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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab I ini akan diuraikan secara sistematis tentang (1) Latar Belakang, 

(2) Rumusan Masalah, (3) Tujuan penelitian, (4) Manfaat Penelitian, dan (5) 

Penegasan Istilah.  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan 

berpengaruh terhadap perubahan sosial. Melalui pendidikan diharapkan bisa 

menghasilkan para  generasi penerus yang mempunyai karakter yang kokoh 

untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Sayangnya, banyak 

pihak menilai bahwa karakter yang demikian ini justru mulai sulit 

ditemukan pada siswa-siswa sekolah.  Banyak di antara mereka yang terlibat 

tawuran, narkoba dan sebagainya. Keadaaan demikian menyentak kesadaran 

para pendidik untuk mengembangkan pendidikan karakter. 

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang merupakan subkultur 

masyarakat Indonesia adalah pesantren. Pesantren adalah salah satu institusi 

yang unik dengan ciri-ciri khas yang sangat kuat dan lekat. Peran yang 

diambil adalah upaya-upaya pencerdasan bangsa yang telah turun temurun 

tanpa henti.  

Pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berada 

pada lingkungan masyarakat Indonesia dengan model pembinaan yang sarat 

dengan pendidikan nilai, baik nilai agama maupun nilai-nilai luhur bangsa. 

 



2 

 

Sehingga pesantren menjadi sebuah lembaga yang sangat efektif dalam 

pengembangan pendidikan karakter (akhlak) peserta didik. Pendidikan 

karakter di Pesantren lebih efektif dibandingkan denga pendidikan karakter 

di formal. Di Pesantren, model pembinaan pembelajaran yang dilaksanakan 

bersifat kholistik, tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif, akan 

tetapi aspek afektif dan psikomotorik siswa terasah dengan optimal yang 

memberikan nilai-nilai kepribadian seperti kedisiplinan, kerjasama, 

kebaikan, kejujuran, solidaritas, berempati, dan karakter positif lainnya. 

Pendidikan karakter merupakan proses  pembudayaan dan 

pemanusiaan. Pendidikan karakter akan mengantarkan warga belajar dengan 

potensi yang dimilikinya dapat menjadi insan-insan yang beradab, dengan 

tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kehambaan 

dan kekhalifahan. Dalam konteks ke Indonesiaan pendidikan karakter 

adalah proses menyaturasakan sistem nilai kemanusiaan dan nilai-nilai 

budaya Indonesia dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,  

Pendidikan karakter bangsa dan bernegara. merupakan suatu proses 

pembudayaan dan transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai 

budaya bangsa Indonesia untuk melahirkan insan atau warga negara yang 

berperadaban tinggi, serta warga negara yang berkarakter. 

Oleh karena itu, perlu adanya usaha keras atau komitmen untuk 

memaksimalkan pendidikan yang ada di Indonesia mulai dari tingkat dasar 

sampai ke tingkat perguruan tinggi, termasuk di lingungan pendidikan di 

pesantren, yang mana pendidikan pesantren lebih utama dan lebih penting 
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karena Pesantren menduduki posisi yang unik dalam dunia pendidikan di 

Indonesia. 

Salah satu hal unik, yang mendapat banyak pujian adalah 

keberhasilannya dalam menanamkan pendidikan karakter. Sehingga tidaklah 

mengherankan jika dalam beberapa tahun terakhir ini banyak pakar 

pendidikan tertarik mengadopsi pola pendidikan pesantren ke dalam  

pendidikan umum seperti SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. 

Keberhasilan pendidikan karakter di pesantren  ini tidak lahir di ruang 

hampa tetapi merupakan sebuah pola pendidikan yang dikembangkan secara 

konsisten dalam semua aspeknya. Misalnya saja keteladanan, sopan santun, 

kesederhanaan, kemandirian, pemahaman dan pendalaman ilmu agama serta 

masih banyak aspek lainnya. Proses belajar mengajarnya dilakukan melalui 

struktur, metode dan literatur tradisional, baik berupa pendidikan formal di 

sekolah atau madrasah dengan jenjang yang bertingkat, ataupun pemberian 

pengajaran dengan sistem halaqah dalam bentuk wetonan atau sorogan. 

