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MOTTO 

 

َم َمََكِرَم إأَلْخالقِ  ََّما بُِعثُْت أُلتَّمِ ن
ِ
 إ

Artinya: “Sesungguhnya aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR Al-

Baihaqi).
1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Yunahar Ilyas. Kuliah Akhlak. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 

2015) hal 6. 
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ABSTRAK 

 

 

TEDI ARIUDIN. Peran Keteladanan Ustadz Dalam 

Membentuk Akhlak Santri MTs Putra Di Pondok Pesantren Ali 

Maksum Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2020. 
Latar belakang penelitian ini adalah peran ustadz dalam 

membentuk akhlak santri, salah satunya yaitu dengan 

keteladanan yang dapat membentuk akhlak santri. Ustadz 

merupakan salah satu komponen yang menentukan baik dan 

buruknya akhlak santri di pondok pesantren, karena ustadz tidak 

hanya menstransfer ilmu semata, melainkan figur yang harus 

menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi para santri. Oleh 

karena itu peneliti ingin mengungkap sejauh mana peran 

keteladanan ustadz dalam membentuk akhlak santri, hasil dari 

peran keteladanan ustadz dalam membentuk akhlak santri, serta 

faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk akhlak 

santri. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif 

(field research) dengan pendekatan sosiologi pendidikan. 

Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan dua 

metode yaitu deskriptif kualitatif dan analisis isi. 

 Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran 

keteladanan ustadz dalam membentuk akhlak santri MTs putra 

di Pondok Pesantren Ali Maksum Yogyakarta sudah cukup 

baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tiga indikator akhlak 

yang dimiliki oleh santri yaitu pertama, akhlak santri terhadap 

Tuhan contohnya santri menjauhkan diri dari hal-hal yang 

dilarang oleh syari‟at Islam seperti tidak meminum-minuman 

keras, kedua, akhlak santri terhadap manusia contohnya santri 

berbicara dan berperilaku sopan kepada ustadnya, ketiga, 

akhlak santri terhadap alam atau lingkungan contohnya menjaga 

kebersihan pondok pesantren dan lingkungan sekitarnya. 2) 

Tercapainya indikator peran ustadz. Hal ini dapat dilihat dari 

adanya peran ustadz sebagai pembimbing, sebagai teladan, 

sebagai pengajar, sebagai pengawas, dan sebagai orang tua 

kedua. 3) Faktor pendukung adalah adanya komunikasi yang 

baik antara ustadz dan santri, motivasi dari orangtua yang 

dirumah, pengajian kitab akhlak, dan lingkungan pondok 



xi 

pesantren yang kondusif. Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah Lingkungan rumah, kurangnya perhatian ustadz, dan 

kurangnya kesadaran santri. 

Kata Kunci: Keteladana Ustadz, Akhlak Santri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhlak merupakan ajaran yang berbicara 

tentang baik dan buruk yang ukurannya adalah 

wahyu Allah yang universal.
1
 Ilmu akhlak 

berfungsi memberikan arahan kepada manusia agar 

mampu menilai dan menentukan suatu perbuatan, 

yang mana menetapkan bahwa perbuatan tersebut 

termasuk perbuatan yang baik atau yang buruk.
2
  

Pada era Milenial sekarang ini, Pemerintah 

Indonesia sedang merencanakan pembentukan 

karakter melalui dunia pendidikan. Hubungannya 

dengan pembentukan akhlak, pendidikan karakter 

memiliki arti yang sama, perbedaannya pada 

istilah, akhlak yang terkesan timur dan Islam, 

sementara karakter terkesan barat dan sekuler. Hal 

tersebut tidak menjadi alasan untuk diperdebatkan 

karena keduanya saling berkaitan dan saling 

mengisi.
3
 Pembentukan akhlak merupakan salah 

                                                           
1
 Wahyuddin, dkk, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. 

Gramedia Widiasarana Indonesia. 2009), hal. 52. 
2
 Abuddin Natta, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), hal. 15. 
3
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), 

hal. 67. 
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satu dari tujuan umum pendidikan. Pembentukan 

akhlak dapat dilakukan dalam pembelajaran atau 

kegitan-kegitan yang dilakukan baik di sekolah 

ataupun pondok pesantren.  

Pembentukan akhlak seseorang dapat 

dipengaruhi berbagai cara, seperti dengan 

keteladanan. Karena manusia merupakan makhluk 

yang suka mencontoh, termasuk santri mencontoh 

pribadi dari ustadznya. Keteladanan merupakan 

metode terbaik dalam membentuk akhlak, 

sebagaimana firman Allah: (Al-Ahzab: 21) 

ُجىا  َىةٌ َحَسٌَتٌ لَِوي  َكاَى يَر  ِ أُس  لَقَد  َكاَى لَُكن  فِي َرُسىِل للاا

َ َكثِيًرا ِخَر َوَذَكَر للاا َم اْل  َ َوال يَى   للاا

Artinya: “Sungguh, telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan yang banyak mengingat 

Allah”.
4
 

 

Dalam keteladanan, dituntut untuk bersikap 

konsisten, karena sekali melakukan hal yang tidak 

baik, maka akan dapat mencoreng apa yang 

diteladaninya. Ustadz merupakan salah satu 

komponen yang menentukan baik dan buruknya 

akhlak santri di pondok pesantren, karena ustadz 

                                                           
4
 Depatemen Agama RI, Al-Qur‟an al-Karim dan 

Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), hal. 420.  
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tidak hanya menstransfer ilmu semata, melainkan 

figur yang harus menjadi contoh dan tauladan yang 

baik bagi para santri.  

Pada dasarnya keteladanan memiliki nilai 

azas berkependidikan, yaitu pendidikan islami 

merupakan konsep yang menyeru pada jalan Allah, 

demikian seorang ustadz dituntut untuk menjadi 

teladan dihadapan santrinya, seperti menjauhkan 

dari hal-hal yang tidak baik atau hina, artinya 

santri akan meneladani ustadznya dan merasa puas 

terhadap ajaran yang diberikan kepadanya 

sehingga perilaku ideal yang diharapkan santri 

merupakan tuntutan relistis dan dapat 

diaplikasikan.
5
 

Dalam psikologi keteladan bahwa orang 

akan cenderung meniru orang yang lebih dewasa 

darinya, kaum lemah cenderung meniru kamu kuat, 

serta bawahan meniru pada atasannya. Dalam 

perkembangannya, naluri meniru akan terarah dan 

mencapai puncaknya ketika konsep pendidikan 

Islam ditegakkan sehingga naluri meniru 

disempurnakan dengan adanya kesadaran, 

ketinggian dan tujuan yang mulia.
6
 

                                                           
5
 Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam di rumah, 

sekolah dan masyarakat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 262 
6
 Ibid., hal. 263. 
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Eksistensi Pondok Pesantren mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat, peran Pondok 

Pesantren cukup besar dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta memberikan sumbangsih 

yang besar dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Disisi lain Pesantren juga sebagai lembaga ritual, 

pembinaan karakter atau akhlak, lembaga dakwah 

dan yang paling popular yaitu sebagai institusi 

pendidikan Islam yang mengalami romantika 

kehidupan dalam menghadapi berbagai tantangan, 

baik internal maupun eksternal.
7
  

Pondok Pesantren juga merupakan institusi 

pendidikan Islam tertua di Indonesia dengan segala 

keunikan dan kekhasannya sendiri. Selain dikenal 

sebagai lembaga pendidikan Islam, juga menonjol 

sebagai lembaga sosial keagamaan yang di 

dalamnya terdapat interaksi di antara orang-orang, 

dan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat di 

bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Di dalam 

institusi yang unik ini, ada sosok kiai sebagai top 

figur yang memiliki peran signifikan dalam 

menggerakan semua aktivitas di dalamnya dibantu 

oleh para ustadz, sehingga tidak dapat terlepaskan 

                                                           
7
 Nur Efendi, Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren 

(Konstruksi Teoritik dan Praktik Pengelolaan Perubahan Sebagai 

Pewarisan Tradisi dan menatap Tantangan Masa Depan), 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hal, 6-7. 
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sebagai pusat perhatian maupun suritauladan di 

segala aspek kehidupan para santri yang mengitari. 

8
 

Pesantren zaman dulu dengan sekarang 

berbeda, Pesantren sekarang mengalami banyak 

perubahan. Pesantren dulu adalah suatu tempat 

yang membosankan, mengekang dan sebagainya 

perlahan memudar dengan didirikannya pesantren-

pesantren modern. Begitu pula dengan para 

ustadznya, ustadz yang mengajar di Pondok 

pesantren dulu dengan sekarang pun berbeda. 

