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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu proses yang di dalamnya menemukan 

transformasi baik dalam diri, maupun komunitas. Oleh sebab itu, proses pendidikan 

yang benar adalah membebaskan seseorang dari berbagai kungkungan, intimidasi 

(menakuti), dan eksploitasi (pendayagunaan). Disinilah letak aktifinitas (simpati) 

dari pedagogik (guru/pendidik), yaitu membebaskan manusia secara komprehensif 

(menerima) dari ikatan-ikatan yang terdapat diluar dirinya atau dikatakan sebagai 

sesuatu yang mengikat kebebasan seseorang. Hal ini terjadi jika pendidikan 

dijadikan instrumen oleh sistem penguasa yang ada hanya untuk mengungkung 

kebebasan individu. Secara memihak pendidikan yang ada di Indonesia adalah 

sebagian kecil yang terdesain dan terorganisir oleh bingkai sistem. Gambaran sistem 

semacam itu merupakan bentuk pemaksaan kehendak dan merampas kebebasan 

individu, kesadaran potensi, beserta kreativitas bifurkasi (kemandirian pendidikan). 

Dengan hal ini maka pendidikan telah berubah menjadi instrumen oppressive bagi 

perkembangan individu atau komunitas masyarakat (Tilaar, 2004: 58). 

Pendidikan  merupakan elemen yang sangat signifikan dalam menjalani 

kehidupan. Karena dari sepanjang perjalanan manusia pendidikan merupakan 

barometer untuk mencapai maturasi (proses menjadi dewasa) nilai-nilai kehidupan. 

Ketika melihat dari salah satu aspek tujuan pendidikan nasional sebagai mana yang 

tercantum dalam UU RI DEPDIKNAS No. 20 Tahun 2003, tentang membentuk 

manusia yang berbudi pekerti luhur melalui proses pembentukan kepribadian, 

kemandirian dan norma-norma tentang baik dan buruk. Sedangkan menurut Djoko 
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Widagdho,  (2001: 8), manusia sebagai makhluk pengemban etika yang telah 

dikaruniai akal dan budi. Dengan demikian, adanya akal dan budi menyebabkan 

manusia memiliki cara dan pola hidup yang multidimensi, yakni kehidupan yang 

bersifat material dan bersifat spiritual. 

Bagi manusia pendidikan mempunyai arti penting, karena tanpa adanya 

pendidikan sangat mustahil suatu komunitas manusia dapat hidup berkembang 

sejalan dengan cita-citanya untuk maju, mengalami perubahan, sejahtera dan bahagia 

sebagaimana pandangan hidup mereka. Semakin tinggi cita-cita manusia semakin 

menuntut peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana pencapaiannya. Hal ini telah 

termaktub dalam al-Qur‟an surat al-Mujadalah ayat 11: 

 يرفع هللا الدين امنوا منكم والدين اوتواالعلم درجت

Artinya : 

“Allah SWT akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (Depag RI, 1974: 

911). 

Relevan dengan hal tersebut, maka penyelenggaraan pendidikan tidak dapat 

dilepaskan dari tujuan yang hendak dicapai. Buktinya dengan penyelenggaraan 

pendidikan yang kita alami di Indonesia. Tujuan pendidikan mengalami perubahan 

yang terus menerus dari setiap pergantian roda kepemimpinan. Maka dalam hal ini 

sistem pendidikan nasional masih belum mampu secara maksimal untuk membentuk 

masyarakat yang benar-benar sadar akan pendidikan. 

Melihat fenomena pendidikan jaman sekarang yang terjadi pada saat ini 

banyak kalangan yang mulai melihat sistem pendidikan pesantren sebagai salah satu 

solusi untuk terwujudnya produk pendidikan yang tidak saja cerdik, pandai, lihai, 

tetapi juga berhati mulia dan berakhlakul karimah. Hal tersebut dapat dimengerti 
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karena pesantren memiliki karakteristik yang memungkinkan tercapainya tujuan 

yang dimaksudkan adalah pendidikan penuh dengan islami dan menjadikan mandiri 

serta mampu mengontrol keimanan dari si pendidik. 

Sejak lima dasawarsa terakhir diskursus seputar pesantren menunjukkan 

perkembangkan yang cukup pesat. Menurut Abdurrahman Wahid(1984: 32) dan 

Rahim Husni (2001: 28), tercermin dari berbagai fokus wacana, kajian dan penelitian 

para ahli, terutama setelah kian diakuinya kontribusi dan peran pesantren yang bukan 

saja sebagai “sub kultur” (untuk menunjuk kepada lembaga yang bertipologi unik 

dan menyimpang dari pola kehidupan umum di negeri ini). sebagaimana disinyalir 

Tetapi juga sebagai “institusi kultural” (untuk menggambarkan sebuah pendidikan 

yang punya karakter tersendiri sekaligus membuka diri terhadap hegemoni 

eksternal/pengaruh kepemimpinan). Dari pendapat tersebut institusi pesantren 

dikatakan unik, karena memiliki karakteristik tersendiri yang khas yang hingga saat 

ini menunjukkan kemampuannya yang cemerlang melewati berbagai episode zaman 

dengan kemajemukan masalah yang dihadapinya. Bahkan dalam perjalanan 

sejarahnya, Ia telah memberikan andil yang sangat besar dalam ikut serta 

mencerdaskan kehidupan Bangsa dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat. 

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua yang melekat dalam 

perjalanan kehidupan Indonesia sejak ratusan tahun yang silam, ia adalah lembaga 

pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga unik dan punya karakteristik 

tersendiri yang khas, sehingga saat ini menunjukkan kapabilitasnya yang cemerlang 

melewati berbagai episode zaman dengan pluralitas polemik yang dihadapinya. 

Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, pesantren telah banyak memberikan andil dan 

kontribusi yang sangat besar dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

memberikan pencerahan terhadap masyarakat serta dapat menghasilkan komunitas 
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intelektual yang setaraf dengan sekolah gubernemen (Rahim Husni, 2001: 28). Oleh 

karena itu tak mengherankan bila pakar pendidikan sekelas Ki Hajar Dewantoro dan 

Dr. Soetomo pernah mencita-citakan model sistem pendidikan pesantren sebagai 

model pendidikan Nasional. Bagi mereka model pendidikan pesantren merupakan 

kreasi cerdas budaya Indonesia yang berkarakter dan patut untuk terus dipertahan 

dan dikembangkan. 

Menurut Nurcholis Madjid (1997: 22), seandainya Indonesia tidak 

mengalami penjajahan, maka pertumbuhan sistem pendidikan Indonesia akan 

mengikuti jalur pesantren, sebagaimana terjadi di Barat yang hampir semua 

universitas terkenal cikal bakalnya adalah perguruan-perguruan yang semula 

berorientasi keagamaan semisal Univesitas Harvard. Oleh karena itu perguruan 

tinggi yang ada bukan UI, ITB, UGM, UNAIR dan lain sebagainya, tetapi mungkin 

Universitas Tremas, Universitas Krapyak, Tebuireng, Bangkalan dan seterusnya. 

Selain penilaian optimis, muncul juga penilaian yang pesimis terhadap 

Ponpes. Sutan Tahdir Ali Syahbana (1997: 11), mengatakan bahwa sistem 

pendidikan pesantren harus ditinggalkan, menurutnya mempertahankan sistem 

pendidikan pesantren sama artinya dengan mempertahankan keterbelakangan dan 

kejumuan kaum muslimin. Ada juga yang dengan sinis menyebutkan sistem 

pendidikan pesantren hanyalah fosil masa lampau yang sangat jauh untuk 

memainkan peran di tengah kehidupan global. 

Penilaian pesimis yang muncul ini bila dilacak muncul dari ketidak akuratan 

melihat profil Pesantren secara utuh, artinya memang melihat pesantren “hanya 

sebagai lembaga tua dengan segala kelemahannya” tanpa mengenal lebih jauh watak 

watak barunya yang terus berkembang dinamik, akan selalu menghasilkan penilaian 

yang simplifikasi (penyerderhanaan) atau bahkan reduktif (pengurangan). 
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Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang diperkenalkan di 

Jawa sekitar 500 tahun yang lalu. Sejak saat itu, lembaga pesantren tersebut telah 

mengalami banyak perubahan dan memainkan berbagai macam peran dalam 

masyarakat Indonesia. Pada zaman walisongo, pondok pesantren memainkan peran 

penting dalam penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Juga pada zaman penjajahan 

Belanda, hampir semua peperangan melawan pemerintah kolonial Belanda 

bersumber atau paling tidak dapat dukungan sepenuhnya dari pesantren (Hasbullah, 

1999: 149). 