Ciri utama dari pengajaran tradisional ini adalah cara pemberian 

ajarannya yang ditekankan pada penangkapan harfiah atas suatu kitab (teks) 

tertentu.  Dalam kaitannya dengan judul penelitian di atas, peneliti ingin 

meneliti lebih jauh model pendidikan karakter di pondok pesantren yang 

tidak menutup dari perkembangan zaman (globalisasi), yang mana pada 

zaman sekarang ini, manusia dituntut untuk memiliki keterampilan tertentu 

jika mau bersaing dan bertahan dalam kehidupannya. 
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Berdasarkan pemaparan di atas penulis mengajukan penelitian dengan 

judul “Model Pendidikan Karakter Berbasis kedisiplinan, kemandirian, 

kepemimpinan (K3) di Pesantren Al-Ittihad” Hal ini disebabkan karena 

peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai Model Pendidikan 

Karakter di Pesantren Al-Ittihad yang penulis anggap berbeda dari model 

pendidikan pesantren pada umumnya, yang mana menurut informasi dari 

narasumber  yang penulis dapatkan, model pendidikan di Pesantren Al-

Ittihad, ini tujuannya adalah menghasilkan sosok santri yang mampu 

memiliki karakter  K3 yaitu: 

1) Memiliki kedisiplinan  

2) Memiliki kemandirian  

3) Berjiwa kepemimpinan 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan 

rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana model pendidikan karakter berbasis kedisipilinan 

kemandirian kepemimpinan (K3) di pesantren Al-ittihad? 

1.2.2 Apa faktor penghambat dan penunjang pendidikan karakter berbasis 

(K3)kedisipilinan kemandirian kepemimpinan di pesantren Al-ittihad? 

1.2.3 Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi 

pendidikan karakter berbasis (K3) kedisipilinan kemandirian 

kepemimpinan di pesantren Al-ittihad? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yakni antara lain: 

1.3.1 Untuk mengetahui pendidikan karakter berbasis (K3) kedisipilinan 

kemandirian kepemimpinan di pesantren Al-Ittihad. 

1.3.2 Mendeskripsikan faktor penujang dan penghambat pendidikan 

karakter berbasis (K3) kedisipilinan kemandirian kepemimpinan di 

pesantren Al-ittihad. 

1.3.3 Mendeskripsikan solusi untuk mengatsi hambatan 

pengimplementasian pendidikan karakter berbasis (K3) kedisipilinan 

kemandirian kepemimpinan di pesantren Al-ittihad. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini 

dapat  

1.4.1 Teoritis. 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian 

di Pondok Pesantren Al-Ittihad dalam upaya meningkatkan karakter 

melalui Konsep Pendidikan Karakter Berbasis K3. Tentunya hal ini 

akan sangat memberikan konstribusi yang baik dan bermanfaat bagi 

Pondok Pesantren Al-Ittihad Desa Poncokusumo Kabupaten Malang 

sebagai Pesantren yang menempa santri sebagai generasi muda 

bangsa untuk menjadi manusia-manusia terbaik dimanapun nantinya 
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mereka berada sehingga mampu dalam mewujudkan generasi muda 

bangsa Indonesia yang bisa membudayakan karakter  dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

 

1.4.2 Praktis. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya 

sebagai berikut: 

1.4.2.1 Bagi Peneliti.  

Merupakan sarana belajar untuk mengetahui lebih dalam 

tentang  materi penelitian yang telah dipilih, di mana 

nantinya bisa menjadi bahan untuk melatih dan mengasah 

watak dan perilaku diri penulis dalam menjalani aktivitas 

hidup keseharian dan sebagai bahan untuk pembelajaran diri 

terhadap nilai – nilai budaya kesadaran berkarater dalam 

berkehidupan sosial. 

1.4.2.2 Bagi Santri. 

Sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman untuk 

menumbuhkan sikap kedispelinan, kemandirian, dan 

kepemimpinan sebagai upaya dalam menjaga eksistensi 

bangsa Indonesia baik diranah nasional maupun 

internasional. Sehingga generasi penerus kita menjadi 

generasi yang siap mengemban amanah selanjutnya, 
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sehingga menjadi penerus atau pewaris yang lebih baik dari 

pendahulunya. 

1.4.2.3 Bagi Ustad. 

Sebagai bahan kajian refrensi dalam mengembangkan dan 

meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar melalui 

penerapan Model Pendidikan Karakter Berbasis K3 di 

Pesantren Al-Ittihad. Selain itu juga mengembangkan dari 

segi model implementasi pendekatan pendidikan karakter 

yang telah ada untuk lebih di kaji agar mendapatkan suatu 

pengembangan model penerapan yang lebih strategis. 

Sehingga dapat mencetak lulusan santri yang peduli 

terhadap sekitar salah satunya peduli dan berjiwa 

kepemimpinan, Tanggung jawab, disiplin dan mandiri. 

1.4.2.4 Bagi Pondok Pesantren. 

Memberikan motivasi bagi para santri untuk dapat 

mengikuti Pembinaan, pengarahan dan pendidikan sebaik-

baiknya di pondok pesantren. 