Ustadz zaman dulu terfokus pada Pesantren 24 

jam, berbeda dengan sekarang banyak kegiatan 

sampingan diluar pesantren seperti kuliah dll, yang 

menuntut pikiran terpecah dan terbagi.
9
 

Pondok pesantren pada umumnya 

menitikberatkan nilai-nilai tradisional, akan tetapi 

sekarang pondok pesantren memadukan antara 

nilai tradisional dengan modern dengan sistem 

boarding school. Sistem boarding school 

menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik kepada 

para santri. Dalam bidang pendidikan, pondok 

                                                           
8
 Sugeng Haryanto, Persepsi Santri terhadap Perilaku 

Kepemimpinan Kiai di Pondok  

Pesantren, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012), hal. 1. 
9
 Aisyah Badres, catatan harian anak pesantren: ketika 

Santri Menginspirasi, (Surakarta: Indiva, 2017), hal.32-33. 
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pesantren merupakan salah satu yang dinilai cukup 

berhasil dalam pembentukan akhlak yang sesuai 

dengan ajaran agama Islam. 

Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak 

merupakan lembaga pendidikan dan sosial 

keagaman di bawah naungan Yayasan Ali Maksum 

Krapyak Yogyakarta. Pesantren ini memiliki visi 

dan misi utama yaitu mentransformasikan budaya 

keislaman Pesantren kedalam ummat dan 

masyarakat. Secara strategis hal ini dicapai dengan 

menyiapkan generasi yang „alim wa mutafaqqih 

fiddin dan masyarakat santri yang religious, 

berwawasan luas dan senantiasa menjadi rahmatan 

lil‟alamin bagi lingkungannya.
10

  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Peran Keteladanan Ustadz Dalam Membentuk 

Akhlak Santri MTs Putra Di Pondok Pesantren Ali 

Maksum Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di dalam 

latar belakang, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

                                                           
10

 https://krapyak.org/tentang-kami/ diambil pada hari kamis 

14 November 2019 pukul 16.45. 

https://krapyak.org/tentang-kami/
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1. Bagaimana peran keteladanan Ustadz 

dalam membentuk akhlak santri MTs Putra 

di Pondok Pesantren Ali Maksum? 

2. Bagaimana hasil dari pelaksanaan peran 

keteladanan Ustadz dalam membentuk 

akhlak santri MTs Putra di Pondok 

Pesantren Ali   Maksum? 

3. Apa saja faktor pendukung dan 

penghambat terhadap pembentukan akhlak 

santri MTs putra di Pondok Pesantren Ali 

Maksum? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Aspek-aspek yang hendak dituju dalam 

penelitian ini sebagaimana dirumuskan dalam 

rumusan masalah, yaitu: 

a. Untuk mengetahui peran keteladanan 

Ustadz dalam membentuk akhlak santri 

MTs Putra di Pondok Pesantren Ali 

Maksum. 

b. Untuk mengetahui hasil dari 

pelaksanaan peran keteladanan Ustadz 

dalam membentuk akhlak santri MTs 

Putra di Pondok Pesantren Ali Maksum. 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung 

dan penghambat terhadap pembentukan 
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akhlak santri MTs putra di Pondok 

Pesantren Ali Maksum. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharap memberikan 

kegunaan sebagai berikut: 

1) Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai sumbangan dalam upaya 

memberikan informasi ilmiah terkait 

dengan peran keteladanan Ustadz dalam 

membentuk akhlak santri. 

b. Mengembangkan wawasan ilmu dalam 

pendidikan khususnya kepada para 

ustadz di Pondok Pesantren Ali 

Maksum Krapyak. 

c. Memberikan sumbangan fikiran dan 

informasi kepada ustadz dalam 

menghadapi penurunan akhlak di 

Indonesia. 

2) Kegunaan Praktis 

a.   Bagi Pembaca yaitu memberi 

pengetahuan tentang peran keteladanan 

ustadz dalam membentuk akhlak santri 

di Pondok Pesantren Ali Maksum dan 

menjadikan pembaca mengetahui 

ustadz dalam menghadapi penurunan 

akhlak. 
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b. Bagi lembaga pendidikan Pesantren 

sebagai fokus penelitian, hasil 

penelitian ini dapat menjadi acuan 

dalam memberikan mutu pendidikan 

dan memberikan pengetahuan serta 

sebagai upaya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di pondok pesantren. 

c. Bagi Peneliti 

Mendapat ilmu baru yang bermanfaat 

sebagai pengetahuan dalam bidang 

pendidikan karakter di Pondok 

Pesantren sebagai upaya mengatasi 

penurunan akhlak di Indonesia. 

D. Kajian Pustaka 

Untuk menghindari pengulangan dalam 

penelitian, penulis mengkaji beberapa literatur 

tentang keteladanan ustadz utuk dijadikan 

pedoman. Peneliti membahas mengenai peran 

keteladanan ustadz dalam membentuk akhlak 

santri yang mengarah pada peran keteladanan 

ustadz dalam pembentukan akhlak. Adapun 

beberapa literatur yang memiliki keterkaitan 

dengan hasil penelitian terdahulu diantaranya:  

1. Skripsi dengan judul “Peran Pondok Pesantren 

As-Salafiyah Dalam Membentuk Karakter 

Sanrti di Desa Religi Mlangi”, yang disusun 
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oleh Suprapti Wulanningsih. Penelitian ini 

menghasilkan pola dan peranan dalam 

membentuk pendidikan karakter santri, dengan 

upaya sebagai unsur pembentukan sistem 

penanaman karakter yang meliputi: pengajaran, 

rutinitas dan kebiasaan, figur keteladanan, 

menentukan prioritas, refleksi. Faktor 

pendukung dan penghambat proses 

pembentukan karakter santri. Faktor 

pendukungnya antara lain: letak pesantren yang 

strategis, dan lingkungan yang kondusif. 

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: 

pengaruh kondisi rumah yang kurang kondusif, 

rutinitas dan pembiasaan yang kurang 

maksimal dan menurunnya kesadaran 

masyarakat.
11

 Penelitian ini menekankan pada 

peran Pesantren untuk membentuk karakter 

santri berbeda dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan. 

2. Skripsi Aulia Ria Hakim, Jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi UIN Raden Intan Lampung tahun 

2018, dengan judul “Peran Pemimpin Dalam 

                                                           
11

 Suprapti Wulanningsih, “Peran Pondok Pesantren As-

Salafiyah Dalam Membentuk Karakter Santri di Desa Wisatab Religi 

Mlangi Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hal.98-99. 
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Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren 

Bustanul Muttaqin Kecamatan Merbau 

Mataram Lampung Selatan”. Berdasarkan 

hasil penelitiannya bahwa pemimpin telah 

berperan dalam membina akhlak santri, hal ini 

dilihat dari tindakan yang dilakukan oleh 

pemimpin dengan metode-metode yang 

digunakan yaitu metode uswah, ta‟widiyah, 

mau‟izhah, pengawasan, hukuman dan metode 

hafalan. Metode tersebut dilakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai moral serta etika 

bersosial. Namun upaya tersebut belum 

sepenuhnya optimal karena masih ada santri 

yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai 

dengan peraturan atau nilai ajaran Islam.
12

 

Penelitian ini fokus kepada pembinaan akhlak 

santri dengan peran pemimpinnya. Sedangkan 

peneliti fokus kepada peran keteladanan 

ustadznya dalam membentuk karakter santri. 

3. Skripsi dengan judul Kepemimpinan “Kyai 

Dalam Membentuk Karakter Santri di Pondok 

Pesantren Al-Falahiyyah Mlangi Sleman 

Yogyakarta”. Yang di susun oleh Sutami. 

                                                           
12

 Aulia Ria Hakim, “Peran Pemimpin dalam Pembinaan 

Akhlak Santri di Pondok Pesantren Bustanul Muttaqin Lampung 

Selatan”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden 

Intan Lampung, 2018, hal. iii. 



12 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu 

tentang gaya kepemimpinan paternalistic yaitu 

gaya kepemimpinan yang memberikan saran 

atau memutuskan perkara untuk menyelesaikan 

masalah dan sifat terbuka kyai kepada 

bawahannya. Adapun kiat-kiat dalam 

pembentukan karakter santri: riyadoh setiap 

hari, pembinaan secara langsung, pemberian 

nasehat, dan pemberian keteladanan. 

Sedangkan upaya kegiatan yang dilakukan kyai 

yaitu kajian kitab-kitab kuning, membaca 

maulid dziba‟, khitobah, penyaluran minat dan 

bakat santri, leadership, dan kewirausahaan.
13

 

Perbedaan penelitian ini dalam membentuk 

karakter santri dengan menggunakan 

kepemimpinan kyai sedangkan peneliti dengan 

keteladanan ustadz. 

4. Skripsi dengan judul “Peran Ustadz dalam 

Membentuk Karakter Santri di Pondok 

Pesantren Pancasila Salatiga” tahun 2017 ” 

yang disusun oleh Uswatun Khasanah, 

mahasisiwi jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah IAIN Salatiga. Hasil 

                                                           
13

 Sutami, “Kepemimpinan kyai dalam membentuk karakter 

santri di Pondok Pesantren Al-Falahiyah Mlangi Sleman Yogyakarta”, 

Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2018, hal.76. 