Perkembangan selanjutnya, terutama dengan adanya perkembangan zaman 

dan era globalisasi yang begitu cepat, pondok pesantren dituntut untuk 

mengantisipasi adanya perubahan sosial dan budaya, bahkan agama yang terjadi di 

dalam masyarakat yang sudah semakin parah. Pengaruh-pengaruh dari luar, yaitu 

nilai-nilai modern dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), 

khususnya teknologi yang bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat, misalnya, 

radio, televisi, surat kabar, internet, dan lain-lain, tidak dipungkiri semua itu 

berpengaruh kepada niali-nilai, gaya hidup, dan perilaku para santri di pondok 

pesantren (Sulaiman, 2010: 3). 

Masyarakat menuntut agar pesantren mampu mencetak santri-santri yang 

berwawasan luas, agar para santri dapat mengikuti perkembangan zaman yang begitu 

cepat, agar tidak terpengaruh budaya yang bisa merusak moral. Dengan demikian, 

lulusan pondok pesantren harus dapat mengatasi perkembangan zaman dengan cara 

melakukan sedikit perubahan, salah satunya adalah, sistem pengajaran yang tadinya 

tradisional diubah dan diperbaiki tanpa menghilangkan ciri khas pondok pesantren 

sehingga lulusannya tidak hanya mahir dalam bidang agama saja, tetapi juga dapat 
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menguasai ilmu pengetahuan umum dan teknologinya, semua itu tidak bisa terlepas 

dari peran seorang kiai di pondok pesantren. 

Bertolak dari kenyataan diatas, tantangan-tantangan yang di hadapi oleh 

pondok pesantren semakin hari, semakin besar, dan semakin kompleks.Tentangan ini 

bisa menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran nilai di pondok pesantren, 

dengan adanya tantangan itu, semua lulusan pondok pesantren dituntut mencetak 

bukan hanya para kiai-kiai, tapi juga harus mencetak para ilmuan-ilmuan yang juga 

berakhlak kyai. Oleh karena itu, dinamika pondok pesantren di masa depan tidak 

bisa dipisahkan dari proses perkembangan zaman. Sebaliknya, eksitensi dari pondok 

pesantren di masa mendatang sangat ditentukan oleh pondok pesantren itu sendiri, 

bagaimana pondok pesantren mampu menggabungkan ilmu agama, dan ilmu umum, 

tanpa meninggalkan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan yang mencetak 

generasi berakhlak mulia, tetapi lulusanya juga mempunyai ilmu pengetahuan yang 

cukup untuk hidup di era global ini (Muchtarom, 2002: 55). 

Sejak berdirinya Pondok Al Fatah tahun 1901 sudah mengalami pasang surut 

dalam pembentukan karakter santri. Oleh karena itu, dari permasalahan yang sudah 

dipaparkan di atas, pembentukan dan sistem pendidikan ini merupakan proses yang 

menarik, maka penulis bertujuan untuk meneliti pembentukan karakter santri di 

pondok pesantren Al Fatah sejak berdirinya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pernyataan di atas penelitian ini dilaksanakan karena peneliti 

melihat pentingnya kajian pembentukan karakter santri pondok pesantren Al Fatah 

yang berkembang sesuai dengan perubahan pengetahuan dan teknologi. Agar lebih 

mudah dan sistematis, serta dipahami maka peneliti akan merumuskan beberapa 

kerangka permasalahan antara lain : 
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1. Bagaimana Profil dan pendirian pondok pesantren Al Fatah Banjarnegara? 

2. Bagaiamanakah pembentukan karakter dan pendidikan di pondok pesantren 

Al Fatah Banjarnegara? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan yang menghambat tentang 

pembentukan karakter santri di pondok pesantren Al Fatah Banjarnegara? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan tadi, maka tujuan dari penelitian 

ini bermaksud untuk memaparkan: 

1. Ingin mengetahui profil dan pendirian pondok pesantren Al Fatah 

Banjarnegara. 

2. Pembentukan karakter dan pendidikan pondok pesantren Al Fatah 

Banjarnegara. 

3. Faktor-faktor yang mendorong dan yang menghambat tentang pembentukan 

karakter santri di pondok pesantren Al Fatah Banjarnegara. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat yang baik bagi 

peneliti, pihak UMP, praktisi, pengelola pendidikan dan masyarakat pada umumnya. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Peneliti 

a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pendidikan Islam yang 

mengacu kepada realitas empiris terutama dalam pembentukan santri 

b. Sebagai modal dasar penelitian pada tataran lebih lanjut 

2. Bagi Lembaga UMP 

a. Sebagai Barometer interdisipliner keilmuan dan kualitas mahasiswa dalam 

bidang pendidikan 
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b. Menambah ilmu pengetahuan di bidang sejarah 

3. Bagi Praktisi Pendidikan 

a. Menjadi bahan pijakan dalam merumuskan konsep atau format pendidikan 

yang mengacu pada realitas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat 

b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khusunya di bidang sejarah pondok 

pesantren dan pembentukan karakter anak, dan pada dunia pendidikan pada 

umumnya di Indonesia. 

4. Bagi Pengelola Pendidikan 

a. Terciptanya pola pendidikan yang sesuai dengan agama Islam 

b. Menjadi bahan masukan dalam merumuskan konsep atau format pendidikan 

yang memahami realitas, sosio-kultur di tengah pendidikan 

5. Bagi Masyarakat 

a. Untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sadar akan pentingnya 

pendidikan Islamdalam pembentukan karakter santri di Pondok pesantren 

b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lapisan masyarakat sebagai 

wawasan pengetahuan pendidikan yang memanusiakan manusia 

c. Adanya interaksi yang sehat antara masyarakat mayoritas dan minoritas 

dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernega. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Pesantren 

 Perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran 

an yang berarti tempat tinggal para santri (Zamakhsari Dhofier, 1984: 18). Dengan 

nada yang sama (Soegarda Poerbakwatja, 1976: 233) menjelaskan pesantren asal 

katanya adalah santri, yaitu seorang yang belajar agama islam, sehingga dengan 

demikian pesantren mempuayi arti tempat orang berkumpul untuk belajar agma 
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Islam. (Manfred Ziamek, 1986: 16) menyebutkan bahwa asal etimologi dari 

pesantren adalah pe-santri-an, berarti „tempat santri‟ di pondok pesantren. santri atau 

murid (umumnya sangat berbeda-beda) mendapat pelajaran dari pemimpin pesantren 

(kyai) dan oleh para guru (ulama atau ustadz). Yang mencakup berbagai bidang 

tentang pengetahuan Islam. 

 Locke (1992: 2) berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa 

Tamil, yang berarti guru mengaji. Adapun Berg (1992: 25) berpendapat bahwa 

istilah tersebut berasal dari istilah shastri yang dalam bahasa India, orang yang tahu 

buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. 

Kata shastri berasal dari shastra yang berarti buku suci, buku-buku agama atau 

buku-buku tentang ilmu pengetahuan ( Zamakhari Dhofier, 1984: 18). Adanya kaitan 

antara istilah santri yang di gunakan setelah datangnya agama Islam dengan istilah 

yang di gunakan sebelum datangnya islam ke Indonesia adalah bisa saja terjadi. 

Sebab seperti yang di maklumi bahwa sebelum islam masuk ke Indonesia 

masyarakat telah menganut beraneka ragam agama dan kepercayaan, termasuk di 

antaranya agama Hindu. Dengan demikian, bisa saja terjadi istilah santri itu telah di 

kenal di kalangan masyarakat Indonesia sebelum Islammasuk. Selain itu ada juga 

yang menyamakan tempat pendidikan itu dengan Budha dari segi bentuk asrama 

(Ziemek, 1986: 16). Suatu lembaga pendidikan dapat di golongkan sebagai pesantren 

bila memenuhi elemen-elemen pokok pesantren yaitu: pondok, masjid, santri, 

pengajaran kitab-kitab klasik dan kyai (Zamakhzari Dhofier, 1984: 44). Ada juga 

yang menyebutkan unsur-unsur pokok pesantren itu hanya tiga, yaitu: (1) kyai yang 

mendidik dan mengajar; (2) santri yang belajar; (3) masjid tempat mengaji (Saridjo, 

1982: 9). Namun, bila dilihat dari kenyataannya yang sesungguhnya bahwa 
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persyaratan elemen-elemen yang lima macam itu lebih mengena sebagai unsur-unsur 

pokok dari suatu pesantren. 

