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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dampak globalisasi dan media teknologi yang semakin berkembang. 

Menyebabkan sebagaian masyarakat Indonesia melupakan pendidikan 

karakter. Padahal Pendidikan karakter merupakan suatu pondasi bangsa yang 

sangat  penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak anak. Dari 

berbagai peristiwa yang terjadi pada bangsa ini semisal banyaknya 

kriminalitas, asusila, pornografi dan penyalah gunaan narkoba yang merajalela. 

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ternyata mampu melakukan 

tindakan kekerasan yang sebelumnya mungkin belum pernah terbayangkan.1 

Secara umum, pendididkan Indonesia tengah mengahadapi masalah besar 

terkait dengan tantangan globalisasi yang semakin mewabah dalam segala 

aspek kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Tantangan globalisasi 

bukan saja meruntuhkan nilai-nilai luhur bangsa, akan tetapi melunturkan 

karakter bangsa apabila tidak dilandasi dengan pendidikan karakter yang 

berspritualis, dan berkarakter.2 “Di era globalisasi ini penguatan pendidikan 

yang berkarakter cukup penting dalam membentengi siswa terhadap perbuatan 

negatif seperti penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, dan perbuatan yang tidak 

bermoral lainnya. Perlu diketahui bahwasannya pendidikan karakter tersebut 

                                                           
  

1
Masnur Muslich,  Pendidikan Karakter: menjawab tantangan krisis Multidimensial, 

(Jakarta: PT Bumi   Aksara, 2011) hal, 1-2   
2 Mohammad takdir Ilahi, gagalnya pendidikan karakter, (Yogyaakarta: Ar-Ruzz Media, 

2014) hal, 27-28  



2 
 

meliputi empat aspek, Pertama adalah karakter berkaitan dengan agama, 

Kedua karakter personal, Ketiga karakter sosial dan yang Keempat karakter 

nasionalisme,empat poin tersebut harus masuk dalam pendidikan karakter di 

sekolah, dengan pemahaman nilai-nilai islami akan menjadi banteng 

menghadapi serangan negatif”.3 Dengan demikian, maka seorang guru harus 

dapat mengetahui tiga aspek tersebut yaitu aspek moral, spiritual dan Psikologi 

siswa.  

Pendidikan karakter cenderung terabaikan di kalangan para siswa, bahkan 

seringkali tidak menjadi titik tekan dalam setiap pendidikan sekolah, persoalan  

ini muncul dikarenakan kurangnya  guru dan keluarga dalam menanamkan 

nilai-nilai karakter pada setiap perilaku kehidupan sehari-hari, kendati sudah 

diterapkan pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran khususnya 

dalam sekolah, namun, kurangnya efektifitas dalam membentuk kepribadian 

luhur dan tingkah laku sesuai dengan landasan agama.4 

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bagi semua stakeholder yang 

memberikan sinyal akan meningkatnya krisis karakter terhadap pribadi siswa, 

jika krisis pada karakter  sudah menimpa di kalangan remaja yang berstatus 

sekolah, maka ancaman terhadap generasi ini semakin nyata dan bisa menjadi 

kode yang negatif bagi potret buram pendidikan yang ada di Indonesia. 

Padahal, pendidikan karakter merupakan kata kunci yang sangat menentukan 

dalam membentuk karakter setiap anak bangsa yang masih dalam kondisi labil 

dan kurang dewasa. Seperti halnya maraknya kasus asusila dan narkoba di 

                                                           
3  Irfan Taufik, ” Guru diminta ajarkan Pendidikan Karakter pada siswa” diakses pada 

tanggal 2 April 2017 dari Sumbar.antarnews.com   
4 Mohammad Takdir Ilahi, Op.cit hal.19 
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Sidoarjo yang turun ke sekolah, disebabkan banyaknya para siswa yang 

menyalahgunakan narkoba dan kasus asusila, “di Sidoarjo ada beberapa kasus 

tindakan asusila dan pemerkosaan yang pelakunya masih duduk di bangku 

sekolah, tak hanya itu ada juga korban pemerkosaan yang juga berstatus pelajar 

duduk di bangku sekolah, dan tindakan pidana.5  Maka pemahaman konsep 

pada karakter siswa adalah titik awal dari pendidikan karakter yang sangat 

menentukan terhadap tegaknya nilai-nilai norma kehidupan.  