13 

penelitian ini yaitu dalam pembentukan 

karakter dengan mengajarkan santri kitab 

kuning, melatih kedisiplinan, tanggungjawab 

diri dan kemandirian yang dilaksanakan di 

dalam maupun diluar kelas, sedangkan peran 

ustadz dalam membentuk karakter bahwa peran 

guru agama sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing, penasehat, teladan, supervisor, 

korektor dan evaluator. Dalam pelaksanaanya 

ditemui sejumlah hambatan yaitu kurangnya 

tenaga kerja, kondisi fisik santri yang lelah, 

kurangnya sarana prasarana yang mendukung. 

Sedangkan daya dukungnya yaitu adanya 

hubungan yang baik antara pengajar dan 

santrinya. Dalam pembelajaran ustadz 

menggunakan pendekatan yang baik sesuai 

perannya menjadi guru agama untuk membuat 

santri-santri di Pondok senang dalam 

mengikuti kegiatan.
14

 Untuk membedakan 

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu dalam membentuk karakter 

santri uswatun khasanah fokus kepada peran 

ustadz sedangkan peneliti peran keteladanan 

ustadz. 

                                                           
14

 Uswatun Khasanah, “Peran Ustadz dalam Membentuk 

Karakter Santri di Pondok Pesantren Pancasila Salatiga”, Skripsi, 

Fakultas Tarbiyah IAIN Salatiga, 2017, hal. ix. 
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Berdasarkan hasil survey pustaka 

diatas, belum ditemukan adanya pembentukan 

akhlak santri dengan peran keteladanan ustadz, 

ditemukan beberapa persaaman penelitian yang 

membahas mengenai pembentukan akhlak 

tetapi dilihat peran pondok pesantren,peran 

pemimpin, peran ustadz, dan kepemimpinan 

kyai.  Oleh karena itu, peneliti akan fokus 

dalam masalah pembentukan akhlak santri 

dengan peran keteladanan ustadz. Membentuk 

akhlak santri yang dilakukan di Pondok 

Pesantren Ali Maksum Yogyakarta.  

E. Landasan Teori 

1. Keteladanan Ustadz 

a. Pengertian Keteladanan 

Keteladanan berasal dari kata 

“teladan” yang artinya sesuatu yang baik 

atau patut ditiru sebagai contoh. Sedangkan 

dalam bahasa Arabnya adalah uswatun al-

hasanah. Dari segi kalimatnya terdiri dari 

dua kata, yaitu uswatun dan hasanah. 

Mahmud Yunus mendefinisikan uswatun 

sama dengan qudwah yang artinya ikutan. 

Sedangkan hasanah diartikan sebagai 

perbuatan yang baik. Jadi uswatun hasanah 
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adalah suatu perbuatan baik seseorang yang 

ditiru atau diikuti oleh orang lain.
15

  

Keteladanan dalam pendidikan 

adalah salah satu faktor penting yang dapat 

menetukan keberhasilan terhadap anak 

didik dimasa depan. Keteladanan juga 

dapat meyakinkan keberhasilan dalam 

membentuk anak didik pada kepribadian 

moral, spiritual dan sosial. Guru atau ustadz 

adalah contoh terbaik dalam pandangan 

anak didik, yang akan di tiru tingkah laku, 

dan sopan santunnya. Kemudian, disadari 

atau tidak bahkan tercetak dalam jiwa anak 

didik dan perasaan gambaran guru atau 

ustadz baik ucapan, perbuatan, dan 

perilakuinya.
16

 

Jadi keteladananan merupakan salah 

satu cara atau metode terbaik dan 

menjajanjikan keberhasilannya dalam 

pembentukan akhlak. Dengan adanya 

teladan dari ustadz, santri akan mempunyai 

semangat untuk mengikuti apa yang 

diajarkan kepadanya, karena bagaimanapun 

                                                           
15

 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 93. 
16

 Nur Hidayat, Pendidikan Karakter di Pesantren: Model 

Keteladanan dan Pembiasaan…, hal. 22. 
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usaha mendidik santri tidak akan berhasil 

tanpa adanya suatu contoh yang dapat 

mereka anut. Seorang santri akan menerima 

apapun yang ada pada diri kyai dan 

ustadznya. 

b. Konsep Keteladanan 

Konsep keteladanan ini sudah 

diberikan Allah SWT dengan cara 

mengutus para Rasul, terutama Nabi 

Muhammad SAW, beliau adalah panutan 

bagi umat Islam sepanjang sejarah dan 

rahmat bagi sekalian alam. Disisi lain, 

beliau bagaikan lampu yang menerangi 

kegelapan. Secara psikologis, manusia 

sangat memerlukan tokoh atau panutan 

yang memiliki figur dan sifat teladan dalam 

hidupnya. Karena hal itu merupakan sifat 

bawaan yang ada pada diri manusia. Taqlid 

(meniru) adalah salah satu sifat pembawaan 

manusia itu sendiri. 
17

 

 

c. Bentuk Keteladanan 

Pembentukan akhlak santri dengan 

metode keteladanan dapat dilakukan 

                                                           
17

 Ibid., hal. 23. 
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dengan memberikan pembiasaan-

pembiasaan yaitu: 

1) Keteladanan dalam berbicara, dengan 

cara : ustadz membiasakan berbahasa 

sopan tidak kasar, ustadz membiasakan 

santri tidak membudayakan sifat 

bohong, ustadz harus selalu 

membiasakan santri menghargai santri 

lain ketika berbicara. 

2) Keteladanan dalam perbuatan, dengan 

cara : ustadz membiasakan santri sholat 

tepat waktu dan berjamaah, ustadz 

membiasakan mengetuk pintu dan 

salam sebelum masuk ruangan. 

3) Keteladanan dalam pergaulan, dengan 

cara : santri dilatih untuk mengucap 

salam dan menjawab salam, santri 

dilatih dan dibiasakan untuk 

menghormati Kyai dan ustadznya atau 

orang yang lebih tua, santri dibiasakan 

untuk silaturahim kepada sesama, dan 

santri membungkuk ketika dihadapan 
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Kyai atau saat Kyai jalan melewati 

santrinya.
18

 

d. Peran Ustadz 

Dalam kamus bahasa Indonesia 

dijelaskan bahwa pendidik adalah orang 

yang mendidik. Di dalam al-Qur‟an dan as-

Sunnah terdapat sejumlah istilah pada 

pengertian pendidik. Istilah tersebut 

diantaranya al-murabbi, al-muallim, al-

muzakki, al-ulama, al-rasikhun fi al-„ilm, 

ahl-al-dzikr, al-muaddib, al-mursyid, al-

ustadz, ulul albab, ulu al-nuha, al-faqih, 

dan al-muwai‟id.
19

 

Ustadz atau guru, bagi Abdullah 

Syafi‟ie merupakan suatu sumber ilmu 

pengetahuan. Untuk itu memerlukan 

penguasaan ilmu yang mendalam dan mesti 

haus pada ilmu pengetahuan. 
20

 seorang 

guru atau usadz adalah tokoh panutan dan 

menjadi tokoh teladan bagi masyarakat. 

Demikian pula dalam wawasan dan ilmu 

                                                           
18

 Zainal Azman, “Urgensi Keteladanan Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam membentuk Akhlak Siswa” dalam Jurnal el-Ghiroh, Vol. 

XIV, No. 01.( Februari, 2018), hal 19 
19

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 

2010), hal. 160. 
20

 Hasbi Indra, Pendidikan Pesantren dan Perkembangan 

Sosial-Kemasyarakatan, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 180. 



19 

karena menjadi tempat bertanya bagi anak 

didiknya.   

Al-Abrasyi berpendapat bahwa guru 

dalam pendidikan islam harus memiliki 

sifat-sifat berikut ini: 1) zuhud, tidak 

mengutamakan materi, mengajar karena 

mencari keridlaan Allah semata; 2) harus 

bersih tubuhnya; 3) harus bersih jiwanya: 

dari dosa besar, tidak ria, dengki dan sifat 

tercela lainnya 4) ikhlas dalam pekerjaan: 

sesuai kata dengan  perbuatan, rendah hati, 

bijaksana dan tegas dalam kata dan 

perbuatannya 5) pemaaf, sanggup menahan 

diri, lapang hati, tidak marah karena sebab-

sebab yang kecil; 6) berkepribadian dan 

mempunyai harga diri; 7) mempunyai sifat 

kebapakan; ia harus mencintai muridnya 

seperti mencintai anaknya sendiri; 8) 

mengetahui tabiaat muridnya; ia 

mengetahui pembawaan, kebiasaan, 

perasaan, dan memikirkan muridnya-

muridnya.
21

 

Peran guru atau ustadz sangatlah 

kompleks, tidak hanya mengajar melainkan 

harus siap mengontrol santrinnya, 

                                                           
21

 Ibid, hal. 183. 



20 

kapanpun dan dimanapun. Tetapi dalam 

pandangan orang beranggapan bahwa 

peranan guru atau ustadz hanya mendidik 

dan mengajar saja. Adam dan Dickey 

mengatakan bahwa peranan guru yang 

sesungguhnya meliputi:  

a. Guru sebagai pengajar 

b. Guru sebagai pembimbing 

c. Guru sebagai ilmuan 

d. Guru sebagai pribadi
22

 

2. Akhlak Santri 

a. Pengertian Akhlak 

Khalaqa-yakhluqu-Khalqan artinya 

membuat, atau menjadikan sesuatu. 