1. Jenis pesantren 

Seiring perkembangan zaman, serta tuntutan masyarakat atas kebutuhan 

pendidikan umum, kini banyak pesantren yang menyediakan menu pendidikan 

umum dalam pesantren. Kemudian pada perkembangannya muncul istilah pesantren 

Salaf dan pesantren Modern, dimana pesantren Salaf adalah pesantren yang murni 

mengajarkan Pendidikan Agama, sedangkan Pesantren Modern menggunakan 

system pengajaran pendidikan umum atau Kurikulum. Santri adalah siswa yang 

belajar di pesantren, santri ini dapat di golongkan kepada 2 kelompok: 

a) Pesantren salafi 

  Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja umumnya disebut 

pesantren salafi. Pola tradisional yang diterapkan dalam pesantren salafi adalah para 

santri bekerja untuk kyai mereka bisa dengan mencangkul sawah, mengurusi empang 

(kolam ikan), dan lain sebagainya dan sebagai balasannya mereka diajari ilmu agama 

oleh kyai mereka tersebut. Sebagian besar pesantren salafi menyediakan asrama 

sebagai tempat tinggal para santrinya dengan membebankan biaya yang rendah atau 

bahkan tanpa biaya sama sekali. Para santri, pada umumnya menghabiskan hingga 

20 jam waktu sehari dengan penuh dengan kegiatan, dimulai dari salat shubuh di 

waktu pagi hingga mereka tidur kembali di waktu malam. Pada waktu siang, para 

santri pergi ke sekolah umum untuk belajar ilmu formal, pada waktu sore mereka 

menghadiri pengajian dengan kyai atau ustadz mereka untuk memperdalam pelajaran 

agama dan al-Qur'an. (Dhofier, 1984: 20). 
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b) Pesantren Modern 

  Ada pula pesantren yang mengajarkan pendidikan umum, dimana persentase 

ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam daripada ilmu umum 

(matematika, fisika, dan lainnya). Ini sering disebut dengan istilah pondok pesantren 

modern, dan umumnya tetap menekankan nilai-nilai dari kesederhanaan, keikhlasan, 

kemandirian, dan pengendalian diri. Pada pesantren dengan materi ajar campuran 

antara pendidikan ilmu formal dan ilmu agama Islam, para santri belajar seperti di 

sekolah umum atau madrasah. Pesantren campuran untuk tingkat SMP kadang-

kadang juga dikenal dengan nama Madrasah Tsanawiyah, sedangkan untuk tingkat 

SMA dengan nama Madrasah Aliyah. Namun, perbedaan pesantren dan madrasah 

terletak pada sistemnya, pesantren memasukkan santrinya ke dalam asrama, 

sementara dalam madrasah tidak. (Sujarda Poerbakwatja, 1976: 15) 

c) Santri Mukim 

  yaitu santri yang berdatangan dari tempat-tempat yang jauh yang tidak 

memungkinkan dia untuk pulang kerumahnya, maka dia mondok (tinggal) di 

pesantren. Sebagai santri mukim mereka memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. 

d) Santri Kalong 

  yaitu siswa-siswa yang berasal dari daerah sekitar yang memungkinkan 

mereka pulang ketempat kediaman masing-masing. Santri kalong ini mengikuti 

pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya dan pesantren. 

2. Modernisasi pesantren 

Menurut Sulaiman, (2010: 3), Sebab-sebab terjadinya moderenisasi Pesantren 

diantaranya: (1) munculnya wancana penolakan taqlid dengan “kembali kepada Al-

Qur‟an dan sunah” sebagai isu sentral yang mulai di munculkan sejak tahun 1900. 

Maka sejak saat tiu perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda, atau kalangan 
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reformis dengan kalangan ortodoks/konservatif, mulai mengemukan sebagai 

wancana publik, (2) kian mengemukannya wacana perlawanan nasional atas 

kolonialisme belanda, (3) terbitnya kesadaran kalangan Muslim untuk 

memperbaharui organisasi keislaman mereka yang berkonsentrasi dalam aspek sosial 

ekonomi, (4) dorongan kaum Muslim untuk memperbaharui sistem pendidikan 

Islam. Salah satu dari keempat faktor tersebut dalam pandangan Karel A. Steenbrink, 

yang sejatinya selalu menjadi sumber inspirasi para pembaharu Islam untuk 

melakukan perubahan Islam di Indonesia. 

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua yang ada di 

Indonesia. Keberadaan pesantren hingga saat ini selalu menimbulkan kritik dan 

pertanyaan. Kritik dan pertanyaan itu timbul ketika pesantren mulai dibanding-

bandingkan dengan lembaga pendidikan baru, baik yang berlabel agama maupun 

lembaga pendidikan umum, yang ternyata beberapa bagiannya berhasil mengambil 

alih peran pesantren. Lembaga pendidikan baru tampak begitu bagus dan mampu 

berkembang, sementara pesantren yang merupakan lembaga pendidikan lama sering 

terlihat buram karena kurangnya perhatian. 

3. Dinamika Pesantren 

Menurut Zamakhsyari Dhofier (1985: 54), dinamika pesantren 

mengambarkan dinamika yang kini tengah terjadi di dunia pesantren sebgai proses 

pembaharuan, dampak dari bergumulan pemikiran para penulis mengenai dunia 

pesantren yang berlangsung sejak lama. prinsip-prinsip metode pengajaran Islam 

menempatkan guru sebagai seorang ahli yang sudah melakukan percobaan serta 

mengetahui ilmu apa yang sebaiknya diajarkan kepada peserta didik sesuai tabiatnya. 

Sedangkan murid harus menerima dan menelan apa saja yang dikemukakan guru, 

Dan murid tidak diperkenankan banyak berbicara dan mengajukan pertanyaan 
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terutama berkaitan dengan masalah yang tidak disenangi dan dikuasai oleh guru. 

Pada metode pengajaran seperti ini menempatkan guru sebagai segalanya. Untuk itu, 

penghormatan dan ta‟dzim kepada guru merupakan mutlak. Dan metode pengajaran 

seperti ini yang masih digunakan oleh semua pesantren yang ada di Indonesia. 

Metode pengajaran seperti di atas harus diakui sudah ketinggalan zaman, 

alias tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Untuk itu perlu 

dilakukan perubahan walaupun tidak meninggalkan metode pengaran yang lama. 

Selain dalam metode pengajaran Peran pesantren sangat penting bagi perkembangan 

lingkungannya terutama yang berada didesa. Karena kebanyakan pesantren di 

Indonesia berada di pedesaan. Dan keberadaan pesantren tidak bisa terlepas dari 

kehidupan masyarakat desa. Peran pesantren di bidang ekonomi, pendidikan, sosial 

dan budaya sangat membantu untuk perkembangan desa. Misalnya peran pesantren 

di bidang pendidikan, pesantren mempunyai peran dalam mengajarkan agama dan 

baca tulis. Biasanya khusus untuk dilingkungan pesantren tidak dikenai biaya 

pendidikan. 

Menurut Hasbullah (1999: 137), Problem dalam kederisasi ulama melalui 

pendidikan pesantren harus segera diperbaiki. Karena saat ini sangat dibutuhkan 

seorang figur ulama yang tidak hanya mampu mempertahankan jati diri sebagai 

muslim dari pengaruh-pengaruh negatif perkembangan zaman, pada sisi lain 

ulamapun harus mampu mempengaruhi masyarakat dunia agar menjunjung tinggi 

nilai-nilai dan ajaran agama, terutama Islam. Inilah beberapa Koreksi terhadap 

kinerja pesantren yang sudah muncul sejak lama. Hingga sejauh ini belum tampak 

apresiasi yang memadai dari kalangan pesantren terhadap gagasan pembaharuan, 

kecuali sebagian kecil pesantren yang telah melakukan perubahan secara signifikan. 

Selama ini pesantren dapat terus hidup dengan polanya sendiri, berkembang sesuai 
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dengan spiritnya, dan dengan penuh rasa percaya diri. Koreksi-koreksi seperti ini 

sesungguhnya sangat diperlukan oleh pesantren. Karena gagasan-gagasan yang 

dikemukakan oleh pengamat pesantren dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja 

dan performa pesantren. 

2.  Pembangunan Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

 Secara umum kata pendidikan dan pembangunan merupakan pengertian yang 

mudah dipahami secara sekilas, tetapi sulit dijelaskan secara rinci. Dalam  definisi 

atau pengertian secara luas, yang dimaksud pendidikan adalah “hidup”. Pendidikan 

adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam  lingkungan dan 

sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi 

pertumbuhan individu. Sedangkan definisi pendidikan secara sempit adalah sekolah. 