Banyak faktor yang menyebabkan runtuhnya karakter diantaranya yaitu 

faktor pendidikan, bahwa pendidikan merupakan mekanisme institusional yang 

akan mengakselerasi pembinaan karakter bangsa dan juga berfungsi sebagai 

tiga prinsip pembinaan karakter bangsa yaitu pertama, pendidikan sebagai 

arena untuk reaktivasi karakter luhur bangsa Indonesi. Kedua, pendidikan 

sebagai sarana untuk membangkitkan suatu karakter bangsa. Ketiga, 

pendidikan sebagai sarana untuk menginternalisasi kedua aspek diatas yakni 

reaktivasi sukses Budaya masa lampau dan karakter inovatif serta kompetetif, 

kedalam segenap sendi sendi kehidupan bangsa.6 

Meluapnya permasalahan bangsa ini khususnya dalam pembinaan karakter 

pada siswa, disebabkan masyarakat belum sanggup untuk menyikapi masalah 

tersebut secara kritis, persoalan itu sejatinya tidak lepas dari kehidupan dan 

kebiasaan sehari hari, maka cara menghadapinya, dibutuhkan adanya 

kedewasaan, pengetahuan dan kearifan. Sehingga masyarakat dapat memahami 

pentingnya pendidikan karakter secara efektif dan efisien. Sebagai upaya untuk 

                                                           
5 Mulya Andika,etc, “Marak Kasus Asusila dan Narkoba, Kejari Sidoarjo Gencar Turun 

ke Sekolah” diakses pada tanggal 30-03-2017 dari Times Indonesia.  
6 Ibid. hal, 3 
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mengikis atau memperbaiki karakter saat ini maka peneliti ingin meneliti 

pendidikan karakter melalui implementasi pembelajaran mahfudzot di Pondok 

Modern Darul Ma’rifat Gontor 3.  

Pondok pesantren sebagai balai pendidikan islami, juga memberikan 

peranan penting dalam pendidikan karakter. Sebagai balai pendidikan yang anti 

penjajah dan penjajahan banyak dari pesantren yang menerapkan system 

madrasah, Sehingga pelajaran dan pembelajaranya yang diajarkan semakin 

efektif. Gontor merupakan salah satu pondok yang menerapkan sistem 

madrasah yaitu madrasah yang diasramakan dimana kyai, pengasuh-pengasuh 

dan para siswa-siswanya berkumpul dengan hidup bersama dan berdampingan. 

Gontor merupakan suatu lembaga pendidikan yang mengunggulkan kepada 

siswanya karakter yang baik dan ditempatkan pada urutan yang utama pada 

motto pondok, yaitu berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengatahuan luas dan 

berpikir bebas dimana satu dengan yang lainnya saling berkaitan.  

Gontor mengajarkan kepada siswanya pendidikan dan pengajaran selama 

24 jam di dalam asrama, mulai bangun tidur hingga aktifitas-aktifitas di luar 

asrama dimana semuanya itu mengandung pendidikan dan pengajaran. 

Pendidikan dan pengajaran yang ada di Pondok Modern Gontor sangatlah 

efektif untuk pembentukan karakter melalui pelajaran-pelajaran yang ada di 

Madrasah. hingga saat ini Gontor mempunyai 13 cabang yang salah satunya 

Pondok Modern Darul Ma’rifat Gontor 3 Kediri.  