Sedangkan khuluq (bentuk tunggal) atau 

akhlak (bentuk jama‟) artinya perangai 

(Mahmud Yunus, 1989: 120). Penggunaan 

kata khalaqa dan turunannnya di dalam al-

Qur‟an berarti menciptakan sesuatu. 

Dengan demikian, pengertian akhlak dari 

segi bahasa maupun penggunaannya di 

dalam al-Qur‟an dapat didefinisikan 

sebagai tindakan membentuk atau 

                                                           
22

 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam…, hal. 

15-16. 
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membiasakan perbuatan yang bermanfaat 

bagi orang lain.
23

 

Sementara secara terminologi ada 

banyak pendapat, diantaranya adalah yang 

dikemukakan Al-Ghazali bahwa: 

 “Akhlak ialah suatu sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang dari sifat-

sifat itu timbul perbuatan-perbuatan 

dengan mudah, dengan tidak 

memerlukan pertimbangan pikiran 

(lebih dulu)”.  

 

Selanjutnya Ibnu Maskawaih 

menyatakan bahwa yang disebut akhlak 

adalah 

“Keadaaan jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan 

perbuatan tanpa melalui 

pertimbangan pikiran (lebih 

dulu)”.
24

 

 

Kedua pengertian diatas 

menunjukkan bahwa akhlak merupakan 

tingkah laku yang tertanam dalam jiwa 

manusia dan darinya menimbulkan 

perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan 

dan direncanakan sebelumnya. 

                                                           
23

 Ajad Sudrajat, dkk, Din Al-Islam, (Yogyakarta: UNY 

Press, 2013), hal. 80. 
24

 Akmal Hawi, Kompetensi Guru Pendidikan Agama 

Islam…, hal. 98-99. 
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b. Ruang lingkup Akhlak 

Ruang lingkup akhlak dapat berupa 

seluruh aspek kehidupan seseorang sebagai 

individu, yang bersinggung dengan sesuatu 

yang ada diluar dirinya, oleh karena itu 

ruang lingkup akhlak terdiri dari beberapa 

bagian yaitu: 

1. Akhlak terhadap Tuhan 

Titik tolak akhlak terhadap 

tuhan adalah pengakuan dan kesadaran 

bahwa tidak ada tuhan selain Allah, 

contohnya seperti bertaqwa atau 

menjalankan perintah Allah dan 

menjauhi segala larangannya.  

2. Akhlak terhadap manusia 

Setiap orang harus menjalin 

hubungan baik antar sesamanya, setelah 

menjalin hubungan baik dengan 

Tuhannya, contohnhya seperti 

melaksanakan perintah orantua, guru, 

pemerintah dll, menghormati sesama, 

dan kebiasaan positif yang berlaku di 

masyarakat.  

3. Akhlak terhadap alam atau lingkungan 

hidup 
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Contohnnya seperti menjaga 

kebersihan, keamanan dan 

kenyamanan.
25

  

c. Pengertian Santri dan Pondok Pesantren 

Santri adalah siswa atau murid yang 

belajar di pesantren. Seorang ulama bisa 

disebut sebagai kyai kalau memiliki 

pesantren dan santri yang tinggal dalam 

pesantren tersebut untuk mempelajari ilmu-

ilmu agama Islam melalui kitab-kitab 

kuning. Oleh karena itu, eksitensi kiai 

biasanya juga berkaitan dengan adanya 

santri di pesantrennya.
26

 C.C Berg 

berpendapat bahwa istilah santri berasal 

dari kata shastri dalam bahasa india dari 

kata shastra yang berarti buku-buku suci, 

buku-buku agama, dan buku-buku tentang 

ilmu pengetahuan.
27

 

Pesantren dengan awalan pe- dan 

akhiran –an berasal dari kata santri, bahasa 

Tamil yang berarti penuntut ilmu atau 

                                                           
25

 Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam.., hal. 182. 
26

 HM Amin Haedari, Masa Depan Pesantren: dalam 

Tantangan Modernitas dan Kompleksitas Global, (Jakarta: IRD Press, 

2004), hal. 35. 
27

 H. Babun, Suharto, Pondok Pesantren dan Perubahan 

Sosial: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai pesantren, 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), hal. 29. 
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diartikan juga guru mengaji. Ada beberapa 

aspek yang menarik pada pesantren di 

Indonesia, yaitu sistem pondok, dimana 

para santri dan guru tinggal disebuah 

bangunan sederhan, kemudian keakraban 

hubungan antara santri dengan kiai atau 

ustadz serta sistem pendidikan yang dapat 

diselenggarakan dengan biaya murah.
28

 

Menurut M. Ridlwan Natsir, 

pondok pesantren merupakan lembaga 

keagamaan yang memberikan pendidikan 

dan pengajaran serta mengembangkan dan 

menyebarkan ilmu agama islam. 

Sedangkan Mastuhu mengartikan pesantren 

sebagai lembaga tradisional islam untuk 

memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran islam (tafaqquh fiddin) dengan 

menekankan pentingnyan moral agama 

islam sebagai pedoman hidup 

bermasyarakat sehari-hari.
29

 

d. Akhlak Santri 

Akhlak secara khusus yang 

berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai 

                                                           
28

 M. Yatimin Abdullah, M.A, Studi Akhlak dalam Perspektif 

Al-Qur‟an, (Jakarta: Amzah, 2007), hal. 182-183. 
29

 H. Babun, Suharto, Pondok Pesantren dan Perubahan 

Sosial: Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai Pesantren …, hal. 31. 



25 

santri. Santri harus memilikinya karena 

untuk mendukung ektivitas atau 

keberhasilannya dalam kegitan belajar 

mengajar. Abd. al-Amir Syams al-Din 

mengemukakan pendapat terkait akhlak 

yang harus dimiliki santri, ada tiga hal 

yaitu, akhlak terhadap diri sendiri, antara 

lain: memelihara diri dari perbuatan dosa 

dan maksiat. kedua, akhlak terhadap 

pendidik, antara lain: mematuhi, 

menghormati, membantu dan menerima 

segala keputusannya. Ketiga, akhlak 

terhadap kegiatan belajar mengajar, antara 

lain: mempelajari dan memperdalam ilmu 

yang dipelajari dari ustadznya.
30

 

Selanjutnya, Burhan al-Din al 

zarnuji mengemukakan pendapat Ali bin 

Abi Thalib tentang enam hal penting yang 

perlu diperhatikan dan dilakukan oleh 

santri, melalui syairnya sebagai berikut: 

Ingatlah! Engkau tidak akan 

memperoleh ilmu, kecuali dengan 

enam syarat: aku akan menjelaskan 

keenam syarat itu kepadamu, yaitu 

kecerdasan, motivasi yang kuat, 

                                                           
30

 Ibid., hal. 183. 
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kesabaran, modal, petunjuk guru 

dan masa yang panjang.
31

 

 

e. Pembentukan Akhlak 

Pembentukan karakter atau akhlak 

di pondok pesantren diumpamakan ibarat 

kehidupan orang yang menuju pada jalan 

yang biasa ditempuh oleh orang-orang 

tasawuf atau sufi. Dimulai  dengan pola 

hidup sederhana, menumbuhkan rasa kasih 

sayang, rasa persaudaraan, dan 

persahabatan yang erat antar santri.
32

 

Komaruddin Hidayat 

menyampaikan betapa pentingnya 

pendidikan karakter atau akhlak bagi anak 

didik bangsa Indonesia. Beliau 

menyampaikan bahwa perlu adanya 

transfer pendidikan karakter dari pesantren 

ke sekolah umum. Karena model 

pendidikan pesantren lebih menekankan 

nilai-nilai kultur dan kepribadian yang 

berbasis agama.  