Pendidikan adalah segala pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai 

lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan 

sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai 

kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas-

tugas sosial mereka, (Zakiah Dearajad, 1996: 16) 

2. Pengertian Pembangunan 

 Yang dimaksud dengan pembangunan menurut suatu definisi disebutkan 

bahwa pembangunan adalah suatu proses peralihan yang dialami oleh suatu 

masyarakat dari kondisi yang serba “tradisional” ke kondisi yang serba “modern”, 

seperti yang diperlihatkan oleh negara-negara maju. Pembangunan dapat pula kita 

lihat dengan cara yang lain, yaitu pembangunan sebagai upaya mengenali 

lingkungan-lingkungan yang terdapat dalam  kehidupan masyarakat sekarang ini 

dan selanjutnya menentukan serta melaksanakan tindakan-tindakan tertentu untuk 
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meluruskan kekurangan-kekurangan tersebut dan dengan demikian menciptakan 

kehidupan yang lebih baik di masa depan, (Kuntowijoyo, 1991: 23). 

3. Pengertian Pembangunan Pendidikan 

 Hanun Asrohah (1999: 37) Dari kedua pengertian pendidikan dan 

pembangunan yang berbeda di atas, sebenarnya mempunyai inti yang sama yaitu 

suatu proses perbaikan kekurangan-kekurangan yang ada dan melakukan hal-hal 

yang bisa bermanfaat di masa depan atau bisa menciptakan kehidupan yang lebih 

baik di masa depan. 

 Pada dasarnya pembangunan pendidikan difokuskan untuk memperluas 

kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di setiap 

jenjang pendidikan hingga SLTP, serta untuk meningkatkan mutu dan relevansi 

pendidikan dengan perkembangan dunia usaha. Disadari bahwa meskipun upaya 

perbaikan pendidikan telah berlangsung cukup lama, namun mutu pendidikan selama 

ini masih belum memenuhi harapan. Dalam pembangunan pendidikan di Propinsi 

Jawa Tengah, ada dua faktor yang harus dipertimbangkan, adalah sebagai berikut. 

a. faktor internal yang menyangkut efektivitas proses belajar mengajar yang pada 

kenyataannya sangat tergantung pada sarana dan prasarana belajar, kualitas 

dan kuantitas pengajar, metode mengajar dan kurikulum, serta pengelolaan 

persekolahan. 

b. faktor eksternal yaitu menyangkut peran orang tua, masyarakat dan pemerintah 

dalam mendukung pembangunan pendidikan yang bermutu. 

Di antara peranan pendidikan dalam  pembangunan adalah sebagai berikut. 
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a. Mengembangkan teknologi baru. 

Hasil pendidikan adalah orang terdidik yang mempunyai kemampuan 

melaksanakan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan 

teknologi baru. 

b. Menjadi tenaga produktif dalam  bidang konstruksi. 

Orang-orang terdidik hasil pendidikan juga masuk dan aktif bekerja di bidang 

konstruksi yang menghasilkan rancang bangun berbagai macam pabrik dan 

perusahaan. Dari pabrik dan perusahaan tersebut akan menghasilkan berbagai 

kebutuhan barang dan jasa. 

c. Menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. 

Orang-orang terdidik hasil pendidikan dapat menjadi tenaga kerja produktif 

yang memproses produksi barang-barang kebutuhan hidup dan jasa, sehingga 

menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. 

d. Pelaku generasi dan pencipta budaya. 

Orang-orang terdidik hasil pendidikan tidak hanya merevisi kebudayaan masa 

lampau tetapi juga sekaligus melakukan perbaikan-perbaikan  dan penciptaan 

unsur-unsur budaya baru berdasarkan kebudayaan lama yang telah dimilikinya. 

4. Tujuan Pembangunan Pendidikan 

 Program Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar Pengembangan 

pendidikan sekolah tingkat dasar dimaksudkan untuk menjawab adanya program 

wajib belajar selama 9 tahun, yaitu sampai dengan lulus SLTP dan sederajat yang 

meliputi pendidikan tingkat SD dan SLTP, dalam hal ini termasuk pendidikan 

keagamaan yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

Program pengembangan pendidikan sekolah tingkat dasar bertujuan untuk: 
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a. memperluas jangkauan dan daya tampung SD/MI dan SLTP/MTs, dan 

lembaga pendidikan setingkat sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh 

lapisan masyarakat. 

b. meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi 

kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah 

kumuh, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan, 

c. meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tingkat dasar dengan kualitas yang 

memadai, 

d. meningkatkan peranan Komite Sekolah meliputi perencanaan, implementasi 

dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta 

e. menyelenggarakan manajemen pendidikan berbasis pada sekolah dan 

masyarakat (school/community based management). 

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan berbagai 

jenis pelayanan pendidikan yang meliputi : 

a. Pendidikan moral spiritual agar manusia memiliki akhlak yang tinggi 

sehingga dapat mengasihi Pencipta dan sesama manusia serta memiliki 

rohani yang sehat. 

b. Pendidikan sosial dan patriotisme agar manusia mampu mengemban 

tanggung jawab dalam  kehidupan bersama dan dalam  kehidupan bernegara. 

c. Pendidikan intelektual agar manusia memiliki kecerdasan yang menjadi bekal 

untuk mengatasi berbagai permasalahan kehidupan pribadi dan bangsanya. 

d. Pendidikan ketrampilan agar manusia memiliki jasmani yang sehat sehingga 

dapat belajar dan bekerja secara efektif. 

e. Pembangunan Pendidikan dalam Islam 
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Bila di kaitkan dengan dengan tujuan pembangunan pendidikan islam, maka 

pendidikan agma mestilah mampu mengantarkan seseorang peserta didik kepada 

terbinanya setidaknya ada 3 aspek. Pertama, aspek keimanan mencakup seluruh 

arkanul imam. Kedua, ibadah mencakup seluruh arkanul Islam. Ketiga, aspek akhlak 

mencakup seluruh akhlaqul karimah. 

Pendidikan islam sebagaimana rumusannya diatas, menurut Abdallah Halim 

Subahar (1992 : 64) memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan 

pendidikan lainnya, antara lain sebagai berikut. 

a. Prinsip tauhid  

b. Prinsip Integrasi  

c. Prinsip Keseimbangan  

d. Prinsip persamaan  

e. Prinsip pendidikan seumur hidup, dan 

f. Prinsip keutamaan 

Sedangkan tujuan pendidikan islam dapat dirumuskan sebagai berikut. 

a. Untuk membentuk akhlakul karimah. 

b. Membantu peserta didik dalam mengembangkan kognisi, afeksi dan psikomotori 

guna memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam sebagai pedoman 

hidupnya sekaligus sebagai kontrol terhadap pola fikir, pola laku dan sikap 

mental. 

c. Membantu peserta didik mencapai kesejahteraan lahir batin dangan membentuk 

mereka menjadi manusia beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, berkepribadian integratif, mandiri dan 

menyadari sepenuhnya peranan dan tanggung jawab dirinya di muka bumi ini 

sebagai abdulloh dan kholifatulloh. 
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3.  Studi Pembentukan Karakter Santri 

 Pasang surutnya hubungan pesantren dengan negara sejak masa kolonial 

sampai sekarang, pada kenyataannya berpengaruh kepada beberapa aspek seperti 

modernisasi sistem pendidikan, kurikulum, orientasi dan visi pendidikan (Abdallah, 

1999: 64). Perubahan-perubahan yang terjadi mengakibatkan beberapa nilai yang 

tumbuh dan berakar di pesantren menjadi goyah atau kabur dan beberapa nilai masih 

tetap tumbuh dan terpeliharan di pesantren, yaitu salah satunya pembentukan 

karakter (nilai) para santri. 

 Menurut Mastuhu (Sofyan Sauri, 2011: 34), mengemukakan bahwa 

pendidikan karakter pada pondok pesantren memiliki beberapa kelebihan yaitu: 1) 

menggunakan pendekatan holistik dalam sistem pendidikan, 2) memiliki kebebasan 

terpimpin, 3) berkemampuan mengatur diri sendiri (mandiri), 4) memiliki 

kebersamaan yang tinggi, dan 5) mengabdi pada orangtua dan guru. Dalam 

prakteknya pendidikan karakter di pondok pesantren yang perlu mendapat perhatikan 

yaitu pendidik bisa melakukan tuntunan dan pengawasan langsung selama 24 jam, 

terjadi hubungan yang akrab antara santri dan kyai/guru, cara hidup kyai sederhana 

dan menjadi tauladan, serta sistem pendidikan yang murah. Ini menunjukkan bahwa 

pendidikan di pesantren perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak dalam 

membentuk karakter bangsa. 