Pondok Modern Darul Ma’rifat Gontor 3 yang bertempat di kota Kediri 

merupakan salah satu cabang Pondok Modern Darussalam Gontor, di mana 
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pesantren Darul Ma’rifat telah lama mengajarkan siswanya pendidikan karakter 

yang berbudi pekerti yang luhur. Dengan berbagai macam cara pondok 

mencetak kaderisasi yang berkarakteristik mulia lewat nilai, sistem panca jiwa, 

panca jangka, falsafah, motto pendidikan pondok, dan materi pelajaran yang 

ada di bangku sekolah. Dari berbagai mata pelajaran yang ada, salah satu mata 

pelajaran yang mengandung pembentukan karakter siswa ialah pembelajaran 

mahfudzot.  

Arti dari mahfudzot adalah kata kata mutiara penuh hikmah dan makna 

didalamnya. Pelajaran ini wajib diberikan mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 

KMI (Kuliyatul Mualimin Al islamiyah)7 sebagai bekal budi pekerti dan 

pondasi siswa sebagai karakter yang unggul, .karena memang mahfudzot ini 

berisi nasihat-nasihat pendek namun penuh makna hingga dapat diamalkan 

pada kesehariannya di dalam pondok.  

Dari pemaparan dan penjelasan penelitian diatas, peneliti ingin 

mengungkapkan bagaimana penanaman sikap pewujudan karakter siswa 

melalui pelajaran mahfudzot di pondok tersebut. maka penelitian ini diberi 

judul:  

“Implementasi Pembelajaran Mahfudzot untuk Pendidikan Karakter 

di Pondok Modern Darul Ma’rifat Gontor 3 Kediri” 

 

 

                                                           
7
Kuliyatul Mualimin Al-islamiyah merupakan sistem pendidikan guru islam yang 

modelnya setara pada sekolah normal biasanya. 
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B. Rumusan Masalah 

Berpijak dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanaproses pembelajaran mahfudzotyang dilaksanakan oleh tenaga 

pendidikuntuk pembentukan karakter siswa Pondok Modern Darul 

Ma’rifat Gontor 3 Kediri? 

2. apa nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran mahfudzot kelas 1 

KMI dan 1 Intensif KMI untuk pembentukan karakter siswa Pondok 

Modern Darul Ma’rifat Gontor 3 Kediri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan proses pembelajaran mahfudzot untuk pembentukan 

karakter siswa Pondok Modern Darul Ma”rifat Gontor 3 Kediri. 

2. Mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran 

mahfudzotuntuk pembentukan karakter siswa Pondok Modern Darul 

Ma’rifat Gontor 3 Kediri 

 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun maksud dan tujuan dan penelitian ini, agar mempunyai kontribusi 

penuh dan manfaat sebagai berikut  

Manfaat teoritis  
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a. Memperkaya khazanah keilmuwan sebagai suatu wacana tentang 

pendidikan karakter melalui kalimat kalimat mutiara  dari pelajaran 

mahfudzot 

b. Sebagai suatu gagasan atau pandangan dalam mengembangkan karakter 

siswa melalui pelajaran mahfudzot 

Manfaat Praktis 

a. Sebagai suatu rujukan terhadap lembaga sekolah yang lain dalam 

membangun karakter siswa melalui pelajaran mahfudzot 

b. Sebagai bahan acuan untuk memperkuat karakter siswa melalui pelajaran 

mahfudzot agar mewujudkan karakter siswa  yang lebih baik  

 

E. Batasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran makna, maka 

batasan istilah ini penting  untuk dijelaskan, adapun istilah-istilah yang harus 

dijelaskan sebagai berikut :  

a. Pembelajaran 

Belajar merupakan kegiatan seorang guru dalam mentransfer ilmu 

kepada peserta didik, maka pembelajaran adalah kegiatan guru secara 

terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar 

secara efektif dan aktif yang menekankan pada sumber belajar.8 

 

 

