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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk 

membentuk pribadi muslim yang sempurna, baik secara rohani maupun jasmani.1 

Kesempurnaan rohani seorang muslim dapat dilihat dan diwujudkan pada ketaatannya 

dalam menjalankan ajaran agama, sedangkan kesempurnaan jasmani, dapat diketahui 

melalui keharmonisan hubungan seorang muslim dengan sesama maupun makhluk 

hidup di lingkungan sekitarnya. Tujuan dari pendidikan Islam pada akhir-akhir ini 

sepertinya mengalami pergeseran. Kesempurnaan rohani seringkali tidak dibarengi 

dengan kesempurnaan jasmani, demikian pula sebaliknya kesempurnaan jasmani 

tidak dibarengi dengan kesempurnaan jasmani. 

Memperoleh pendidikan agama yang tinggi seringkali oleh masyarakat 

diasumsikan sebagai indikator dari kesempurnaan rohani. Asumsi tersebut timbul 

karena menurut masyarakat, semakin tinggi ilmu agama seseorang maka akan 

semakin tinggi pula kualitas sikap dan perilakunya. Namun pada kenyataannya 

pendidikan agama yang tinggi tidak menjamin seseorang untuk lebih bersikap arif 

dan bijaksana, ini terbukti dengan adanya Islam radikal, keras, serta menyesatkan dan 

cenderung berbuat anarkis tanpa memperhatikan dan menjunjung perilaku yang 

 
1 Putra Haidar Daulay, Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia 

(Jakarta: Prenada Media. 2005) hal.31 
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berakhlaqul karimah. Kelompok-kelompok radikal dan cenderung keras tersebut 

bukanlah kelompok orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, tetapi mereka 

adalah para pemikir dan intelektual keagamaan bahkan banyak pula yang hafal al-

Qur’an.  

Gelar akademis yang tinggi serta ekonomi yang memadai dan kehidupan yang 

penuh dengan kemewahan seringkali juga diasumsikan sebagai kesempurnaan 

jasmani yang bisa diwujudkan dengan memperoleh pendidikan yang tinggi. Namun 

pada kenyataannya, gelar akademis dan kemapanan ekonomi tersebut tidak 

menghalangi seseorang untuk berbuat salah terhadap manusia disekitarnya, ini 

terbukti dengan banyaknya para koruptor dan para narapidana dari lingkungan kaum 

terpelajar. 

Gambaran  di atas menunjukkan bahwa ada permasalahan yang tidak benar 

dari pendidikan yang mereka terima, dan  bertolak belakang dengan latar belakang 

dan tujuan pendidikan karakter, yaitu proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-

nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah), lingkungan keluarga, dan 

lingkungan masyarakat.2 Pondok pesantren merupakan lingkungan masyarakat yang 

menyelenggarakan pendidikan secara terstruktur dan berjenjang atau sering disebut 

lembaga pendidikan nonformal. 

 
2 Koentjaraningrat, Kebudayaan Mentalis dan Pembangunan (Jakarta: Gramedia, 2002), hal.29 
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 Pendidikan yang di selenggarakan disetiap tingkatan pendidikan, mulai dari 

tingkat dasar sampai pada perguruan tinggi, baik itu di lembaga formal maupun 

nonformal seharusnya bisa menjadi landasan bagi pembentukan karakter peserta 

didik.3 Pondok Pesantren sebagai penyelenggara pendidikan nonformal seharusnya 

dalam menyusun kurikulum lokal dan semua kegiatan yang termasuk di dalamnya 

juga menjadikan pendidikan karakter sebagai bahan pertimbangan. Nilai-nilai 

pendidikan karakter di Indonesia meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, 

bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.4 

Priyambodo menyatakan, semakin berkembangnya radikalisme beragama di 

tengah masyarakat menjadi ancaman bagi kesatuan bangsa Indonesia.5 Para pendiri 

bangsa ini menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural dan 

multikultural, oleh karena itu mereka sepakat dan menerima Pancasila dengan 

semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Namun adanya penolakan 

dasar negara oleh beberapa kaum berpendidikan dan adanya keinginan merubah 

tatanan negara menjadi khilafah oleh berberapa pemikir Islam, membuktikan bahwa 

bangsa ini telah mengalami kemerosotan dalam karakter semangat kebangsaan dan 

 
3 E.Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 

2013), hal.13 
4 Permendikbud. No.20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 
5 Aji Bagus Priyambodo. Implementasi Pendidikan Karater Semangat Kebangsaan Dan Cinta 

Tanah Air Pada Sekolah Berlatar Belakang Islam di Kota Pasuruan. Jurnal Sains Psikologi, Jilid 6, 

Maret 2017, Hal.10 
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cinta tanah air. Pendidikan yang tinggi tanpa dibarengi dengan pendidikan karakter/ 

akhlak yang tinggi maka akan menjadi bumerang tersendiri yang akan mengancam 

keutuhan NKRI ini. 

