 

Hajar Dewantara diterjemahkan dengan kata-kata cipta, rasa, karsa. 

Transformasi nilai-nilai pendidikan pesantren yang berlangsung 

sepanjang tahun, melalui berbagai sarana (lisan, tulisan perbuatan dan 
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kenyataan), telah mampu memadukan seluruh komponen pesantren dalam satu 

barisan.Sehingga tidak terjadi tarik-menarik kepentingan dan orientasi antara 

satu pihak dengan lainnya.Semuanya melandasi gerak langkahnya dengan 

bahasa keikhlasan, kesederhanaan, kesungguhan, perjuangan dan pengorbanan 

untuk menggapai ridha Allah SWT. Semua mempunyai pengertian dan 

keterpanggilan akan tanggungjawab untuk merealisasikan visi dan misi 

pendidikan pesantrennya. Semua mempunyai keterikatan pada sistem hingga 

kultur yang sudah terbentuk di pesantren. Karena mereka semua mempunyai 

kesadaran, keterpanggilan dan loyalitas baik kepada nilai, sistem maupun 

pemimpin. Soliditas ini menumbuhkan kekuatan yang dahsyat dalam proses 

pendidikan karakter di pesantren. 

Pesantren mahasiswa (PESMA) Al-Furqan adalah pesantren yang 

memiliki karaktristik yang berbeda dengan pesantren pada umumnya, santrinya 

hanya  dari mahasiswa yang kuliah di berbagai perguruan tinggi umum negeri 

atau swasta di Malang, yang didalamnya ada program pembinaan diantaranya 

adalah pengkondisian lingkungan asrama pesantren dan pembentukan 

kepribadian secara komprehensif yang sesuai dengan visi dan misi pesantren 

mahasiswa (PESMA) al-Furqan yaitu “pesantren mahasiswa berbasis karakter 

Qur’ani“. Namun, belum begitu banyak mahasiswa yang tertarik dengan adanya  

pesantren mahasiswa ini, karena banyak pandangan dari berbagai kalangan 

mahasiswa bahwa pesantren adalah suatu tempat yang hanya fokus pada 

kegiatan-kegiatan ritual keagamaan saja.  
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  Sehingga mahasiswa yang ada atau tinggal di pesantren mahasiswa al-

Furqan saat ini sekitar dua puluh lima santri. Padahal banyak program 

didalamnya sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam pembentukan karakter 

yang kemungkinannya tidak didapatkan di kampus ataupun di kos-kosan. 

Kegiatan tersebut misalnya adalah pembinaan individu santri satu minggu 

sekali, traning kepemimpinan & kemandirian, Kegiatan shalat berjama’ah di 

masjid, Jadwal imam shalat malam, kegiatan ta’lim yang berbasis kompetensi, 

setoran hafalan al-Qur’an setiap malam dan pagi, olahraga, Out bond, program 

jadwal piket, tata tertib santri, dan kegiatan-kegiatan lainyang akan bisa 

membentuk karakter santri (mahasiswa) sedikit demi sedikit.  

Jadi, kegiatan di pesantren mahasiswa al-Furqan ini tidak hanya kegiatan 

ta’lim atau mengaji saja, namun melakukan aktifitas sosial berupa bakti sosial 

dan hal-hal yang lain yang kiranya akan bermanfaat untuk kehidupan 

mendatang setelah meninggalkan kehidupan kampus bagi mahasiswa (santri) 

yang ada di pesantren mahasiswa tersebut
2
. 

Komponen-komponen yang ikut andil dalam upaya pembentukan 

karakterdi pesantren mahasiswa al-Furqan, sebagaimana disampaikan oleh 

bapak Dr.H.M.Ghazali M.A sebagai ketua lembaga pendidikan dan pesantren 

magasisiwa (LPPM) al-Furqan Malang antara lain adalah pegasuh pesantren 

mahasiswa (PESMA) al-Furqan Malang, wakil pengasuh bagian kurikulum, 

wakil pengasuh bagian kesantrian pesantren mahasiswa (PESMA) al-Furqan, 

                                                             
2
Tim PESMA Al-Furqan, Buku Panduan Pesantren Mahasiswa Al-Furqan (Malang:2009), 

 hal. 04. 
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dan para mu’alim yang terkait dengan program-program pembelajaran yang 

disertai dengan pendidikan pembentukan karakterdi pesantren mahasiswa al-

Furqan Malang.Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana 

upaya pesantren mahasiswa al-furqan dalam character building pada 

mahasiswa yang tinggal  di pesantren mahasiswa al-furqan. 