                                                           
8
Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal. 297 



8 
 

b. Mahfudzot 

Mahfudzot merupakan kalimat bahasa arab yang berawalan hafidzoh-

yahfadzu yang artinya menghafal. Maka mahfudzot yakni salah satu 

rumpun mata pelajaran bahasa arab yang di dalamnya berisi tentang 

hikmah-hikmah atau pun pribahasa dalam bahasa arab, tujuannnya yaitu 

untuk menancapkan falsafah-falsafah hidup dan budi pekerti luhur kepada 

siswa. Sehingga pada pelajaran ini bukan hanya dihafalkan akan tetapi 

juga dilaksanakan atau pun di implementasikan dalam kehidupan siswa 

untuk masa depannya.9 

c. Pendidikan Karakter  

Kata characterberasal dari bahasa yunani yaitu charassein yang berarti 

barang atau alat untuk menggores. maksudnya karakter ini bisa diartikan 

sebagai stempel/cap, watak itulah yang terdapat dalam diri seseorang 

sehingga dapat berubah atau pun dibentuk. Karakter juga merupakan suatu 

yang dibangun melalui unsur internal dan di pengaruhi melalui faktor 

eksternal secara berkesinambungan hari demi hari, terkonstruk dari pikiran 

dan perbuatan, pikiran demi pikiran dan tindakan demi tindakan. Karakter 

dapat dianggap sebagai niliai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, lingkungan, dan sesama 

manusia.10 

                                                           
9Rizky Eliyana,  Pelajaran Mahfudzot Sebagai Salah Satu Pelajaran Bahasa Arab, diakses 

pada tanggal 22 April 2014 dari http://www.rishelca.co.id/materi bahasa arab htm 
10 Fathul Mu’in,  Pendidikan Karakter Konstruksi teoritik dan praktik (Jogjakarta, Ar-Ruzz 

Media, 2011) hal: 155 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sifat-sifat 

kejiwaan, akhlaq atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

yang lain dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang positif yang 

ada dalam diri dan teraplikasikan melalui perilaku.11 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian Khanafi jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan judul Penerapan Pendidikan Karakter 

Dalam Pembelajaran Akhlaq, study kasus di MAN 2 Surakarta. Pada 

penelitian ini peneliti mencoba untuk mengetahui pendidikan karakter melalui 

pembelajaran akhlaq. Adanya kurikulum sekolah dan perencanaan system 

pembelajaran yang ada disekolah membantu peneliti untuk mengetahui lebih 

dalam baik melalui wawancara maupun data data yang ada. Melalui pelajaran 

akhlaq yang sudah diatur dari silabus sekolah, memudahkan seorang pendidik 

untuk menerapkan karakter siswa yang unggul. Maka disini guru element 

penting untuk menerapkan pendidikan karakter melalui pelajaran akhlaq. 

Pada penelitian ini menggunakan metode field research (Penelitian 

lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini 

menggunakan sumber data primer artinya peneliti menngambil data melalui 

wawancara kepada guru mata pelajaran akhlaq dan data sekundernya yaitu 

melalui dokumen dokumen sekolah yang ada dalam penerapannya. Instrument 

penelitiannya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti dalam 

                                                           
11

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, KBBI Cet.3  (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 

645. 
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obeservasi menjadi pengamat langsung dalam pengambilan data yang kongkrit. 