Ada beberapa hal penting yang bisa 

ditransfer dari model pendidikan di 

                                                           
31

Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam…, hal. 182. 
32

 Nur Hidayat, Pendidikan Karakter di Pesantren: Model 

Keteladanan dan Pembiasaan.., hal. 4 
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pesantren ke lembaga pendidikan umum, 

seperti keteladanan, pembiasaan, 

kepribadian, kepemimpinan, dan 

kewibawaan, maka hal itu merupakan 

modal utama dalam proses belajar 

mengajar. Di samping itu juga modal 

keberhasilan membangun karakter, 

budipekerti atau akhlak yang lebih santun.
33

 

Pelaksanaan pendidikan di Pondok 

Pesantren yaitu santri tidak bisa lepas dari 

identitas budaya di pondok pesantren 

seperti ikhlas, tawadhu‟, zuhud, dan 

wara‟.
34

 Dengan karakter tersebut santri 

dapat meletakkan kyai, ustadz, maupun 

orang yang lebih tua pada posisi yang lebih 

dihormat. Ada beberapa ciri-ciri khas 

pendidikan karakter di Pondok Pesantren, 

antara lain: kepatuhan santri kepada kyai 

dan ustadznya, hidup hemat dan sederhana 

diwujudkan dilingkungan pondok 

pesantren, kemandirian santri seperti: 

mencuci pakaian sendiri, persaudaraan 

yang sangat erat kepada sesama santri 

lainnya dan kehidupan dengan tingkat 

                                                           
33

 Ibid., hal. 4. 
34

 Abdulloh Aly, Pendidikan Islam Multikultural di 

Pesantren, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.169. 
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reliug yang tinggi, berani prihatin untuk 

mencapai tujuan.
35

 Dalam pelaksanaannya, 

pendidikan karakter tidak bisa dihafal 

seperti materi ujian akan tetapi memerlukan 

peneladanan dan pembiasaan seperti 

berlaku jujur, toleransi, malu bersikap 

malas, dan malu akan lingkungan yang 

kotor. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah strategi umum 

yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data 

yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang 

dihadapi. Metode penelitian merupakan cara yang 

harus dilakukan peneliti melalui serangkaian 

prosedur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

penelitian yang bertujuan memecahkan masalah 

atau mencari jawaban terhadap suatu masalah.
36

 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian 

lapangan atau field research, yaitu penelitian 

yang dilakukan melalui pengamatan langsung 

ke lokasi yang dijadikan objek penelitian, 

                                                           
35

 Sulthon mashud  dan Khusnurdilo, Manajemen Pondok 

Pesantren, (Jakarta: Divi Pustaka, 2003), hal. 93-94. 
36

 Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian: 

suatu tinjauan teoritis dan praksis, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 

2011), hal. 8. 
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artinya peneliti harus terjun langsung ke 

lapangan, dan terlibat dengan orang setempat.
37

 

Penelitian ini bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberikan 

gambaran penyajian laporan tersebut. Data 

tersebut di dapatkan dari hasil wawancara, 

catatan, lapangan, videotape, dokumen pribadi, 

dan dokumen resmi lainnya.
38

 Penelitian secara 

kualitatif deskriptif ini guna memberi 

keterangan yang jelas mengenai peran 

keteladanan ustadz dalam membentuk akhlak 

santri MTs putra di Pondok Pesantren Ali 

Maksum. 

2. Tempat dan waktu penelitian 

Tempat yang dilakukan penelitian 

adalah Pondok Pesantren Ali Maksum, Jl. Kyai 

Haji Ali Maksum, Krapyak, Panggungharjo, 

Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55143. Sedangkan waktu penelitian ini 

dilaksanakan mulai bulan Januari 2020 sampai 

selesai. 

                                                           
37

 Raco, Metode Penelitian Kualitatif: jenis, karakteristik dan 

keunggulannya, (Jakarta: Grasindo, 2010), hal. 9. 
38

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi 

revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 11. 
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3. Metode Penentuan Subyek 

Metode penentuan subyek berarti 

metode penentuan sumber data. Pada tahap ini, 

peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan 

berbagai sumber data yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian 

ini terdapat dua data yaitu: data primer (utama) 

dan data sekunder (pendukung). 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang 

dikumpulkan dalam rangka membantu 

memecahkan masalah dengan cepat.
39

 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

datanya adalah: lurah/ketua asrama Mts 

putra, ustadz asrama Mts putra, dan santri 

asrama MTs putra Pondok Pesantren Ali 

Maksum. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang 

dikumpulkan dengan tujuan untuk lebih 

dari sekedar membantu pemecahan 

masalah.
40

 Adapun sumber data sekunder 

misalnya buku-buku yang terkait dengan 

keteladanan ustadz, pembentukan akhlak, 

                                                           
39

 Tatang Ary Gumanti, Metode Penelitian Pendidikan, 

(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hal. 65. 
40

 Ibid., hal. 65. 
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arsip-arsip, dokumen, dan catatan Pondok 

Pesantren Ali Maksum.  

Sedangkan pengambilan data subyek 

dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah 

pengambilan sumber data dengan 

mempertimbangkan hal tertentu sehingga 

dalam pengambilan data peneliti memilih 

narasumber yang benar-benar mengetahui 

penelitian ini.
41

 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan Tanya 

jawab untuk memperoleh informasi atau 

data. Wawancara digunakan dalam 

penelitian lapangan karena mempunyai 

sejumlah kelebihan, antara lain: dapat 

digunakan oleh peneliti untuk lebih cepat 

memperoleh informasi yang dibutuhkan, 

lebih meyakinkan peneliti bahwa responden 

menafsirkan pertanyaan dengan benar, 

memberikan kemungkinan besar atas 

keluwesan dalam proses pengajuan 

                                                           
41

 Sugiyono, metode penelitian Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), hal. 300. 
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pertanyaan.
42

 Wawancara atau interview 

sebagai metode pengumpulan data yang 

dilaksanakan secara lisan dan pertemuan 

tatap muka yang baik secara individual atau 

kelompok.
43

 

Dalam pemelitian ini, untuk 

melengkapi data yang diperlukan, penulis 

melakukan wawancara kepada: Lurah/ketua 

asrama MTs Putra, ustadz asrama MTs 

putra, dan santri asrama MTs putra Pondok 

Pesantren Ali Maksum, Krapyak, 

Yogyakarta. 

b. Observasi 

Observasi adalah bagian dalam 

pengumpulan data. Observasi berarti 

mengumpulkan data langsung dari 

lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data 

tidak akan diperoleh dibelakang meja, 

tetapi harus terjun ke lapangan, ke tetangga, 

ke organisasi, ke komunitas. Data yang 

diobservasi dapat berupa gambaran tentang 

                                                           
42

 Widodo, Metodologi Penelitian: Popular dan Praktis, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 74. 
43

 Nana Syaodih Sukmaditana, Metode Penelitian 

Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 216. 
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sikap. Kelakuan, perilaku, tindakan, 

keseluruhan interaksi antar manusia.
44

 

Adapun cara yang digunakan adalah 

mengadakan pengamatan langsung di 

Pondok Pesantren Ali Maksum. Observasi 

secara langsung mempunya maksud untuk 

mengamati dan melihat langsung kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan 

pengumpulan data yang dilakukan melalui 

penelusuran dokumen. Teknik ini 

dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-

dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-

benda lainnya yang berkaitan dengan 

aspek-aspek yang diteliti.
45

 

Dengan metode ini peneliti akan 

mengumpulkan data berupa dokumen baik 

itu foto maupun dokumen berupa arsip 

pondok yang berkaitan dengan penelitian 

ini sebagai pelengkap dari metode 

pengumpulan data wawacara dan observasi. 

  

                                                           
44

 Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik 

dan Keunggulannya…, hal. 112. 
45

 Widodo, Metodologi Penelitian: Popular dan Praktis…, 

hal. 75. 
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5. Teknik Analisis Data 

a) Pengumpulan Data 

Data yang dihasilkan dari 

wawancara, observasi dan dokumentasi 

dikumpulkan dan dicatat dalam catatan 

lapangan. 

b) Redukasi Data 

Redukasi data dipakai untuk analisis 

yang menajamkan,  menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak 

penting, dan mengorganisasikan data, 

sehingga memberikan kemudahan peneliti 

menyusun kesimpulan. Dalam proses 

redukasi data, hanya temuan  data atau 

temuan yang berkaitan dengan masalah 

penelitian saja yang diredukasi, data yang 

tidak berhubungan dengan permasalahan 

peneliti dibuang.
46

 Data yang diredukasi 

yaitu sejarah berdirinya Pondok Pesantren, 

kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok 

Pesantren, dan sarana prasarana yang ada di 

Pondok Pesantren Ali maksum. 

  

                                                           
46

 Asep Kurniawan, Metode penelitian pendidikan, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 241. 



35 

c) Penyajian Data 

Pada penelitian kualitatif, penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Dengan 

mendisplay data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut.
47

 

d) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan 

pada proses penelitian berjalan. Setelah 

data terkumpul sangat mencukupi maka 

dibuat kesimpulan sementara, setelah sudah 

lengkap maka disusun kesimpulan akhir. 

Kesimpulan-kesimpulan tersebut 

diverifikasi selama proses penelitian sedang 

berjalan.
48

  

6. Teknik Uji Keabsahan Data 

Agar dapat dipertanggungjawabkan, 

butuh metode pengecekan keabsahan data. 

                                                           
47

 Sugiyono, metode penelitian pendidikan: pendekatan 

kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 341. 
48

 Asep Kurniawan, Metode penelitian pendidikan…, hal. 

241 
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Metode yang digunakan untuk memperoleh 

keabsahan data, antara lain: 

a. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan berarti 

mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan 

proses analisis yang konstan atau tentatife. 