Berdasarkan uraian di atas yang mendasari penulis mengangkat sebuah 

permasalahan dengan judul “Pembentukan Karakterdi Pesantren Mahasiswa 

(PESMA) Al-Furqan “. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah program kegiatan pembentukan karakter di  pesantren 

mahasiswa (PESMA)  Al-Furqan? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembentukan 

karakter di  pesantren mahasiswa (PESMA)  Al-Furqan? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Sehubungan dengan rumusan masalah diatas maka penulis mempunnyai 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adapun dari tujuan penelitian ini 

kami batasi agar memperoleh gambaran yang jelas serta terhindar dari adanya 

perluasan pembahasan dalam memahaminya.Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan proses program dan kegiatan pembentukan 

karakter(character building) di  pesantren mahasiswa (PESMA)  Al-

Furqan. 

2. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat  dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan pembentukan karakter(character building) di  

pesantren mahasiswa (PESMA)  Al-Furqan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi : 

1. Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Fakultas Agama Islam 

Jurusan Tarbiyah yang dapat dijadikan bahan kajian serta khazanah 

keilmuan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan  pesantren. 

2. Pesantren Mahasiswa Al-Furqan Malang sebagai bahan untuk 

meningkatkan kualitas / mutu lembaga  pendidikan pesantren, terutama 

bagi para steak holderdalam pedididikan pembentukan 

karakter(Character Building di pesantren mahasiswa al-Furqan tersebut 

sebagai tempat dan lokasi penelitihan . 

3. Masyarakat, tentu diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat 

semakin paham dan mengerti bahwa pentingnya Character 
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Buildingdalam kehidupan bermasyarakat. Ketika melihat fenomena 

prilaku, moral, akhlak, dan karakter di lingkungan masyarakat mengalami 

dekadensi atau kemerosotan moral yang sangat parah dengan ditandai 

banyaknya peristiwa-peristiwa kenakalan remaja, pergaulan bebas (free 

sex), tindakan pornoaksi dan pornografi, minuman keras, narkoba, dan 

tindakan anomali (penyimpangan) sosial lainya, penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sumber informasi bagi  masyarakat. 

4. Peneliti, untuk menambah wawasan dan keilmuan khususnya berkaitan 

dengan lembaga pendidikan pesantren dan juga diharapkan dapat 

mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkonsep dan 

mengimplementasikan pendidikan yang berbasis pembentukan 

karakter(Character Building).  

E. Batasan Istilah 

Untuk membatasi agar penulis tidak terlalu luas dalam pembahasanya serta 

memperoleh gambaran yang tepat tentang materi penulisan ini, maka ruang 

lingkup pembahasan ini kami batasi pada : 

1. Pembentukan 

Pembentukan maknanya adalah proses, cara, sebuah metode seseorang 

dalam melakukan aktifitas untuk membentuk.
3
 

2. Karakter  

                                                             
3
Kamun Besar Bahasa Indonesia, V1.1, CD Program yang Diproduksi Oleh Perputakaan Islam 

Digital Al-Kubra, Solo.2012 
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Secara etimologi (bahasa) istilah karakter berasal dari bahasa latin 

character, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, 

kepribadian, dan akhlaq.
4
 

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan 

bertindak.
5
 

Karakter dalam penelitian ini dibatasi pada karakter relegius yang 

bersifat individual  yaknisikap dan prilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran  agama yang diyakininya. 

F. Penelitian Terdahulu 

Salah satu fungsi dari penelitihan terdahulu  adalah membandingkan dan 

menyatakan bahwa sekripsi ini memiliki perbedaan dengan penulisan yang sudah 

ada agar tidak terjadi  pengulangan dalam penulisan. 

