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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Akhlak dan kepribadian merupakan kebutuhan penting yang harus 

ditanamkan pada diri manusia. Akhlak mendapat derajat yang tinggi dalam 

Islam. Akhlak dapat merubah kepribadian muslim menjadi orang yang 

mendapat martabat tinggi di hadapan Allah dan manusia. Akhlak menurut 

Imam Ghozali dalam kitab ihya’ ulumuddin adalah “sifat yang tertanam dalam 

jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan 

mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”. 1  

  Hakikatnya, akhlak merupakan sifat yang meresap dalam jiwa 

tanpa dibuat-buat. Rasul juga pernah bersabda, “       ارم األخالق م مك ا بعثت ألتم  ”إنم

yang artinya, “Sesungguhnya aku (rasulullah) diutus untuk menyempurnakan 

akhlak”2. Hadits tersebut menjelaskan bahwasanya Rasulullah Muhammad 

SAW diutus oleh Allah untuk membawa misi yang sangat penting. Misi 

tersebut adalah menyempurnakan akhlak para umat di muka bumi. Akhlak 

merupakan hal yang penting bagi kehidupan para umat Nabi Muhammad 

SAW.  

  Kejayaan suatu bangsa terletak pada akhlaknya. Selama bangsa 

tersebut masih memegang prinsip Islam dan mempunyai akhlak yang tinggi 

maka bangsa tersebut akan bahagia, hidup aman. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh seorang pujangga Islam: “Sesungguhnya kejayaan suatu umat (bangsa) 

                                                            
1 Asmaran, Pengantar Studi Akhlak  (Jakarta: Rajawali press, 1992) hal.   

 2 Abu Bakar ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, Sunanul Kubro Lil Baihaqi, hal. 192 
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terletak pada akhlaknya selagi mereka berakhlak/berbudi perangai utama. 

Jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah umat tersebut”3. 

Sya’ir tersebut memberikan arti bahwasanya akhlak atau budi pekerti adalah 

suatu hal yang tidak boleh kita abaikan. Sebaliknya sebagai muslim yang 

memegang prinsip Islam, harus menyakini bahwa akhlak sebagai baju yang 

wajib dilaksanakan di manapun berada.  

  Pihak sekolah kurang menekankan penanaman nilai akhlak dan 

bagaimana agar siswa dapat menginternalisasikannya dalam realita kehidupan 

sehari-hari. Media massa banyak meliput berbagai kejadian kemunduran 

akhlak dan kepribadian para pemuda di Indonesia. Misalnya, anak membunuh 

orang tua karena ingin harta warisan, murid menghina guru, para pemuda 

berbuat seks dan narkoba, tawuran antar remaja dan lain sebagainya. Perilaku 

anak dan remaja semacam ini menunjukkan belum berhasilnya proses 

pendidikan akhlak atau nilai yang terbentuk diIndonesia.  

  Saat ini solusi dari masalah tersebut adalah memberikan 

pendidikan yang cukup pada anak. Kebanyakan pendidikan di Indonesia 

hanya mementingkan aspek akademik dan pembelajaran di kelas tanpa 

menekankan aspek “mendidik” siswa menuju akhlak yang baik. Upaya solusi 

bagi lembaga pendidikan, maka menekankan aspek pembentukan karakter 

positif bagi siswa.  

  Melihat berbagai kasus di atas, tentu menjadi hal yang meresahkan 

bagi para pelaku pendidikan dan juga orang tua yang mempunyai kepentingan 

                                                            
 3 Asmaran, Op.Cit., hal. 72 
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terhadap pendidikan putra putri mereka. Maka pendidikan akhlak yang 

mampu membentuk karakter positif seorang siswa menjadi hal mutlak yang 

tidak bisa ditawar lagi dalam penyelenggaraan pendidikan karakter yang 

positif. Seperti tertuang dalam Undang-undang nomor: 20 tahun 2003 Bab II 

Pasal 3, yaitu:  

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan    
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertaqwa kepadaTuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung  jawab”.  

 
  Secara yuridis bunyi Undang-undang tersebut memberikan 

pengertian bahwa pendidikan harus memiliki karakter positif  yang kuat, 

artinya praktik pendidikan tidak semata berorientasi pada aspek kognitif, 

melainkan secara terpadu meyangkut tiga dimensi taksonomi pendidikan, 

yaitu kognitif, afektif dan psikomotor serta berbasis pada karakter positif 

dengan berbagai indikator.  