Mencari suatu usaha membatasi berbagai 

pengaruh. Mencari apa yang dapat 

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat 

diperhitungkan.
49

 

Ketekunan pengamatan ini untuk 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan 

permasalahan. Pada konteks ini, peneliti 

menelaah kembali data-data sehingga data 

tersebut mudah dipahami dan tidak 

diragukan lagi. 

b. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan sebagai pembanding 

terhadap data itu. Teknik triangulasi yang 

                                                           
49

 Lexy J. Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif edisi 

revisi…,  hal. 329. 
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paling banyak digunakan ialah pemeriksaan 

melalui sumber lain.
50

 

Peneliti akan memeriksa data yang 

telah diperoleh, kemudian data tersebut 

dibandingkan dengan data dari luar 

(sumber lain), sehingga keabsahan data 

dapat dipertanggung jawabkan.
51

 Peneliti 

membandingkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara, membandingkan 

data informan yang satu dengan yang 

lainnya dan membandingkan hasil 

wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan. 

Populasi penelitian ini adalah 

seluruh santri MTs putra Ali Maksum 

dengan jumlah 357, dan sampelnya adalah 

perwakilan dari setiap kelas, yaitu kelas VII 

sebanyak 10 santri, kelas VIII sebanyak 10 

santri, dan kelas XI sebanyak 10 santri. 

Dan juga perwakilan dari ustadz yaitu 

sebanyak 10 ustadz. 
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 Iskandar, Metodologi riset pendidikan dan sosial 
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233-234. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka mewujudkan sebuah 

penulisan berbasis penelitian tentu dibutuhkan 

sebuah sistematika yang mampu membuat 

berbagai jenis permasalahan tersebut dibahas 

secara teratur dan tidak keluar dari batasan 

masalah. Dengan demikian penulis menyusun 

sistematika penulisan ini sebagai berikut: 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, 

halaman surat pernyataan, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar table, dan daftar lampiran. 

Bagian tengah atau inti berisi uraian 

penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai 

bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-

bab sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini penulis 

mengungkapkan hasil penelitian dalam 4 bab. 

Bab I berisikan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penilitian, kajian pustaka, landasan teori, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab II pembahasan mengenai gambaran 

umum tentang Pondok Pesantren Ali Maksum. 

Gambaran tersebut meliputi letak geografis, 

sejarah dan perkembangannya, visi dan misi, 
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maksud dan tujuan, struktur kepengurusan, 

keadaan santri dan ustadz, keadaan sosial 

keagamaan, keadaan sarana prasarana, kegiatan 

santri dan Ekstrakulikuler di Pondok Pesantren Ali 

Maksum. 

Bab III pembahasan mengenai pemaparan 

tentang peran keteladanan ustadz dalam 

membentuk akhlak santri, hasil dari pelaksanaan 

peran keteladanan ustadz dalam membentuk 

akhlak santri, dan faktor yang menjadi penghambat 

dan pendukung terlaksananya peran keteladanan 

ustadz dalam membentuk akhlak santri MTs putra 

Pondok Pesantren Ali Maksum. 

Bab IV merupakan penutup, mengakhiri 

penulisan skiripsi, pada bab IV ini menguraikan 

mengenai kesimpulan akhir dari hasil penelitian, 

dan saran-saran.  

Bagian akhir dari skripsi ini meliputi daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran yang berisikan 

keterangan telah melakukan penelitian, hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti mengenai peran keteladanan 

ustadz dalam membentuk akhlak santri MTs putra 

di Pondok Pesantren Ali Maksum Yogyakarta 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran keteladanan ustadz dalam membentuk 

akhlak santri MTs putra yaitu dengan cara 

melalui kebersihan, membangunkan santri 

untuk sholat shubuh dan sholat berjama‟ah, 

berbicara yang baik dan berperilaku sopan 

santun, mengajarkan kitab-kitab akhlak dengan 

metode sorogan dan bandongan, takdziran 

membaca Al-Qur‟an. 

2. Hasil dari peran keteladanan ustadz dalam 

membentuk akhlak santri MTs putra adalah 

santri sudah memiliki akhlak yang cukup baik, 

hal ini dibuktikan hasilnya bahwa para santri 

dapat meneladani apa yang diperintahkan 

ustadznya, dan mempunyai akhlak yang baik 

dalam kehidupan sehari-hari, baik akhlak 

kepada Tuhan, akhlak kepada manusia dan 

akhlak terhadap alam atau lingkugan.  
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3. Faktor pendukung ustadz dalam membentuk 

akhlak santri MTs putra yaitu adanya 

komunikasi yang baik antara ustadz dan santri, 

motivasi dari orangtua yang dirumah, 

pengajian kitab akhlak, dan lingkungan pondok 

pesantren yang kondusif. Sedangkan faktor 

penghambatnya adalah Lingkungan rumah, 

kurangnya perhatian ustadz, dan kurangnya 

kesadaran santri. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan mengenai peran keteladanan ustadz 

dalam membentuk akhlak santri MTs putra di 

Pondok Pesantren Ali Maksum Yogyakarta, perlu 

adanya perbaikan dan saran yang membangun. 

Adapun saran tersebut diantaranya: 

1. Untuk Ustadz yaitu: 

a. Harus lebih memperketat absensi ngaji atau 

kegiatan lainnya supaya santri lebih rajin 

dan tertib. 

b. Harus terus menasehati santrinya jangan 

pernah bosan dan juga harus sering terjun 

langsung atau ikut terlibat dalam semua 

kegiatan. 
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c. Harus lebih memperketat takdziran supaya 

santri jera dan tidak menglangi 

kesalahannya. 

d. Harus banyak memberikan waktu kepada 

santri, atau bersama santri, karena hal itu 

akan menambahkan hubungan yang 

harmonis dan santri akan lebih 

menghormati dan menerima segala apapun 

yang diberikan. 

2. Untuk Santri 

a. Bersungguh-sungguh lagi dalam 

memperbaiki akhlak dan mempunyai 

kesadaran akan pentingnya pendidikan 

akhlak. 

b. Harus lebih taat peraturan dan disiplin 

dalam kegitatan-kegiatan yang ada di 

Pondok Pesantren. 

c. Harus lebih menghargai dan menghormati 

ustadz seperti mendengarkan ustadz ketika 

memberikan nasehat.  

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat kepada penulis, 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang saya 

tulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini 

masih jauh dari kata sempurna, karena 
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kesempurnaan hanya milik Allah SWT. oleh 

karena itu penullis mengharapkan kritik dan saran 

yang membangun dari pembaca mengenai skripsi 

ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca, para peneliti selanjutnya, ustadz 

atau guru untuk selalu mengembangkan penelitian 

ini dan meningkatkan kualitas pendidikan karakter 

di Indonesia. Semoga bermanfaat juga untuk para 

santri atau siswa sehingga dapat digunakan sebagai 

motivasi dalam membentuk akhlak, amin.  
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Lampiran I 

Pedoman Pengumpulan Data 

A. Pedoman Observasi 

1. Letak geografis Pondok Pesantren Ali Maksum 

Yogyakarta. 

2. Keadaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki 

Pondok Pesantren Ali Maksum Yogyakarta. 

3. Kegitan Santri MTs Putra. 

4. Akhlak santri MTs putra Pondok Pesantren Ali 

Maksum Yogyakarta. 

5. Peran ustadz dalam membentuk akhlak santri 

MTs Putra Pondok Pesantren Ali Maksum 

Yogyakarta. 

B. Pedoman Wawancara 

a) Lurah/ketua asrama MTs putra pondok 

pesantren Ali Maksum Yogyakarta. 

1. Bagaimana akhlak santri MTs putra di 

Pondok Pesantren Ali Maksum? 

2. Metode apa yang digunakan ustadz dalam 

membentuk akhlak santri MTs putra? 

3. Apakah ustadz MTs putra menggunakan 

metode keteladanan dalam membentuk 

akhlak santrinya? 

4. Apakah keteladanan ustadz dalam 

membentuk akhlak santri sangat berperan? 

5. Ada berapa jumlah santri MTs Putra? 

6. Ada kah program unggulan/Ekstrakulikuler 

di pondok pesantren? 

b) Ustadz MTs putra pondok pesantren Ali 

Maksum Yogyakarta. 

1. Bagaimana akhlak santri terhadap dirinya 

sendiri, akhlak santri terhadap ustadznya, 

dan akhlak santri terhadap kegiatan belajar 

mengajar? 



 

2. Metode apa saja yang digunakan dalam 

membentuk akhlak santri MTs putra? 

3. Apakah anda menerapkan metode 

keteladanan dalam membentuk akhlak 

santri MTs putra?  

4. Seperti apa contoh keteladanan yang anda 

berikan kepada santri MTs putra? 

5. Bagaimana peran keteladanan dalam 

membentuk akhlak santri MTs Putra di 

Pondok Pesantren Ali Maksum? 

6. Bagaimana hasil dari pelaksanaan peran 

keteladanan dalam membentuk akhlak 

santri MTs Putra di Pondok Pesantren Ali 

Maksum? 

7. Apa saja faktor pendukung dalam uapaya 

membentukan akhlak santri MTs putra di 

Pondok Pesantren Ali Maksum? 