Adapun karya ilmiah dan hasil-hasil penulisan yang berkaitan dengan 

pendidikan pembentukan karakter (Character Building) : 

Pertama,skripsi yang ditulis oleh Chamid Ngabdullah mahasiswa 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2008 yang berjudul “Metode 

Pembiasaan Dalam Upaya  Pembentukan Karakter Islam Anak di TKIT Pelita 

Hati Muntilan Magelang“. Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui 

                                                             
4
Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai & Etika di Sekolah, (Jogjakarta:2012), 

hal.20 
5
Puskur Kemendiknas dalam Asmaun Sahlan & Angga Teguh Prasetyo ,Desain Pembelajaran 

Berbasis Pendidikan Karakter,(Jogjakarta:2012), hal.,13 
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bagaimana bentuk dan pelaksanaan metode pembiasaan dalam upaya 

pembentukan karakter Islami pada anak di TKIT Pelita Hati Muntilan Magelang 

serta dukungan dan hambatan yang dihadapi dan hasilnya diharapkan dapat 

dipergunakan untuk menyempurnakan pelaksanaan pembiasaan upaya dalam 

pembentukan karakter  Islami.
6
 

Kedua, skripsi Siti Khalifah Mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam 

UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Program IMTAQ Dalam Membentuk 

Karakter siswa di SMA N I Pleret Bantul Jogjakarta“Skripsi ini mempunyai 

tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program iman dan takwa serta nilai-

nilai pendidikan karakter yang ada dalam pelaksanaan program iman dan takwa, 

karakter yang dibentuk adalah cinta kepada Allah SWT, tanggung jawab, hormat 

dan santun, bekerjasama, kasih sayang, percaya diri, rendah hati, toleransi, 

kepedulian, kreatif, cinta damai.
7
 

Ketiga, skripsi Suharyanto Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Character Building dalam Pendidikan 

Kemuhammadiyaan di SMU Muhammadiyah 2 Jogjakarta” Skripsi ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui kandungan character building dalam 

pembelajaran mata pelajaran kemuhammadihaan.
8
 

                                                             
6
Chamid Ngabdullah, “Metode Pembiasaan Upaya Pembentukan Karakter Islami Anak di TKIT 

Pelita Hati Muntilan Magelang” ,Skripsi, fakultas tarbiyah UIN Sunan KaliJaga Jogjakarta: 

2008 
7
Siti Khalifah, “ Program IMTAQ Dalam Membentuk Karakter Siswa di SMA N I Pleret Bantul 

Jogjakarta”, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan KeguruanI UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta:2011 
8

Suharyanto,” Character Building dalam Pendidikan Kemuhammadiyaan di SMU 

Muhammadiyah 2 Jogjakarta,”Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan KeguruanI UIN Sunan Kalijaga 

Jogjakarta:2011 
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Ditinjau dari skripsi-skripsi di atas, skripsi ini memiliki perbedaan karena 

penulis mengambil subyek dan lokasi yang berbeda yakni Pesantren Mahasiswa 

(PESMA) Al-Furqan Malang. Selain itu skripsi ini menitikberatkan pada 

implementasi pembentukan karakter yang integral antara kegiatan dan materi 

pembelajaran di pesantren. Penelitian ini juga menunjukan beberapa nilai 

karakter yang direncanakan oleh para mu’alim serta nilai-nilai karakter yang 

include dalam program kegiatan dengan materi-materi mata pelajaran pesantren. 

G. Sistimatika Penulisan 

Penulisan ini terdiri dari 5 ( lima ) bab, dengan sistimatika penulisan 

sebagai berikut : Bab I,  Pendahuluan. Dalam bab ini tercakup uraian tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, dan 

sistimatika penulisan. 

Bab II,  Landasan teori. Pada bab ini berisi landasan teori yang meliputi 

pembahasan tentang pengertian karakter,jenis-jenis karakter, tahapan 

pembentukan karakter (Character Building) di pesantren mahasiswadan sejarah 

asal-usul pesantren, karaktristik dan tipe pesantren, diskripsi tentang  pesantren 

mahasiswa (PESMA), tata tertib pesantren mahasiswa, program sarana 

pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di pesantren 

mahasiswa. 

Bab III, Metodologi penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan 

metodologi penelitihanyang berisi dengan pendekatan kualitatif, pemilihan lokasi 
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penelitian, sasaran penelitian, teknik penggalian data dalam bentuk observasi, 

interview, dokomentasi, dan analisi data. 

Bab IV, Pembahasan. Dalam bab ini penulis membahas paparan hasil 

penelitian berupa temuan tentang gambaran obyektif pesantren mahasiswa al-

Furqan, proses pembentukan karakter (Character Building) di pesantren 

mahasisiwa al-Furqan, Faktor pendukung dan penghambat kegiatanpembentukan 

karakter (Character Building) di pesantren mahasiswa al-Furqan. 

Bab V Penutup, Sebagai penutup bab ini memuat kesimpulan dan saran 

penulis ke pesantren yang kami jadikan penelitian untuk pengembangan 

pesantren yang lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