  Lembaga pendidikan Islam dalam hal ini dapat memainkan peran 

sebagai pelopor pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana dihimbau 

pemerintah dengan menjadikan nilai-nilai akhlak sebagai barometernya. 

Lembaga pendidikan Islam saat ini banyak menyelenggarakan sistem 

boarding school (sekolah berasrama) yang mana menjadi faktor pendukung 

yang kuat atas tercapainya tujuan pendidikan karakter.  

  Lembaga pendidikan SMP Al-Izzah merupakan lembaga 

pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan karakter dan telah 

terbukti dari hasil study pendahuluan pada beberapa alumni dan wali santri 
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serta calon santri baru yang mana mereka menunjukkan karakter yang baik 

ketika menjadi santri. Selain itu, prestasi akademik tidak terabaikan. Terbukti 

dari berbagai banyak prestasi yang dijuarai pada tingkat lokal.4  

  Berbagai prestasi yang mengiringi akademik dan non-akademik 

yang diraih oleh SMP Al-Izzah dan juga sistem management di asrama 

maupun penanaman pendidikan karakter, menjadi hal yang menarik bagi 

peneliti untuk lebih jauh meneliti muatan nilai karakter pada pengasuhan di 

asrama maupun nilai karakter sebagai proses internalisasi yang diterapkan 

kepada santri sehingga berhasil mencapai target yang ditentukan oleh sekolah 

atau lembaga. Melalui alasan tersebut, maka penelitian ini terangkai dalam 

judul “Muatan Pendidikan Karakter pada Kepengasuhan Santri Putri di SMP 

Al-Izzah Islamic Boarding School Batu ”.    

B. Rumusan Masalah  

1. Apa muatan nilai-nilai karakter yang tertuang dalam pengasuhan santri 

putri di SMP Al-Izzah Islamic Boarding School Batu?  

2. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai karakter yang dilakukan 

pengasuh kepada santri SMP Al-Izzah Islamic Boarding School Batu?  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan: 

1. Muatan nilai-nilai karakter yang tertuang dalam pengasuhan santri putri di 

SMP Al-Izzah Islamic Boarding School Batu. 

                                                            
 4 Brosur Penerimaan santri baru SMP Al-Izzah contoh prestasi yang diraih seperti lomba  
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2. Proses internalisasi nilai-nilai karakter yang dilakukan pengasuh kepada 

santri SMP Al-Izzah Islamic Boarding School Batu. 

D. Definisi Operasional 

1. Muatan Pendidikan 

  Menurut kamus besar bahasa Indonesia, muatan adalah ada ruang 

 untuk diisi, ditempati, dimasuki, dipakai dan sebagainya. Artinya dalam 

 pendidikan tersebut, terdapat muatan berupa karakter yang harus 

 dikembangkan dalam proses pendidikan tersebut. Karakter yang 

 dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengembangan 

 pendidikan. Melalui pengembangan karakter, dapat membentuk pribadi 

 muslim yang baik dan shalih.       

2. Pendidikan Karakter 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai 

 tabiat, watak, sifa-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

 membedakan seseorang dari yang lain. Sedangkan watak dalam kamus 

 bahasa Indonesia diartikan sebagai batin manusia yang mempengaruhi 

 segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti dan tabiat dasar5. 

Menurut definisi dari Kamus Bahasa Indonesia tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa karakter sangat penting untuk membentuk mental dan 

kepribadian seorang anak didik. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang bisa membuat keputusan dan dapat 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang sudah dibuat.  

                                                            
 5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 
1995), hal. 1270 
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Pendidikan Karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

perilaku (karakter) kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

baik, yaitu  terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.6 

Adapun menurut Ratna Megawangi pendidikan karakter yaitu 

sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, 

sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungannya.7 

 Pendidikan karakter sangat diperlukan pada setiap lembaga 

pendidikan. Pada zaman ini, pendidikan karakter sudah membumi dan 

meluas pada dunia pedidikan. Penanaman karakter pada murid atau anak 

didik sangat penting dalam proses pembinaan menuju kepribadian yang 

baik. Terutama ketika anak didik berada dalam lingkungan pesantren. Para 

anak didik mendapatkan bekal agama dan diberikan pemahaman 

bagaimana muslim yang berkarakter. Sehingga ketika di asrama para santri 

dapat mengaplikasi pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan karakter yang dibangun adalah keimanan kepada Allah beserta 

bagaimana cara mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan 

kemandirian anak didik.  Melalui kepribadian yang baik, murid atau anak 

didik menjadi anak yang berakhlak mulia.     