1. Pendidikan Karakter 

Secara umum, karakter diartikan sebagai “watak, tabiat, akhlak atau 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan 

(virtues)”. Akar kata karakter bisa dilacak pada bahasa latin, kharassein dan kharax 

yang berarti alat untuk membuat, alat untuk mengukir, dan menunjukkan. Pada abad 

ke-14,  kata ini populer digunakan dalam Bahasa Perancis, „caractere’, kemudian 
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masuk ke dalam Bahasa Inggris menjadi “character” selanjutnya menjadi Bahasa 

Indonesia, “karakter”. Dalam bahasa Indonesia, karakter dapat diartikan sebagai 

sifat-sifat, tabiat, atau watak kejiwaan. Kamus Arab-Inggris “Al-Mawrid” karya 

Ba‟albaki (1988: 22), mendefinisikan karakter sebagai tabiat atau sifat. Secara lebih 

luas, al-Khuli memaknai karakter sebagai kesatuan ciri-ciri pribadi seseorang yang 

melekat selamanya.  

Berdasarkan definisi tersebut, pendidikan karakter diartikan sebagai 

pendidikan yang berorientasi pada penanaman watak, tabiat, akhlak atau kepribadian 

yang mulia. Walaupun istilah karakter bukan hanya bermakna positif, tapi istilah 

pendidikan karakter ditujukan untuk membangun pendidikan yang positif. Secara 

lebih luas dan mendalam, pendidikan karakter diartikan sebagai: 

“Proses pembentukan jati diri manusia yang dilakukan dengan cara 

membangun kualitas logika, akhlak, dan keimanan. Pembentukannya 

diarahkan pada proses pembebasan manusia dari ketidakmampuan, ketidak 

benaran, ketidakjujuran, ketidakadilan dan dari buruknya akhlak dan 

keimanan. Dengan proses tersebut, diharapkan terbentuk jati diri manusia 

yang berwatak, berakhlak, dan bermartabat.” 

 

Menurut Rahim Husni,  (2001: 28) pendidikan karakter berorientasi pada 

pengembangan fungsi akal dan hati yang sehat yang akan membentuk akhlak peserta 

didik yang mulia, yaitu akhlak kepada Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam 

sekitar.  Hal ini dipertegas oleh penjelasan lain tentang pendidikan karakter, yakni 

pendidikan budi pekerti plus yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), 

perasaan (feeling), dan tindakan (action). Pendidikan karakter yang diduga 

dicetuskan pertama kali oleh pedagog Jerman FW Foerster (1869-1966) menekankan 

dimensi etis spiritual dalam proses pembentukan pribadi peserta didik. Dengan 

demikian, akan lebih baik kalau nilai-nilai agama dilibatkan dalam 

pengembangannya. 

Pesantren Dan Pembangunan..., Iyan Harbu Wianda, FKIP UMP, 2013



21 
 

Dalam prakteknya, pendidikan karakter harus memenuhi tiga proses berikut, 

yaitu proses pemberdayaan (empowering) potensi peserta didik, proses humanisasi 

(humanizing), dan proses pembudayaan (civilizing). Sebagai proses pemberdayaan, 

pendidikan karakter harus mendorong pemberdayaan dan pengembangan peserta 

didik sehingga mereka menyadari dirinya sebagai makhluk yang mempunyai banyak 

potensi. Pada proses humanisasi, pendidikan karakter harus mampu menyadarkan 

manusia sebagai manusia. Dengan demikian proses pendidikan tidak menjadikan 

peserta didik sebagai objek atau robot bagi orang dewasa, tapi sebaliknya mendorong 

mereka menjadi subjek yang bebas, mandiri, dan kritis. “Pendidikan karakter 

haruslah mampu menyadarkan peserta didik tentang eksistensi dirinya dan tentang 

realitas sosialnya, dan untuk selanjutnya, dengan kesadarannya, peserta didik 

bersama-sama pendidik melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.” 

Sebagai proses pembudayaan, pendidikan karakter “membantu membangun sistem 

pengetahuan, nilai-nilai, sistem keyakinan, norma-norma, tradisi atau kebiasaan, 

peraturan yang koheren dan berguna bagi individu, sekolah, keluarga, masyarakat, 

dan bagi bangsa dan negara sebagai satu kesatuan sehingga terbentuk kelompok 

masyarakat yang beradab.”  

Agar pendidikan karakter bisa berfungsi semestinya, tiga basis desain sangat 

diperlukan: 

a. Desain pendidikan karakter berbasis kelas. “Desain ini berbasis pada relasi 

guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar di dalam kelas”, 

b. Desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. “Desain ini mencoba 

membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak didik 

dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan 

terbatinkan dalam diri siswa”, dan 
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c. Desain pendidikan karakter berbasis komunitas. “Dalam mendidik, komunitas 

sekolah tidak berjuang sendirian. Masyarakat di luar lembaga pendidikan, 

seperti keluarga, masyarakat umum, dan negara, juga memiliki tanggung jawab 

moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks 

kehidupan mereka”.  

2. Pembentukan Karakter Santri 

Pengertian pembentukan karakter menurut pusat Bahasa Depdiknas (2010: 

02) adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribasian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, 

tabiat, temperemen, watak”. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia 

(1997: 281) pembentukan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan sesorang dari yang lain, berkarakter artinya mempunya 

watak, mempunyai kepribadian. Hermawan Kartajaya (2010: 03) mengemukakan 

bahwa pembentukan karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau 

individu tersebut dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana sesorang 

bertindak, bersikap, berujar dan merespon sesuatu. 

Unsur terpenting dalam pembentukan karakter santri adalah pikiran karena 

pikiran, yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman 

hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk sistem 

kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikirnya yang bisa 

mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan 

prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan 

hukum alam. Hasilnya, perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. 

Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum 

universal, maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan. 

Oleh karena itu, pikiran harus mendapatkan perhatian serius. 
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Tentang pikiran, Joseph Murphy (2007: 03) mengatakan bahwa di dalam diri 

manusia terdapat satu pikiran yang memiliki ciri yang berbeda. Untuk membedakan 

ciri tersebut, maka istilahnya dinamakan dengan pikiran sadar (conscious mind) atau 

pikiran objektif dan pikiran bawah sadar (subconscious mind) atau pikiran subjektif. 

Penjelasan Adi W. Gunawan mengenai fungsi dari pikiran sadar dan bawah sadar 

menarik untuk dikutip.  

“Pikiran sadar yang secara fisik terletak di bagian korteks otak bersifat logis 

dan analisis dengan memiliki pengaruh sebesar 12 % dari kemampuan otak. 

Sedangkan pikiran bawah sadar secara fisik terletak di medulla oblongata 

yang sudah terbentuk ketika masih di dalam kandungan. Karena itu, ketika 

bayi yang dilahirkan menangis, bayi tersebut akan tenang di dekapan ibunya 

karena dia sudah merasa tidak asing lagi dengan detak jantung ibunya. 

Pikiran bawah sadar bersifat netral dan sugestif”. 

 

Minimal terdapat empat strategi yang bisa menjadi alternatif pembentukan 

karakter di pesantren. 

a. Pendekatan Normatif, yakni mereka (perangkat pesantren) secara bersama-

sama membuat tata kelela (good governence) atau tata tertib penyelenggaraan 

pesantren yang didalamnya dilandasi oleh nilai-nilai pendidikan 

karakter/akhlak, perumusan tata kelola ini penting dibuat secara bersama, 

bahkan melibatkan santri dan tidak bersifat top down dari pimpinan pesantren. 

Sehingga terlahir tanggung jawab moral kolektif  yang dapat melahirkan 

sistem kontrol sosial, yang pada giliranya mendorong terwujudnya institution 

culture yang penuh makna. 

b. Pendekatan Model yakni mereka (perangkat pesantren), khususnya pimpinan 

pesantren berupaya untuk menjadi model dari tata tertib yang dirumuskan, 

ucap, sikap dan prilakunya menjadi perwujudan dari tata tertib yang disepakati 

bersama. 
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c. Pendekatan Rewardand Punishmen yakni diberlakukanya sistem hadiah dan 

hukuman sebagai stimulus dan motivator terwujudnya tata kelola yang dibuat. 

d. Pendekatan Suasana Belajar (baik suasana fisik maupun suasana psikis) yakni 

dengan mengkondisikan suasana belajar agar menjadi sumber inspirasi 

penyadaran nilai bagi seluruh perangkat pesantren, termasuk para santri, 

seperti dengan memasang visi pesantren, kata-kata hikmah, ayat-ayat  Al 

qur‟an dan mutiara hadis di tempat-tempat yang selalu terlihat oleh siapapun 

yang ada di pesantren, memposisikan bangunan masjid di arena utama 

pesantren, memasang kaligrafi di setiap ruangan belajar santri, membiasakan 

membaca Al qur‟an setiap mengawali belajar dengan dipimpin ustad, program 

shalat berjamaah, kuliah tujuh menit, perlombaan-perlombaan dan sebagainya. 