Pondok pesantren menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam 

mewujudkan pendidikan karakter para anak bangsa yang berbasis Islami. Menurut 

Raharjo, pendidikan pesantren melahirkan jiwa yang berkarakter yang belum bisa 

diwujudkan oleh sistem pendidikan manapun. Setidaknya karakter tersebut 

terimplikasi dalam jiwa pesantren yaitu: persaudaraan, tolong menolong, persatuan, 

keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan pluralitas.6  

Fadlilatun menyatakan, untuk memajukan bangsa maka perlu adanya jiwa 

yang mempunyai semangat kebangsaan dan cinta tanah air.7 Semangat kebangsaan 

dan cinta tanah air adalah bagian dari nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan di 

dalam pondok pesantren. Selain membentuk generasi yang unggul dalam IMTAQ 

dan IPTEK, pesantren harus menanamkan jiwa nasionalisme dan semangat 

kebangsaan yang tinggi terhadap santri-santrinya. Hal ini adalah sebuah keniscayaan 

untuk dilakukan, karena pesantren sering kali di katakan sebagai sarang terorisme dan 

radikalisme di negeri ini.8 Padahal, dengan ciri khas serta keunikannya sendiri 

 
6 Mustafa Rahman, Humanisasi Pendidikan Islam (Semarang:Walisongo Press, 2011), hal.162 
7 Fadlilatun. Penanaman Karakter Semangat Kebangsaan Di SD Unggulan. Jurnal Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar. Edisi 11 Tahun ke-5 2016.hal. 1.033 
8  BNPT pada 02 Februari 2016 yang menyebutkan 19 pondok pesantren di Indonesia 

terindikasi menyebarkan radikalisme dan terorisme. Polemik mengenai isu terorisme terhadap 

pesantren tersebut berkembang “liar” dan menimbulkan perdebatan publik, karena penyebutan oleh 

BNPT pada saat itu hanya berselang sebulan setelah peristiwa teror bom Thamrin Jakarta (14 Januari 
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pesantren telah mencetak para kader-kader serta generasi-generasi putra bangsa yang 

telah berperan besar dalam memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Hal 

ini bisa dibuktikan dengan banyaknya para pejuang, pahlawan serta  tokoh-tokoh 

pergerakan Nasional baik sebelum dan sesudahnya kemerdekaan yang di gembleng 

dan ditempa pendidikannya dalam dunia pesantren. 

Sebagai penelitian pendahuluan, penulis mengamati dan melakukan 

wawancara terhadap sebagian ustadz dan para santri di Pondok Pesantren Darun 

Najah Malang. Dalam wawancara itu penulis menanyakan bagaimana mewujudkan 

semangat kebangsaan dan cinta tanah air sebagai seorang santri. Dari hasil 

wawancara awal tersebut, para santri dan para ustadz rata-rata mengalami 

kebingungan dalam menjawab, dan menurut penulis hal tersebut dikarenakan 

beberapa hal, antara lain: Mereka tidak memahami tentang arti dari semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air, tidak tahu tentang pengamalan dari semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari, tidak mengerti seberapa 

pentingnya memahami semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

Oleh karena itu, jawaban dari masing-masing santri dan ustadz relatif sama 

yang semuanya menunjukkan ketidakmengertian mereka tentang semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air. Nilai semangat kebangsaan adalah cara berpikir, 

bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

 
2016). Kun Wazis, Isu Radikalisme-Terorisme dan Pendidikan Ponpes, di akses pada tanggal 05 

Agustus 2019 dari https://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/06/16/orn905396-

isu-radikalismeterorisme-dan-pendidikan-ponpes. 
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kepentingan diri dan kelompoknya, sedangkan nilai cinta tanah air adalah cara 

berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi 

dan politik bangsanya.9 

Pondok Pesantren Darun Najah merupakan salah satu pondok Pesantren di 

Wilayah Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang,  yang memadukan sistem 

pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan formal di pondok Pesantren ini baru 

dimulai tahun 2012 yakni jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs), kemudian pada 