8. Apa saja faktor penghambat dalam upaya 

membentukan akhlak santri MTs putra di 

Pondok Pesantren Ali Maksum? 

9. Apakah solusi untuk faktor penghambat 

tersebut? 

c) Santri MTs putra pondok pesantren Ali 

Maksum Yogyakarta.  

1. Apa motivasi anda menjadi Santri? 

2. Apa alasan anda mondok disini? 

3. Sudah berapa lama tinggal/belajar di 

pondok ? 

4. Bagaimana akhlak santri/teman-teman 

anda? 

5. Apakah ada santri yang melanggar? Jika 

ada, apa pelanggarannya? 

6. Bagaimana respon Ustadz/Pembimbing 

terhadap pelanggaran tersebut? 



 

7. Metode apa yang digunakan ustadz dalam 

membentuk akhlak? 

8. Apakah ustadz sudah memberikan 

keteladanan dalam membentuk akhlak? 

9. Apakah dari keteladanan yang diberikan 

ustadz dapat merubah akhlak anda? 

10. Apakah ada hambatan/kendala yang anda 

rasakan selama mondok di sini? 

C. Dokumentasi 

1. Sejarah dan perkembangan pondok pesantren 

Ali Maksum Yogyakarta. 

2. Struktur kepengurusan yayasan Ali Maksum 

dan MTs Putra. 

3. Visi dan Misi pondok pesantren Ali Maksum 

Yogyakarta. 

4. Maksud dan tujuan pondok pesantren Ali 

Maksum Yogyakarta. 

5. Keadaan ustadz MTs Putra pondok pesantren 

Ali Maksum Yogyakarta. 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana  

7. Jadwal kegiatan pondok pesantren Ali Maksum 

Yogyakarta. 

8. Kegiatan ekstrakurikuler pondok pesantren Ali 

Maksum Yogyakarta. 

  



 

Lampiran II 

Catatan Lapangan 1 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Jum‟at, 17 Januari 2020 

Jam    : 16.45-17.10 WIB 

Lokasi   : Kantor Asrama Sunan  

  Ampel 

Sumber Data   : Thoriq 

Deskripsi Data: 

Informan merupakan ustadz asrama MTs 

putra kelas satu, wawancara ini bertujuan untuk 

mendapatkan berbagai informasi tentang peran 

keteladanan dalam membentuk akhlak santri. 

Dari wawancara tersebut dapat diketahui 

bahwa metode keteladanan sangat berperan dalam 

membentuk akhlak santri karena setiap apa yang 

dicontohkan ustadz, santri akan mengikutinya atau 

menirukannya. Contohnya ketika ustadz lewat 

didepan orang yang lebih tua, ataupun yang lebih 

muda akan membungkuk, ketika berbicara dengan 

kyai dengan bahasa yang sopan, makan dan minum 

sambil duduk, menggunakan pakaian yang rapi dan 

sopan, serta jalan dengan kaki tidak dibunyikan. 

 

 

 

 Interpretasi: 

  Metode keteladanan sangat berperan dalam 

membentuk akhlak santri, maka semua itu menjadi 

contoh bagi santri dan santripun akan 

menirukannya. 

 

 

 



 

 Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Jum‟at, 17 Januari 2020 

Jam    : 16.00-16.35 WIB 

Lokasi    : Kantor Asrama Sunan  

  Ampel  

Sumber Data   : Nahika Billah Robba 

Deskripsi Data: 

 Informan adalah merupakan ustadz asrama 

MTs putra kelas satu, wawancara ini bertujuan 

untuk mendapatkan berbagai informasi tentang 

peran keteladanan ustadz dalam membentuk 

akhlak santri. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap 

bahwa ustadz sebagai pembimbing menggunakan 

metode keteladanan yang tidak hanya menyuruh 

santri tetapi ikut terjun langsung dan ikut terlibat 

dalam kegiatan. Cara ustadz berperilaku, 

berkomunikasi dan berinteraksi di lingkungan 

pondok pesantren, karena cara yang dilakukan 

tersebut yang nantinya dilihat dan akan dicontoh 

oleh santri sehingga ustadz sangat berhati-hati 

dalam bertindak dan berkomunikasi kepada kyai, 

sesama ustadz maupun santri. Seperti contoh 

membuat jadwal piket santri dengan santri lainnya 

membersihkan pondok pesantren, dan lain 

sebagainya. 

Interpretasi:  

 Ustadz memberikan keteladanan kepada 

santri berupa cara berperilaku, berkomunikasi dan 

berinteraksi kepada seluruh warga pondok 

pesantren. 

  



 

Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Senin, 20 Januari 2020 

Jam    : 14.00-14.25 WIB 

Lokasi    : Kantor Asrama Sunan  

 Bonang 

Sumber Data   : M. Hilmi Miftahzen Reza 

Deskripsi Data: 

 Informan adalah merupakan ustadz asrama 

MTs putra kelas dua, wawancara ini bertujuan 

untuk mendapatkan berbagai informasi tentang 

contoh bentuk keteladanan ustadz dalam 

membentuk akhlak santri. 

Bentuk keteladanan yang diberikan ustadz 

kepada santri misalnya ketika selesai sholat jamaah 

ustadz menyuruh santrinya untuk membaca asmaul 

khusna bersama-bersama, atau ketika menyuruh 

santri untuk membersihkan halaman dan blok 

kamar, hal ini sudah menjadi kebiasan para santri, 

ustadz membungkuk ketika ada kyai yang lewat, 

pada saat santri melihat perilaku tersebut santri 

dengan sadar akan meniru perilaku yang 

dicontohkan ustadznya. 

Interpretasi:  

Bentuk keteladanan yang diberikan oleh 

ustadz kepada santri dilakukan dengan melalui 

perbuatan, ucapan maupun tradisi di pondok 

pesantren. 

 

  



 

Catatan Lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Jum‟at, 24 Januari 2020 

Jam    : 17.00-17.40 WIB 

Lokasi    : Kantor Asrama Sunan  

  Gunung Jati  

Sumber Data   : Lytto Syahrum Armintsa,  

  S.Ag 

Deskripsi Data: 

 Informan adalah  ustadz Lytto Syahrum 

Armintsa selaku Lurah Pondok Pesantren asrama 

MTs putra, wawancara ini bertujuan untuk 

mendapatkan berbagai informasi tentang peran 

keteladanan ustadz dalam membentuk akhlak 

santri. 

 Dari wawancara tersebut dapat diketahui 

bahwa keteladanan ustadz dalam membentuk 

akhlak santri sangat penting. Khususnya akhlak 

santri terhadap dirinya itu baik, karena santri tidak 

membiasakan dirinya berfoya-fota baik waktu, 

harta maupun kata. Peran ustadz sebagai 

pembimbing dibutuhkan dalam membentuk akhlak 

santri seperti memberikan keteladanan kepada 

santri di lingkungan pondok pesantren dengan 

harapan santri ikut meneladani apa yang dilakukan 

ustadz. Interpretasi: 

 Peran ustadz sebagai pembimbing adalah 

memberikan contoh keteladanan yang baik dengan 

harapan santri meniru perilaku ustadz yang telah 

dicontohkan oleh ustadz. 

 



 

Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Jum‟at, 24 Januari 2020 

Jam    : 16.00-16.20 WIB 

Lokasi    : Kantor Asrama Sunan 

Gunung Jati 

Sumber Data   : Mustofa Ikhwanul Jamil 

Deskripsi Data: 

 Informan adalah merupakan ustadz asrama 

MTs putra kelas tiga, wawancara ini bertujuan 

untuk mendapatkan berbagai informasi tentang 

akhlak santri. 

 Dari hasil wawancara tersebut bahwa di 

pondok pesantren santri diajarkan untuk selalu 

hormat kepada gurunya, tak jarang meskipun ada 

beberapa santri yang nakal, akan tetapi mereka 

sangat menghormati gurunya. Akhlak santri 

terhadap kegiatan belajar tentu sangat luar biasa, 

santri diajarkan metode keistiqomahan sehingga 

dalam kegiatan apapun santri selalu mengikutinya. 

Dalam hal ini ustadz juga menerapkan absen dan 

takzir, adapun dalam kegiatan yang bersifat work 

time santri selalu bisa diandalkan ketika dalam 

kegiatan tersebut muncul berbagai hal yang 

bersifat realistis, seperti kerjasama menata tempat 

untuk suatu kegiatan. 

Interpretasi: 

 Akhlak santri terbentuk sesuai yang 

dicontohkan oleh ustadz seperti metode 

keteladanan istiqomah untuk membiasakan santri 

terhadap apapun agar bisa diandalkan seperti yang 

dicontohkan ustadz. 

  



 

Catatan Lapangan 6 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Jum‟at, 24 Januari 2020 

Jam    : 16.30-16.55 WIB 

Lokasi    : Kantor Asrama Sunan  

  Gunung Jati  

Sumber Data   : M. Ahyat Ajdal Umam,  

  S.Ag 

Deskripsi Data: 

 Informan adalah merupakan ustadz asrama 

MTs putra kelas tiga, wawancara ini bertujuan 

untuk mendapatkan berbagai informasi tentang 

faktor pendukung dan penghambat peran 

keteladanan ustadz dalam membentuk akhlak 

santri.  