Dalam menumbuhkan kemampuan berpikir rasional, Pondok Pesantren 

menyadari perlunya pelajaran umum dan keterampilan khusus diberikan, seperti 

bertani, berternak, bertukang dan pekerjaan lainnya. Kegiatan pemberian 

keterampilan khusus ini dilakukan pada waktu libur, dengan tujuan untuk 

mengembangkan wawasan dan orientasi santri yang pandangan hidup pada ukhrawi 

menjadi seimbang dengan orientasi kehidupan duniawi. (Zamakhsyari Dhofier, 

1996: 21) 

Pembentukan karakter pada santri di luar kelas seperti: setiap pagi setelah 

sholat subuh melakukan gotong royong (aplikasi kebersihan dan perduli 

lingkungan), gotong royong pembangunan fisik: jalan, bangunan, mesjid, dll 

(aplikasi kemadirian dan keterampilan/lifeskill), kegiatan santri pada malam hari 

(aplikasi menjalin komunikasi dan keperdulian sesama), setiap malam selesai sholat 

Isya melakukan beberapa kegiatan (aplikasi lifeskill bidang agama dan 

kemasyarakatan, seperti: khotbah Jum‟at, latihan tata cara mengurus jenazah, 
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kultum, membawa acara keagamaan, ceramah dan lainnya), aplikasi kemandirian, 

lifeskill dan lainnya. 

A. Pondok Pesantren di Indonesia 

Sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, pendidikan Islam merupakan 

kepentingan tinggi bagi kaum muslimin.Tetapi hanya sedikit sekali yang dapat kita 

ketahui tentang perkembangan pesantren di masa lalu, terutama sebelum Indonesia 

dijajah Belanda, karena dokumentasi sejarah sangat kurang.Bukti yang dapat kita 

pastikan menunjukkan bahwa pemerintah penjajahan Belanda memang membawa 

kemajuan teknologi ke Indonesia dan memperkenalkan sistem dan metode 

pendidikan baru.Namun, pemerintahan Belanda tidak melaksanakan kebijaksanaan 

yang mendorong sistem pendidikan yang sudah ada di Indonesia, yaitu sistem 

pendidikan Islam.Malah pemerintahan penjajahan Belanda membuat kebijaksanaan 

dan peraturan yang membatasi dan merugikan pendidikan Islam. 

Pada tahun 1882 pemerintah Belanda mendirikan Priesterreden (Pengadilan 

Agama) yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan pesantren. 

Tidak begitu lama setelah itu, dikeluarkan Ordonansi tahun 1905 yang berisi 

peraturan bahwa guru-guru agama yang akan mengajar harus mendapatkan izin dari 

pemerintah setempat. Peraturan yang lebih ketat lagi dibuat pada tahun 1925 yang 

membatasi siapa yang boleh memberikan pelajaran mengaji.Akhirnya, pada tahun 

1932 peraturan dikeluarkan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan 

sekolah yang tidak ada izinnya atau yang memberikan pelajaran yang tak disukai 

oleh pemerintah. (Dhofier 1985:41, Zuhairini 1997:149) 

Peraturan-peraturan tersebut membuktikan kekurangadilan kebijaksanaan 

pemerintah penjajahan Belanda terhadap pendidikan Islam di Indonesia.Namun 

demikian, pendidikan pondok pesantren juga menghadapi tantangan pada masa 
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kemerdekaan Indonesia. Setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, 

pemerintah Republik Indonesia mendorong pembangunan sekolah umum seluas-

luasnya dan membuka secara luas jabatan-jabatan dalam administrasi modern bagi 

bangsa Indonesia yang terdidik dalam sekolah-sekolah umum tersebut..Dampak 

kebijaksanaan tersebut adalah bahwa kekuatan pesantren sebagai pusat pendidikan 

Islam di Indonesia menurun.Ini berarti bahwa jumlah anak-anak muda yang dulu 

tertarik kepada pendidikan pesantren menurun dibandingkan dengan anak-anak 

muda yang ingin mengikuti pendidikan sekolah umum yang baru saja diperluas. 

Akibatnya, banyak sekali pesantren-pesantren kecil mati sebab santrinya kurang 

cukup banyak  (Zamakhsyari Dhofier 1985:41). 

Jika kita melihat peraturan-peraturan tersebut baik yang dikeluarkan 

pemerintah Belanda selama bertahun-tahun maupun yang dibuat pemerintah RI, 

memang masuk akal untuk menarik kesimpulan bahwa perkembangan dan 

pertumbuhan sistem pendidikan Islam, dan terutama sistem pesantren, cukup pelan 

karena ternyata sangat terbatas. Akan tetapi, apa yang dapat disaksikan dalam 

sejarah adalah pertumbuhan pendidikan pesantren yang kuatnya dan pesatnya luar 

biasa. Seperti yang dikatakan Zuhairini (1997:150), ternyata “jiwa Islam tetap 

terpelihara dengan baik” di Indonesia. 

Menurut survai yang diselenggarakan kantor Urusan Agama yang dibentuk oleh 

Pemerintah Militer Jepang di Jawa tahun 1942 mencatat jumlah madrasah, pesantren 

dan murid-muridnya seperti terlihat berikutnya dalam Tabel: 

Jumlah pesantren, madrasah dan santri di Jawa dan Madura pada tahun 1942 

(Survai kantor Urusan Agama).TABEL 1: 
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Tabel 1.1 

Propinsi Daerah Jumlah Pesantren dan 

Madrasah 

Jumlah Santri 

Jakarta 167 14 513 

Jawa Barat 1 046 69 954 

Jawa Tengah 351 21 957 

Tawa Timur 307 32 931 

Jumlah: 1 871 139 415 

Sumber: Buku(Dhofier, 1985:40) 

 Jumlah pesantren dan santri di Jawa pada tahun 1978. (Laporan Departement 

Agama RI)TABEL 2: 

Tabel 1.2 

Propinsi Daerah Jumlah Pesantren Jumlah Santri 

Jakarta 27 15 767 

Jawa Barat 2 237 305 747 

Jawa Tengah 430 65 070 

Tawa Timur 1 051 290 790 

Jumlah: 3 745 675 364 

Sumber: Buku (Hasbullah, 1999:140) 

Dalam Tabel 2, dapat kita melihat bahwa hampir empat dasawarsa kemudian, 

jumlah pesantren di Jawa telah bertambah kurang lebih empat kali. Statistik dari 

Tabel 2, yang dikumpulkan dari laporan Departemen Agama RI pada tahun 1978 

yang mengenai keadaan pesantren di Jawa, menunjukkan bahwa sistem pendidikan 

pesantren di Jawa dipelihara, dikembangkan dan dihargai oleh masyarakat umat 

Islam di Indonesia. Kekuatan pondok pesantren dapat dilihat dari segi lain, yaitu 

walaupun setelah Indonesia merdeka telah berkembang jenis-jenis pendidikan Islam 

formal dalam bentuk madrasah dan pada tingkat tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam 
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Negeri (STAIN), namun secara luas, kekuatan pendidikan Islam di Jawa masih 

berada pada sistem pesantren (Zamakhsyari Dhofier 1985:20). 

Dari data-data tersebut makapeneliti memperoleh pengetahuantentang 

pesantren yang begitu sanggup menahan dan berkembang selama bertahun-tahun 

penuh dengan tantangan dan kesulitan yang dibuat baik pemerintah Belanda maupun 

pemerintah RI.Sistem pendidikan pondok pesantren mampu bertahan dan tetap 

berkembang karena siap menyesuaikan dan memoderenkan pada keadaan yang 

sebenarnya yang ada di Indonesia. Sejak awalnya, pesantren di Indonesia telah 

mengalami banyak perubahan dan tantangan karena dipengaruhi keadaan sosial, 

politik, dan perkembangan teknologi di Indonesia serta tuntutan dari masyarakat 

umum.Oleh karena itu, pada masa ini di dunia pesantren terjadi pembangunan sistem 

pendidikan pesantren tradisional menjadi modern. 

B. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren 

Dulu, pusat pendidikan Islam adalah langgar masjid atau rumah sang guru, di 

mana murid-murid duduk di lantai, menghadapi sang guru, dan belajar mengaji. 

Waktu mengajar biasanya diberikan pada waktu malam hari biar tidak mengganggu 

pekerjaan orang tua sehari-hari. Menurut Zuhairini (1997:212), tempat-tempat 

pendidikan Islam nonformal seperti inilah yang “menjadi embrio terbentuknya 

sistem pendidikan pondok pesantren.” Ini berarti bahwa sistem pendidikan pada 

pondok pesantren masih hampir sama seperti sistem pendidikan di langgar atau 

masjid, hanya lebih intensif dan dalam waktu yang lebih lama. 