Begitu halnya studi dokumentasi yang berperan penting untuk menemukan 

data konkrit dan rekam jejak dari suatu mata pelajaran akhlaq dalam 

pembentukan karakter.12 

Peneliti Zainul Labib (2014) yang berjudul “Implementasi Pendidikan 

Karakter dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Akademik Siswa Kelas VI 

Jombang I Ciputat,Kecamatan Ciputat Kota Tangerang” pada penelitian ini 

peneliti menggunakan penelitian Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitiannya 

yaitu adanya dukungan lebih dari sekolah dalam pembentukan karakter melalui 

system yang ada disekolah dengan memperkuat religiusitas, tanggung jawab, 

kejujuran dan kedisiplinan yang ada di sekolah tersebut. Bukan hanya itu 

dukungan dari guru pengajar yang membimbing dan menasehati siswanya 

sebelum melaksanakan pembelajaran. Sehinggga sangatlah berpengaruh 

implementasi pendidikan karakter terhadap perilaku akademik. 13 

Peneliti Wahid Anwar Anas (2015) yang berjudul “Penerapan 

Pendidikan Karakter Dalam Proses Pembelajaran SMK Pondok Pesantren 

Darul Amanah Ngadiwarno Sukorejo Kendal”Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitiannya yaitu 

dengan melalui mata pelajaran yang ada dikelas, guru memberikan bimbingan 

dan nasehat sebelum pembelajaran dimulai seperti halnya berdoa terlebih 

dahulu dan kebudayaan di Pondok Pesantren Darul Amanah Ngadiwarno yang 

                                                           
12Khanafi, Penerapan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Akhlaq, study kasus di 

MAN 2 Surakarta, 47 
13Zainul Labib, Implementasi Pendidikan Karakter dan Pengaruhnya terhadap Perilaku 

Akademik Siswa Kelas VI Jombang I Ciputat,Kecamatan Ciputat Kota Tangeran, 2014, hal: 30 
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mengandung unsur islami sehingga sangatlah mendukung dalam pembentukan 

karakter pada siswa.14 

Adapun penelitian kali ini fokus untuk mengetahu serta menjabarkan 

karakteristik pada siswa melalui pembelajaran mahfudzot yang dilaksanakan di 

Pondok Modern Darul Ma’rifat Gontor 3 Kediri. Kegiatan yang menjadikan 

fokus penelitian adalah pelaksanaan dalam pembelajaran mahfudzot untuk 

menjadikan karakteristik siswa yang dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut 

akan peneliti coba jabarkan mulai dari faktor-faktor yang menjadikan pelajaran 

mahfudzot sebagai bagian dari pembentukan karakter siswa serta dukungan 

dari stakeholder yang ada pada sekolah tersebut. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif.  

 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk memahami penulisan dan pembaca dalam skripsi ini, maka peneliti 

akan menuliskan secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan 

dalam skripsi ini.  Penulisan yang ada dalam penelitian ini terbagi dalam lima 

bab. yang sebelumnya didahului dengan halaman, judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, halaman motto dan pengesahan, pernyataan keaslian 

tulisan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar serta dilengkapi 

lampiran-lampiran. 

                                                           
14Wahid Anwar, Penerapan Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran di SMK 

Pondok Ngadiwarno Sukorejo Kendal” hal: 45 
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Adapun penulisan yang terbagi lima bab sebagai berikut : 

1. BAB 1: Pendahuluan.

Pada bab ini akan dibahas mengenai seputar penjelasan sekaligus 

gambaran masalah terkait dengan penelitian. Dalam bab ini terdapat 

sub-sub bab meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu dan 

sistematika penulisan  

2. BAB II : Kajian Pustaka.

Pada bab ini peneliti akan membahas kerangka teoritis sesuai 

dengan bahasan judul skripsi. Dalam kajian teoritis ini akan 

membahas masalah yang sesuai pada kata kunci permasalahan pada 

penelitian tersebut. 

3. BAB III : Metode Penelitian.

 Pada bab ini peneliti akan membahas metode penelitian yang 

digunakan pada skripsi ini. Diantaranya jenis penelitian, tempat dan 

waktu penelitian, sumber data teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data.  

4. BAB IV : Pembahasan Hasil Penelitian.

 Pada bab ini peneliti akan membahas dan menyajikan data data 

hasil penelitian  

5. BAB V : Kesimpulan dan Saran.

 Pada bab ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan, serta muatan saran dan peneliti.  