tahun 2014 di bentuk pola jenjang Madrasah Aliyah (MA). Perbedaan pondok 

Pesantren Darun Najah dalam mengatur pendidikan formalnya adalah kebijakan 

pengasuh tentang siswa atau siswi yang mengikuti pendidikan formal harus menjadi 

santri dan bermukim di pondok, namun bagi santri yang bermukim di pondok dan 

tidak mengikuti pendidikan formal  masih tetap di perbolehkan. Sebagaimana 

lazimnya pondok Pesantren, di Pondok Pesantren Darun Najah ini terdapat kegiatan-

kegiatan sehari-hari santri yang bersifat wajib dan tidak wajib untuk diikuti. Kegiatan 

wajib itu seperti: Jamaah sholat 5 waktu, mengikuti madrasah Diniyah, mengikuti 

Madrasah Qur’aniyah, mengikuti kegiatan wajib belajar (Syawir) dan mengaji 

balahan ke Pengasuh bagi santri yang sudah layak untuk mengikutinya. Sedangkan 

kegiatan tidak wajib seperti: mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler santri, 

pelatihan-pelatihan keterampilan, bakti sosial, dan lain-lain. 

 
9 Kemendikbud. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Jakarta: KEMENDIKNAS dan 

BP3KP.Tahun 2011 
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Melalui kegiatan-kegiatan lokal di Pondok Pesantren Darun Najah ini 

diharapkan semua santri menyadari tentang mana yang baik dan tidak baik, senang 

terhadap kebaikan dan mau melaksanakan kebaikan yang mana ketiganya merupakan 

unsur pokok dari pendidikan karakter.10 Penanaman karakter semangat kebangsaan 

dan cinta tanah air juga dapat dilakukan melalui kegiatan lokal tersebut. Berdasarkan 

observasi singkat di atas, dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari dan, memahami 

literatur-literatur keilmuan yang diajarkan oleh pesantren, para santri kurang 

memahami tentang penerapan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Namun 

untuk lebih mengetahui dan memahami tentang pengamalan, pengertian, dan urgensi 

tentang semangat kebangsaan dan cinta tanah air oleh para santri,  maka harus 

dilakukan penelitian secara lebih mendalam.  

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada hasil observasi awal dan paparan di atas, maka dapat kami 

rumuskan beberapa pertanyaan yang akan di jawab dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apa tujuan pendidikan karakter yang diterapkan di Pondok Pesantren Darun 

Najah? 

2. Bagaimana rancangan pendidikan karakter kebangsaan dan cinta tanah air di 

Pondok Pesantren Darun Najah? 

 
10 Fifi Nofiaturrohmah. Metode Pendidikan Karakter Di Pesantren. Jurnal Pendidikan Agama 

Islam, Vol.XI, No.2. Desember 2014, hal. 205. 
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3. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter kebangsaan dan cinta tanah air di 

Pondok Pesantren Darun Najah? 

4. Bagaimana hasil pendidikan karakter kebangsaan dan cinta tanah air pada 

santri di Pondok Pesantren Darun Najah? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pertanyaan yang ditimbulkan dalam penelitian, maka tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan tujuan pendidikan karakter di Pondok Pesantren 

Darun Najah. 

2. Untuk mendekripsikan rancangan pendidikan karakter kebangsaan dan cinta 

tanah air di Pondok Pesantren Darun Najah? 

3. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pendidikan karakter kebangsaan 

dan cinta tanah air di Pondok Pesantren Darun Najah? 

4. Untuk mendiskripsikan hasil  pendidikan karakter kebangsaan dan cinta tanah 

air pada santri di Pondok Pesantren Darun Najah? 



9 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan pengetahuan yang luas bagi penulis, dan diharapkan 

juga dapat memberikan  masukan serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya 

yang serupa, khususnya bagi para penulis yang memfokuskan penelitiannya pada 

bidang pendidikan karakter  di Pondok Pesantren. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pengasuh dan Pengurus Pondok Pesantren Darun Najah Malang 

Dengan adanya penelitian ini, Pengasuh dan Pengurus Pondok Pesantren Darun 

Najah Malang dapat memperoleh masukan yang sangat bermanfaat dalam 

melaksanakan, mengevaluasi, serta mengawasi semua program-program pondok yang 

sudah diterapkan secara benar dan maksimal, sehingga karakter kebangsaan dan cinta 

tanah air yang diharapkan dimiliki oleh seluruh santri bisa tercapai dengan sempurna. 

b. Bagi para santri Pondok Pesantren Darun Najah Malang 

Melalui penelitian ini para santri lebih memahami dan mengerti tentang jiwa 

nasionalisme dan patriotisme yang sudah tertanam dalam diri mereka melalui 

kegiatan-kegiatan sehari-hari, sehingga dalam menjalankan program-program Pondok 

Pesantren, mereka tetap semangat dan disiplin. 