Pendidikan pesantren memiliki dua sistem pengajaran, yaitu sistem sorogan, 

yang sering disebut sistem individual, dan sistem bandongan atau wetonan yang 

sering disebut kolektif. Dengan cara sistem sorogan tersebut, setiap murid mendapat 

kesempatan untuk belajar secara langsung dari kyai atau pembantu kyai. Sistem ini 
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biasanya diberikan dalam pengajian kepada murid-murid yang telah menguasai 

pembacaan Qurán dan kenyataan merupakan bagian yang paling sulit sebab sistem 

ini menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi dari murid. Murid 

seharusnya sudah paham tingkat sorogan ini sebelum dapat mengikuti pendidikan 

selanjutnya di pesantren (Zamakhsyari Dhofier, 1985: 28). 

Metode utama sistem pengajaran di lingkungan pesantren ialah sistem 

bandongan atau wetonan.Dalam sistem ini, sekelompok murid mendengarkan 

seorang guru yang membaca, menerjemahkan, dan menerangkan buku-buku Islam 

dalam bahasa Arab.Kelompok kelas dari sistem bandongan ini disebut halaqah yang 

artinya sekelompok siswa yang belajar dibawah bimbingan seorang guru.Sistem 

sorogan juga digunakan di pondok pesantren tetapi biasanya hanya untuk santri baru 

yang memerlukan bantuan individual. 

Pesantren sekarang ini dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu pesantren 

tradisional dan pesantren modern.Sistem pendidikan pesantren tradisional sering 

disebut sistem salafi.Yaitu sistem yang tetap mempertahankan pengajaran kitab-kitab 

Islam klasik sebagai inti pendidikan di pesantren.Pondok pesantren modern 

merupakan sistem pendidikan yang berusaha mengintegrasikan secara penuh sistem 

tradisional dan sistem sekolah formal (seperti madrasah). 

Tujuan proses modernisasi pondok pesantren adalah berusaha untuk 

menyempurnakan sistem pendidikan Islam yang ada di pesantren. Akhir-akhir ini 

pondok pesantren mempunyai kecenderungan-kecenderungan baru dalam rangka 

renovasi terhadap sistem yang selama ini dipergunakan. Perubahan-perubahan yang 

bisa dilihat di pesantren modern termasuk: mulai akrab dengan metodologi ilmiah 

modern, lebih terbuka atas perkembangan di luar dirinya, diversifikasi program dan 
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kegiatan di pesantren makin terbuka dan luas, dan sudah dapat berfungsi sebagai 

pusat pengembangan masyarakat (Hasbullah, 1999:155). 

F. Penelitian Yang Relevan 

 Penelitian terdahulu merupakan telaah terhadap tulisan-tulisan terdahulu 

mengenai permasalahan yang penulis kaji, baik yang berupa buku-buku maupun 

laporan hasil penelitian berupa skripsi maupun tesis. Sumber-sumber tersebut 

merupakan referensi utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini kajian ini 

menggambarkan mengenai sejarah dan pembentukan karakter santri di pondok 

pesantren yang mencakup laar belakang pendirian pesantren, tantangan dan 

pembaharuan yang di lakukan pesantren-pesantren di indonesia sampai pada dampak 

yang ditimbulkan oleh pesantren-pesantren itu. 

 Skripsi yang memusatkan kajiannya tentang pesantren, baik itu berupa buku 

atau karya ilmiyah, sudah cukup banyak. Demikian juga dengan kajian tentang 

pendidikan pembentukan karakter santri. Namun, penulis mengangkat tema dengan 

latar belakang masalah dan lokalitas yang berbeda. Berikut beberapa karya ilmiah 

yang sama dengan penelitian penulis, diantaranya: 

1. Skripsi berjudul “Faktor-faktor Pendidikan Pada Pondok Pesantren Ihya‟us 

Sunnah Yogyakarta” karya Munsoji, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2005. Dalam skripsi tersebut dijelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembangunan karakter santri pondok pesantren Ihya‟us Sunnah. 

Dalam penelitiannya hanya membahas tentang pembangunan karakter saja, 

sedangkan peneliti yang saya lakukan yaitu bagaimana pembentukan karakter 

santri dan juga pandidikan atau kurikulum di pondok pesantren Al Fatah 

Banjarnegara. 
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2. “Sistem pembelajaran pondok pesantren dalam Membentuk kepribadian santri 

Di pondok pesantren syalafiyah syafi‟iyah Nurul Huda Mergosono Malang” 

Skripsi karya Khoirul Ummah ini diterbitka pada bulan Juli Tahun 2007 

Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri 

Malang, Dalam penelitian ini spesifik membahas atau hanya mengkaji bagimana 

pondok pesantren syalafiyah syafi‟iyah Nurul Huda dalam membentuk 

keperibadian santri dan bagaimana sistem pembelajran pondok pesantren dalam 

membentuk keperibadian dan karakter santri sendiri dan juga sistem pendidikan 

yang di ajarkan di Al Fatah. 

 Bagaimana seharusnya konsep pendidikan Islam, utamanya yang 

diselenggarakan pesantren. Selanjutnya, dalam penelitian ini penyusun lebih 

menitik-beratkan pada permasalahan timbulnya pembentukan karakter santri yaitu 

kebiasaan ustadz, kyai dalam pembentukan santri. Selain itu, sepengetahuan penulis 

belum ada skripsi yang membahas tentang pembentukan karakter santri yang terjadi 

di pesantren. Jadi, penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dalam 

prosesnya penelti berusaha secara aktif melakukan interaksi dengan subyek dengan 

kondisi apa adanya dan tidak di rekayasa agar data yang di peroleh merupakan 

fenomena yang asli dan ilmiah. Penelitian ini mengedepankan adanya interaksi dan 

observasi partisipasif dengan subyek yang di teliti, melakukan observasi dan 

wawancara. 
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Pendekatan penelitian adalah induktif  dengan melakukan penyusunan teori 

dan menarik kesimpulan bedasarkan data Grounded Theory. Salim (2001: 10) 

menyatakan penyusunan teori dengan pendekatan induktif dapat di gambarkan 

sebagai berikut. 

Data               Uraian konsep-konsep  teori yang menerangkan data 

berdasarkan data 

Strategi penelitian kualitatif yang akan dipilih dalam penelitian ini yang 

utama adalah penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif dilakukan berdasarkan 

pada data empiris yang bersifat spesifik. Penelitian ini dilakukan di Pondok 

Pesantren Al Fatah Banjarnegara. Secara geografis Pondok Pesantren Al Fatah 

terletak di jalan Parakancanggah, kecamatan Banjarnegara, kabupaten Banjarnegara, 

Jawa Tengah. Penelitian dilakukan terhadap lingkungan, pendidikan, santri dan 

sosial-budaya seluruh komunitas pondok pesantren, alumni, masyarakat sekitar, dan 

instansi terkait di kabupaten banjrnegara.  

Fokus penelitian ini adalah mengetahui karakter santri dalam pembangunan 

pendidikan di pondok pesantren banjarnegara. Paradigma penelitian yang sesuai 

dengan keadaan pondok pesantren ditentukan dengan cara menggali kajian pustaka 

dari berbagai sumber informasi terkait dengan teori pembangunan berkelanjutan, 

dimensi, dan isu lingkungan yang sedang terjadi di Indonesia. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh komunitas pondok 

pesantren, masyarakat sekitar pondok, dan santri. Data penelitian kualitatif berupa 

dokumen pribadi, catatan lapangan, dokumen pondok pesantren, foto, dan video-

tape. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi partisipatif, observasi, 

dan analisis dokumen.  
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Berdasarkan data tersebut, dilakukan ekstraksi untuk menyusun unit-unit 

informasi ke dalam kartu informasi yang akan dikelompokkan ke dalam tema, 

kemudian menjadi kelompok tema. Berdasarkan kelompok tema inilah kemudian 

disusun konsep-konsep. 

2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian yaitu Pondok Pesantren Al Fatah di Jl. Letjend. S. Parman 

No. 11, Dusun Jambansari, Desa Parakancanggah, Kecamatan Banjarnegara, 

Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. 

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan 

beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu: 1) observasi, 2) wawancara, 3) 

dokumentasi. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, 

meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi 

pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). 

a. Observasi 

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya 

merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, 

penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk 

menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, 

objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi 

dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. 
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Bungin (2007: 115-117) mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu: 1) 

Observasi partisipasi, 2) observasi tidak terstruktur, dan 3) observasi kelompok. 