                                                            
 6 Cepi Triatna, Pendidikan Karakter. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 4 
 7 Ibid., hal. 5 
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 Adapun tujuan dari pendidikan karakter adalah meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah melalui pembentukan 

karakter peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar 

kompetensi lulusan. Hal ini menjadi suatu wacana yang sangat penting. 

Selain transfer ilmu, pendidikan karakter juga memberikan dampak positif 

dalam diri, perilaku dan kepribadian. Melalui pendidikan karakter, maka 

dapat memudahkan guru uutuk membentuk anak didik menjadi anak didik 

yang berakhlak. 

3. Pengasuhan 

Pengasuhan berarti semua kegiatan pendidikan yang berada pada 

luar sekolah. Melalui kegiatan pada kepengasuhan, terdapat pengasuh 

yang bertugas untuk mengkontrol dan memberikan pembinaan pada 

kehidupan santri di asrama. Pengasuh mempunyai tugas dan amanah yang 

besar terhadap santri sebagai pengganti orangtua ketika di asrama. Tugas 

besar para pengasuh adalah memberikan arahan dan keteladanan pada 

santri.  Adapun ruang lingkup yang berhubungan dengan kegiatan 

kepengasuhan meliputi: tuntunan8, petunjuk9 dan keteladanan10 yang dapat 

diterapkan atau ditiru santri dalam sikap dan perilaku sehari-hari (akhlaqul 

karimah). Tiga sifat tersebut harus ada pada diri seorang pengasuh di 

dalam sistem pengasuhan santri. Aspek kepengasuhan santri yang paling 

menonjol adalah keteladanan dan peraturan yang berlaku dalam asrama. 

                                                            
 8 Bimbigan bagi santri untuk berbuat kebajikan   
 9 Nasehat/ajaran/ketentuan-ketentuan mengenai sesuatu hal yang harus di lakukan oleh 
santri.  
 10 Pemberian contoh 
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Para pengasuh bertempat tinggal di asrama sehingga mudah bagi 

pengasuh untuk mengkontrol santri pada kegiatan sehari-hari. Para 

pengasuh mempunyai amanah khusus dalam melakukan pembinaan santri 

sehingga pembinaan dapat efektif. Maka dari itu, dalam manajement 

pengasuh terdapat sistem kamar binaan. Artinya, setiap pengasuh 

mempunyai anak binaan khusus dua sampai tiga kamar. Setiap pengasuh 

berkewajiban untuk memberikan pembinaan khusus dan perhatian kepada 

anak binaan mereka. Setiap pengasuh mempunyai tugas untuk 

membangun karakter santri. Karakter yang dibangun oleh pengasuh adalah 

sesuai dengan visi, misi dan out put yayasan atau kepengasuhan.  

4. Santri 

  Santri menurut kamus besar santri adalah siswa di pondok 

pesantren11.  Santri merupakan objek dakwah pengasuh dalam proses 

pembinaan di asrama. Para santri mempunyai hak untuk mendapatkan 

pembinaan dan pengajaran dalam proses kehidupan di asrama. Setiap 

santri berkewajiban mempunyai karakter positif yang dibentuk oleh 

kepengasuhan. Melalui pembentukan karakter, para santri dapat 

mempunyai jiwa yang kuat dan kepribadian yang baik.       

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan referensi sebagai mengenal 

pendidikan karakter di pesantren 

                                                            
11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., Op.Cit., hal. 997 
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2. Bagi pengasuh, penelitian ini dapat dijadikan bahan perkembangan dan 

meningkatkan karakter para santri 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 

dalam mendalami dunia karakter pada pesantren. 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan   

masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, manfaat       

penelitian 

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini dipaparkan tentang definisi 

pendidikan, pendidikan karakter (konsep pendidikan karakter, 

nilai-nilai karakter dan fungsi, tujuan pendidikan karakter), 

internalisasi nilai-nilai pendidikan, pengertian kepengasuhan, 

cara mengasuh santri, pengertian santri dan etika santri 

Bab III : Metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian,       

metode pengumpulan data, teknik analisis data. 

Bab IV : Pembahasan tentang hasil penelitian yang meliputi deskripsi 

lokasi penelitian, pola pembinaan dan pendidikan, nilai-nilai yang 

dibangun oleh pengasuh, upaya pengasuh dalam menegakkan 

pendidikan karakter pada diri santri di SMP Al-Izzah Islamic 

Boarding School Batu 

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dari bab IV dan saran yang berkaitan 

dengan materi kepengasuhan.  