1.4.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Menjadi referensi penelitian berikutnya baik pengetahuan 

secara teoritis maupun secara praktis tentang “Model 

Pendidikan Karakter Berbasis K3 di Pesantren Al-Ittihad”. 

Sebagai upaya meningkatkan budaya Kesadaran berkarakter 

K3 untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat 
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menemukan suatu model implementasi pendekatan-

pendekatan lainnya dalam upaya meningkatkan budaya 

sadar berkarakter selanjutnya. 

 

1.5 Penegasan Istilah  

Agar memberikan pemahaman yang tepat dan untuk menghindari 

kesalahan pemahaman dalam menginterpretasikan dalam judul penelitian 

ini, maka peneliti merasa perlu untuk mengemukakan makna dan maksud 

kata-kata dalam judul tersebut, serta memberikan batasan-batasan istilah 

agar dapat dipahami secara konkret dan lebih operasional. Adapun 

penjelasan dari istilah tersebut yakni sebagai berikut : 

1.5.1.  Pendidikan Karakter. 

           Pendidikan Karakter adalah sebuah sistem yang menumbuhkan   

nilai-nilai karakter pada peseta didik, yang mengandung komponen 

pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, semua, lingkungan, maupun bangsa, sehingga 

akan terwujudnya insan kamil (Aunillah, 2011:18-19). 

   Megawangi mendefinisikan Pendidikan Karakter adalah 

pendidikan sebagai sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar 

dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya 

dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan 
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kontribusi yang positif kepada lingkungannya, (Doni Kesuma, 

2011:05).  

   Sedangkan Pendidikan karakter dalam penelitian ini merupakan 

proses untuk meningkatkan mutu dan hasil pendidikan yang 

mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik 

secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan setandar 

kopentensi lulusan pada satuan pendidikan. Melalui pendidikan 

karakter pendidikan diharapakan mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternasisiakan serta mempesonalisalikan nilai-nilai karkter dan 

ahlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

   Pendidikan karakter akan mengantarkan warga belajar dengan 

potensi yang dimilikinya dapat menjadi insan-insan yang beradab, 

dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-

nilai kehambaan dan kekhalifahan. 

 

          1.5.2.  Pesantren. 

   Menurut Manfred Ziemek (Doni Kesuma, 2011:05) asal kata 

pesantren adalah “pe-santri-an” yang artinya tempat santri. Jadi 

pesantren adalah tempat para santri untuk menuntut ilmu (Agama 

Islam), Pesantren adalah sebuah kawasan yang khas yang ciri-cirinya 

tidak dimiliki oleh kawasan yang lain. Karenanya tidak berlebihan 

jika Abdurrahman Wahid menyebut sebagai sub-kultur tersendiri.  

 



10 

 

1.5.3 Konsep K3 (Kedisiplinan, Kemandirian, dan Kepemimpinan) 

a. Kedisiplinan. 

 Disiplin secara umum dapat diartikan sebagai pengendalian diri 

sehubungan dengan proses penyesuaian diri dan sosialisasi. Disiplin 

merupakan faktor positif dalam hidup, sebagai perkembangan dari 

“pengawasan dari dalam” yang menuntut seseorang ke arah pola 

perilaku dapat diterima oleh masyarakat dan yang menunjang 

kesejahteraan diri sendiri (Rahmawati, 2009:1). 

b. Kemandirian  

  Menurut Siswoyo (dalam Zakiya 2000:2) mendefinisikan 

kemandirian sebagai suatu karakteristik individu yang 

mengaktualisasikan dirinya, menjadi dirinya seoptimal mungkin, dan 

ketergantungan pada tingkat yang relative  kecil. Orang-orang yang 

demikian relative bebas dari lingkungan fisik dan sosialnya. 

Meskipun mereka tergantung pada lingkungan untuk memuaskan 

kebutuhan dasar, sekali kebutuhan terpenuhi mereka bebas untuk 

melakukan caranya sendiri dan mengembangkan potensinya. 

c. Kepemimpinan  

Menurut Mangunhardjana ( dalam Baharuddin dan Umiarso  

2012:47). Secara etimologis, kepemimpinan berasal dari kata dasar 

pemimpin. Dalam bahasa Inggris, Leadership yang berarti 

kemimpinan, dari kata dasar leader berarti pemimpin dan akar 

katanya to lead yang terkandung beberapa arti yang saling erat 
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berhubungan: bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil 

langka awal, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran-

pendapat-oarang lain, membimbing, menuntut, dan menggerakkan 

orang lain melalui pengaruhnya.  

   