Berikut penjelasannya: 

1) Observasi partisipasi adalah (participant observation) adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian 

informan. 

2) Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa 

menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan 

pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. 

3) Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim 

peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. 

b. Wawancara  

  Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan 

informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek 

penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa 

saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada 

hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara 

mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, 

merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah 

diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, 

maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah 

diperoleh sebelumnya.  

Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni: 1) 

mengenalkan diri, 2) menjelaskan maksud kedatangan, 3) menjelaskan materi 
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wawancara, dan 4) mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358). Setidaknya, terdapat 

dua jenis wawancara, yakni: 1) wawancara mendalam (in-depth interview), di mana 

peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan 

kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan 

yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan berkali-kali; 

2) wawancara terarah (guided interview) di mana peneliti menanyakan kepada 

informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara 

mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana tidak hidup, 

karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering 

terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang 

diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana terasa kaku. 

c. Dokumentasi 

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat 

fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, foto kegiatan 

santri, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai 

untuk menggali infromasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki 

kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar 

barang yang tidak bermakna. 

Instrurnen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya. Metode (cara atau teknik) menunjuk suatu kata 

yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat 

penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, dokumentasi dan lainya. 

Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang 

dihadapi. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 
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oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya. (Sofian Effendi, 1989: 198-199). 

Instrumen yang diartikan sebagai alat bantu: 

 lembar pengamatan atau panduan pengamatan (obseration sheet atau 

observation schedule) 

 pedoman wawancara (interview guide atau interview schedule) 

 angket (questionnaire) 

4. Keabsahan Data 

Keabsahan data dimaksud untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang 

berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan 

memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan. Dalam penelitian kualitatif 

keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian itu 

berlangsung. Keabsahan data kualitatif harus dilakukan sejak awal pengambilan 

data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini 

dilakukan dengan cara menjaga kredibilitas, transferabilitas dan dependabilitas, 

objektifitas yang maksudnya adalah: 

a) Validitas Internal (Kredibilitas) 

Validitas internal merupakan ukuran tentang kebenaran data yang diperoleh 

dengan instrumen, yakni apakah instrumen itu sungguh-sungguh mengukur variabel 

yang sesungguhnya. Bila ternyata instrumen tidak mengukur apa yang seharusnya 

diukur maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga hasil 

penelitiannya juga  tidak dapat di percaya, atau dengan kata lain tidak memenuhi 

validitas. 
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Menurut Nasution (1996:114), validitas internal (kreadibilitas) dapat di lakukan 

dengan: 

a. Memperpanjang masa observasi 

b. Melakukan pengamatan terus menerus 

c. Trianggulasi data 

d. Membicarakan dengan orang lain (peer debriefing) 

e. Menganalisis kasus negatif 

f. Menggunakan bahan referensi 

g. Mengadakan member check 

Dalam melakukan penelitian ini, untuk mencapai kredibilitas peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memperpanjang masa observasi. Memperpanjang masa observasi 

dimaksudkan untuk mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin 

merusak data. Distorsi bisa terjadi karena unsur kesengajaan seperti bohong, 

menipu, dan berpura-pura oleh subyek, informan, key informan. Unsur 

kesengajaan dapat berupa kesalahan dalam mengajukan pertanyaan, motivasi, 

hanya untuk menyenangkan atau menyedihkan peneliti.  

2. Pengamatan terus menerus. Dengan pengamatan terus menerus dan kontinyu, 

peneliti akan dapat memperhatikan sesuatu dengan lebih cermat, terinci dan 

mendalam. Pengamatan yang terus menerus, akhirnya akan dapat 

menemukan mana yang perlu diamati dan mana yang tidak perlu untuk 

diamati sejalan dengan usaha pemerolehan data. Pengamatan secara terus 

menerus dilakukan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang 

fokus yang diajukan.  
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3. Trianggulasi data. Tujuan trianggulasi data dilakukan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkan data yang 

diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian di lapangan. 

Trianggulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan sumber 

dan metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Trianggulasi data dengan sumber ini antara lain 

dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan informan dan kunci informan. Trianggulasi data 

dilakukan dengan cara, pertama, membandingkan hasil pengamatan pertama 

dengan pengamatan berikutnya. Kedua, membandingkan data hasil 

pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara 

pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil 

perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran 

semata-mata. Tetapi lebih penting lagi adalah bisa mengetahui alasan-alasan 

terjadinya perbedaan. 

4. Membicarakan dengan orang lain (peer debriefing). Mendiskusikan hasil data 

dengan orang lain yang paham dengan penelitian yang sedang dilakukan.  

5. Menganalisis kasus negatif. Menganalisis kasus negatif maksudnya adalah 

mencari kebenaran dari suatu data yang dikatakan benar oleh suatu sumber 

data tetapi ditolak oleh sumber yang lainnya. 

6. Menggunakan bahan referensi sebagai pembanding dan untuk mempertajam 

analisa data.  

7. Mengadakan member check. Tujuan mengadakan member check adalah agar 

informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan 
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laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan, dan key 

informan. Untuk itu dalam penelitian ini member check dilakukan setiap 

akhir wawancara dengan cara mengulangi secara garis besar jawaban atau 

pandangan sebagai data berdasarkan catatan peneliti tentang apa yang telah 

dikatakan oleh informan. Tujuan ini dilakukan adalah agar informan dapat 

memperbaiki apa yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau 

menambahkan apa yang masih kurang. Member check dalam penelitian ini 

dilakukan selama penelitian berlangsung-sewaktu wawancara secara formal 

maupun informal berjalan. 

b) Validitas Eksternal (Tranferabilitas) 

Validitas eksternal berkenaan dengan masalah generalisasi, yakni sampai 

dimanakah generalisasi yang dirumuskan juga berlaku bagi kasus-kasus lain diluar 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan 

hasil penelitian pada subyek lain. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif 

tidak bertujuan untuk menggeneralisir, karena dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan sampling acak, atau senantiasa bersifat pursosive sampling. 

c) Dependabilitas 

Dependabilitas atau reliabilitas instrumen adalah indeks yang menunjukkan 

sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan ulang 

terhadap gejala yang sama dengan alat pengukur yang sama.Untuk dapat mencapai 

tingkat reliabilitas dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan tekhnik ulang atau 

check recheck. 
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d) Objektifitas 

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha sedapat mungkin 

memperkecil faktor subyektifitas. Penelitian akan dikatakan obyektif bila dibenarkan 

atau di ”confirm” oleh peneliti lain. Maka  obyektifitas diidentikkan dengan istilah 

”confirmability”. 

5. Teknik dan Analisa Data 

Analisis data kualitatif adalah induktif, dimulai dari transkripsi data hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah analisis data penelitian kualitatif 

lebih bersifat terbuka terhadap perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan atas dasar 

data baru yang diperoleh. Komponen analisis data yang perlu diperhatikan antara 

lain pengelompokan data, pembobotan (perbandingan), refleksi, dan triangulasi. 

Analisa data secara umum di lakukan dengan cara menghubungkan apa yang di 

peroleh dari suatu proses kerja awal. Hal ini di tujukan untuk memahami data yang 

terkumpul dari sumber, yang kemudian untuk di ketahui kerangka berfikir peneliti 

(Bisri, 2004: 228). 

Adapun metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Reflektif 

Metode analisa data yang berpedoman pada cara berfikir reflektif. Pada 

dasarnya metode ini adalah kombinasi yang kuat antara berfikir deduktif dan induktif 

atau dengan mendialogkan data teoritik dan data empirik secara bolak balik kritis 

(STAIN, 2002: 16).  

Dalam metode analisa ini peneliti akan memecahkan masalah dengan 

pengumpulan data-data dan informasi untuk di bandingkan kekurangan dan 

kelebihan dari setiap literatur atau alternatif seperti dokumen-dokumen lama dan 
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foto-foto terdahulu. sehingga pada penyimpulan akan di peroleh data yang rasional 

dan ilmiah.  

2. Content Analisis  

Content analisis atau di sebut dengan analisis isi adalah suatu metode untuk 

memahami wacana atau problem dengan mencari inti dari wacana yang di cari 

bedasarkan bukti-bukti pengumpulan data (Musyarofah, 2002: 15). Maka berkenaan 

dengan pengolahan dan analisis data, content analisis di artikan pula dengan analisis 

data deskriptif berdasarkan isinya (Suryabrata, 1998: 85). Jadi peneliti dalam metode 

ini akan menganalisa data berdasarkan fenomena yang terjadi dalam pendidikan 

pondok pesantren Al Fatah. 
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