c. Bagi Alumni Pondok Pesantren Darun Najah Malang 
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Dengan penelitian ini, para Alumni bisa memahami dan mengamalkan karakter 

kebangsaan dan cinta tanah air dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana mereka 

dulu pernah diajarkan ketika di Pesantren. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini selain diajukan sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas akhir 

program Strata 1 (S1) Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang, juga menjadi penambahan pengetahuan yang 

baru dan bermanfaat dalam melaksanakan rutinitas sebagai pengajar di Pondok 

Pesantren Darun Najah Malang. 

e. Bagi Peneliti lain 

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian lain khususnya 

yang memfokuskan penelitiannya pada pendidikan karakter di Pondok Pesantren, 

serta dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan dalam dunia 

pendidikan. 

E. Definisi Operasional 

Dalam melakukan peulisan skripsi tentang pendidikan karakter ini, tentunya 

akan banyak sekali istilah-istilah atau definisi  tentang pendidikan karakter atau 

tentang karakter itu sendiri dari para ahli. Agar permasalahan tetap terfokus dan 

tidak terlalu jauh melebar, maka diperlukan batasan-batasan istilah tentang 
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pendidikan karakter dalam penulisan skripsi ini. Definisi atau batasan istilah yang 

terkait dengan judul yang ada pada skripsi ini adalah: 

1. Pendidikan. 

Definisi tentang pendidikan dari para ahli banyak sekali dan berbeda-beda. Agar 

bahasan Pendidikan dalam penelitian ini lebih terfokus pada apa yang dikehendaki 

oleh peneliti, yakni Pendidikan karakter di Pondok Pesantren, maka yang dimaksud 

Pendidikan dalam penelitian ini adalah upaya pesantren dalam mendesain penanaman 

nilai-nilai karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

2. Karakter 

Sebagaimana Pendidikan, karakter juga mempunyai banyak definisi dan arti dari 

para ahli. Agar nilai-nilai Pendidikan karakter yang dikehendaki dalam penelitian ini 

lebih fokus pemahamannya, maka karakter yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah nilai-nilai karakter yang mengacu pada poin nomor 10 dan 11 dari 18 nilai 

karakter yng di sebutkan oleh Permendikbud RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 

1, yakni nilai semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

Nilai semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak dan wawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya, sedangkan nilai cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan 
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berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsanya.11 

F. Sistematika Skripsi 

Upaya yang ditempuh oleh peneliti dalam menyusun penelitian, agar dapat 

memperoleh gambaran secara umum dan runtut serta mudah dipahami, maka peneliti 

membuat sitematika penulisan  yang terdiri dari 3 bagian yakni bagian awal, bagian 

inti, dan bagian akhir.  Pada bagian awal terdiri dari sampul, lembar persetujuan, 

lembar pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

Sedangkan pada bagian initi akan terdiri diri lima bab, yakni: 

Bab I :Bab pendahuluan yang didalamnya akan dibahasa tentang latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

Penelitian, definisi operasional dan sitematika penulisan penelitian. 

Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisi tentang kajian teori atau temuan hasi 

penelitian yang relevan sebagai acuan dan landasan dalam menjelaskan 

dan mendukung tema penelitian. 

Bab III : Metode penelitian yang memuat variabel-variabel penentu yang 

mendukung dan menghambat pelaksanaan penelitian, model dan 

 
11 Kemendikbud. Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Jakarta: KEMENDIKNAS dan 

BP3KP. Tahun 2011 



13 
 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian, rancangan penelitian, 

tehnik pengumpulan data serta analisanya, cara dan proses pengolahan 

data serta penyimpulan hasil penelitian. 

Bab IV : Hasil penelitian yang berisi tentang latar belakang obyek penelitian 

dan penyajian serta analisis data. 

Bab V :Berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 Sedangkan pada bagian akhir dari penelitian ini  akan berisi daftar pustaka 

atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan penelitian serta lampiran-lampiran. 

G. Penelitian terdahulu. 

Penelitian ini memfokuskan bahasan pada pendidikan karakter santri di Pondok 

Pesantren Darun Najah, khususnya karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air. 

Memang banyak sekali penelitian tentang pendidikan karakter, namun yang 

memfokuskan bahasan pada karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air sangat 

terbatas, apalagi jika obyek penelitiannya dilakukan di pondok pesantren maka sangat 

terbatas sekali. Berikut ini akan kami paparkan beberapa penemuan tentang penelitian 

terdahulu  yang relevan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Elining Siwiyanti 

Tahun 2017 yang berjudul “ Efektivitas Implementasi Pendidikan Karakter 

Cinta Tanah Air Berbasis Layanan Bimbingan Klasikal Dengan 
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Pendekatan Experiential Learning”. Dalam penelitian ini, Siwiyanti 

memfokuskan penelitian pada karakter Cinta Tanah Air melalui bimbingan 

klasikal. Fokus bahasan tentang pendidikan karakter dan karater cinta tanah 

air adalah persamaan yang ada pada penelitian ini, yang membedakan 

adalah,  penelitian Siwiyanti ini tentang eksperimen suatu metode dan 

subyek penelitiannya adalah siswa sekolah, sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan ini membahas tentang proses pendidikan karakter 

khususnya karakter kebangsaan dan cinta tanah air yang tertanam dalam 

seluruh kegiatan pondok pesantren melalui kurikulum lokal. 

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Mutawalia pada 

Tahun 2017, yang berjudul “ Penerapan Pendidikan Karakter di Pondok 

Pesantren Al-Muawwanah Kecamatan Pajaresuk Pringsewu”. Penelitian 

yang kedua ini sama-sama memfokuskan penelitian terhadap pendidikan 

karakter apa saja yang diperoleh santri di Pondok Pesantren melalui 

kegiatan lokal pondok, namun yang membedakan adalah penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan pada kegiatan-kegiatan 

apa saja yang menerapkan pendidikan karakter semangat kebangsaan dan 

cinta tanah air. 

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Subhan 

pada tahun 2017 dengan judul, “ Implementasi Pendidikan Karakter Di 

Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Waluh Kecamatan Kembaran 
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Kabupaten Banyumas”. Sama halnya dengan penelitian yang kedua, 

persamaaan penelitian yang ketiga ini dengan peneliti adalah sama-sama 

memfokuskan penelitian terhadap pendidikan karakter apa saja yang 

ditanamkan pada santri di Pondok Pesantren melalui kegiatan lokal 

pondok, namun yang membedakan adalah penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti lebih memfokuskan pada kegiatan-kegiatan apa saja yang 

menerapkan pendidikan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air 

yang tertuang dalam kurikulum lokal.. 

4. Penelitian dalam bentuk skripsi Tahun 2017 dengan Judul “Implementasi 

Pendidikan Karakter Pada Santri Pondok pesantren Al-falah Salatiga”, 

yang disusun Oleh Muhammad Anwar Salim. Penelitian yang keempat ini, 

secara garis besar sama dengan penelitian yang kedua dan ketiga, yakni  

mempunyai kesamaan dengan peneliti dalam memfokuskan penelitian 

terhadap pendidikan karakter apa saja yang ditanamkan pada santri di 

Pondok Pesantren melalui kegiatan lokal pondok, namun yang 

membedakan adalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih 

memfokuskan pada kegiatan-kegiatan apa saja yang menerapkan 

pendidikan karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang tertuang 

dalam kurikulum lokal.. 

5. Penelitian dalam bentuk Jurnal Tahun 2017, dengan judul “Implementasi 

Pendidikann Karakter Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air Pada 
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Sekolah Berlatar Belakang Islam Di Kota Pasuruan”, yang disusun oleh 

Aji Bagus Priyambodo. Dalam jurnal tersebut dibahas tentang berbagai 

cara dan metode yang dapat mengimplementasikan karakter cinta tanah air 

dan semangat kebangsaan, namun yang membedakan adalah subyek 

penelitiannya, yakni para siswa, guru dan kepala sekolah di sekolah yang 

berlatar belakang islam, sedangkan penelian yang akan dilakukan oleh 

peneliti subyek penelitiannya adalah para santri, ustadz, pengurus dan 

pengasuh di sebuah Pondok Pesantren.  

Setelah menelaah berbagai penelitian yang kami temukan, maka dapat kami 

simpulkan bahwa  penelitian tentang karakter semangat kebangsaan dan cinta tanah 

air jarang sekali ditemukan jika subyek penelitiannya adalah santri Pondok Pesantren. 

Hal ini terbukti dalam beberapa penelitian tentang pendidikan karakter di Pondok 

Pesantren, rata-rata membahas secara menyeluruh tentang semua karakter dan tidak 

ada hasil signifikan yang khusus implementasi pendidikan karakter semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air, tentunya hal ini sangat disayangkan karena akhir-

akhir ini Pondok Pesantren sangat disorot tentang kebangsaan dan cinta tanah airnya, 

dimana pondok pesantren telah mengajarkan ajaran-ajaran radikalisme dan terorisme 

sehingga ada image yang timbul di dalam masyarakat,  bahwa pondok pesantren 

adalah sarang teroris. 

 