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap 

bahwa peran ustadz sebagai orang tua kedua di 

pondok pesantren memiliki tanggung jawab 

terhadap akhlak santri di pondok pesantren. 

Adapun faktor pendukung peran keteladan ustadz 

dalam membentuk akhlak santri adalah komunikasi 

yang baik antara ustadz dan santri. Sedangkan 

faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran 

santri untuk meneladani atau mencontohkan 

ustadz. 

Interpretasi: 

 Faktor yang mendukung peran ustadz 

dalam membentuk akhlak santri adalah komunikasi 

yang baik antara ustadz dan santri, sedangkan 

faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran 

santri. 

 

 

  



 

Catatan Lapangan 7 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : 09 Februari 2020 

Jam    : 14.08 – 14.25 WIB 

Lokasi    : Aula Asrama Sunan  

  Bonang 

Sumber Data   : Ahmad Fawwaz   

Deskripsi Data: 

 Informan adalah merupakan santri asrama 

MTs putra kelas dua, wawancara ini bertujuan 

untuk mendapatkan berbagai informasi tentang 

akhlak santri.  

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap 

bahwa peran ustadz di pondok pesantren memiliki 

tanggung jawab terhadap akhlak santri di pondok 

pesantren. menurut informan santri sudah memiliki 

akhlak yang baik terhadap ustadznya karena ustadz 

sudah memberikan keteladanan akhlak kepada 

santri seperti ketika santri berjalan dan bertemu 

dengan ustadz di luar pondok pesantren, santri 

harus menyapa dan bersalaman. 

Interpretasi: 

 Peran keteladanan ustadz dalam 

membentuk akhlak santri sudah baik terbukti 

bahwa santri memiliki akhlak yang baik, dan sudah  

mempraktekkan apa yang telah dicontohkan oleh 

ustadz.  

 

 

 

  



 

Catatan Lapangan 8 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : 09 Februari 2020 

Jam    : 13.35 – 14.00 WIB 

Lokasi    : Aula Asrama Sunan  

  Bonang 

Sumber Data   : Dzaki Zaidan Ali   

Deskripsi Data: 

 Informan adalah merupakan santri asrama 

MTs putra kelas dua, wawancara ini bertujuan 

untuk mendapatkan berbagai informasi tentang 

peran keteladanan ustadz dalam membentuk 

akhlak santri.  

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap 

bahwa peran ustadz dalam membentuk akhlak 

santri sangat besar, karena ketika santri melanggar 

aturan pondok ustadz selali menasehati kemudian 

memberikan takdziran, contohnya seperti ketika 

saya melihat pertandingan sepak bola di stadion 

dengan tanpa izin saya dihukum mengaji atau 

membaca al-Qur‟an setiap hari setelah pulang 

sekolah sampai waktu ashar, dengan adanya 

takdziran saya merasa tidak akan mengulangi 

kesalahan lagi. 

Interpretasi: 

 Peran keteladanan ustadz dalam 

membentuk akhlak santri sangat besar karena 

setiap ada santri melanggar atau membuat 

kesalahan ustadz memberikan takdziran atau 

hukuman yang membuat santri sadar terhadap 

kesalahannya.  

 

  



 

Catatan Lapangan 9 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : 09 Februari 2020 

Jam    : 14.34 – 14.55 WIB 

Lokasi    : Aula Asrama Sunan  

  Bonang 

Sumber Data   : Abiem Helwin Hamada 

Deskripsi Data: 

 Informan adalah merupakan santri asrama 

MTs putra kelas tiga, wawancara ini bertujuan 

untuk mendapatkan berbagai informasi tentang 

contoh keteladanan ustadz dalam membentuk 

akhlak santri.  

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap 

bahwa contoh keteladanan yang diberikan ustadz 

yaitu biasanya ustadz langsung mencontohkan, 

seperti ustadz langsung turun tangan ketika 

bangunin shubuh, kemudian ketika bersih-bersih 

ustadz juga turun tangan terlebih dahulu, dan juga 

ketika ustadz berangkat kuliah, berangkat pagi-

pagi, hal itu membuat saya termotivasi untuk 

berangkat sekolah tepat pada waktunya. 

Interpretasi: 

 Contoh keteladanan yang diberikan kepada 

ustadz dengan baik di ikuti  oleh santri, seperti 

tertib dalam berangkat sekolah. Santri akan lebih 

mencontohkan ustadz jika ustadz terlebih dahulu 

melakukannya atau ikut terjun langsung. 

 

  



 

Catatan Lapangan 10 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : 09 Februari 2020 

Jam    : 16.00 – 16.25 WIB 

Lokasi    : Aula Asrama Sunan  

  Bonang 

Sumber Data   : Akunda Ahmad Naqfi 

Deskripsi Data: 

 Informan adalah merupakan santri asrama 

MTs putra kelas dua, wawancara ini bertujuan 

untuk mendapatkan berbagai informasi tentang 

faktor pendukung peran keteladanan ustadz dalam 

membentuk akhlak santri.  

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap 

bahwa faktor pendukung ustadz dalam membentuk 

akhlak santri yaitu pengajian yang diajarkan oleh 

Kyai lebih mengena dalam lubuk hati seorang 

santri, sehingga santri merasa tergugah untuk 

memiliki akhlak yang baik dan dipraktekkan sesuai 

apa yang diperintahkan dalam kitab yang diajarkan 

Kyai dalam kehidupan sehari-hari oleh santri. 

Interpretasi: 

 faktor pendukung peran keteladanan ustadz 

dalam membentuk akhlak santri yaitu pengajian 

kitab akhlak yang diajarkan kyai dengan metode 

bandongan. 

 

  



 

 Catatan Lapangan 11 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : 09 Februari 2020 

Jam    : 14.59 – 15.20 WIB 

Lokasi    : Aula Asrama Sunan  

  Bonang 

Sumber Data   : Fatichul Ichsan 

Deskripsi Data: 

 Informan adalah merupakan santri asrama 

MTs putra kelas satu, wawancara ini bertujuan 

untuk mendapatkan berbagai informasi tentang 

faktor penghambat peran keteladanan ustadz dalam 

membentuk akhlak santri.  

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap 

bahwa faktor penghambat ustadz dalam 

membentuk akhlak santri yaitu ketika santri 

kembali ke rumah di saat libur pondok, maka santri 

akan terbawa lingkungan rumah, atau pergaulan 

teman-temannya yang berada di rumah asalnya, 

yang memberikan pergaulan kurang baik, dan 

santri terbawa pergaulan tersebut sampai kembali 

ke pondok pesantren. 

Interpretasi: 

 faktor penghambat peran keteladanan 

ustadz dalam membentuk akhlak santri yaitu 

lingkungan rumah artinya ketika libur pondok, 

santri terbawa lingkungan rumah yang membuat 

akhlak nya menjadi tidak baik. 

 

  



 

Catatan Lapangan 12 

Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi 

Hari/Tanggal   : Senin 13 Januari 2020 

Jam    : 14.00 – 15.00 WIB 

Lokasi    : Kantor Asrama Sunan  

  Gunung Jati 

Sumber Data   : Buku Pedoman Santri  

Deskripsi Data: 

 Data yang diambil merupakan data yang 

berkaitan dengan jadwal kegiatan santri dari 

harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Selain 

jadwal kegiatan santri, peneliti juga mengambil 

data struktur kepengurusan Yayasan dan 

kepengurusan MTs Putra serta data kegiatan 

ekstrakulikuler yang sudah berjalan di Pondok 

Pesantren Ali Maksum khususnya MTs Putra. Hal 

ini merupakan bentuk dokumentasi yang menjadi 

pendukung data observasi dan wawancara. 

Interpretasi: 

 Hasil dokumentasi yang diperoleh berupa 

jadwal kegiatan santri, struktur kepengurusan dan 

kegiatan ekstrakulikuler MTs  

  



 

Catatan Lapangan 13 

Metode Pengumpulan Data : Observasi dan  

  Dokumentasi 

Hari/Tanggal   : Senin 13 Januari 2020 

Jam    : 14.00 – 15.00 WIB 

Lokasi    : Kantor Asrama Sunan  

  Gunung Jati 

Sumber Data   : Lytto Syahrum Armintsa,  

  S.Ag 

Deskripsi Data: 

 Data yang diambil merupakan data sarana 

prasarana terbaru, peneliti melakukan observasi di 

Pondok Pesantren Ali Maksum khususnya MTs 

Putra mengenai keadaan seperti gedung, kamar, 

fasilitas asrama dan lingkungan. Observasi yang 

dilakukan peneliti untuk menguatkan data yang 

sebenarnya. 

Interpretasi: 

 Hasil dokumentasi yang diperoleh berupa 

sarana dan prasaran terbaru di Pondok Pesantren 

Ali Maksum khususnya MTs Putra di Pondok 

Pesantren Ali Maksum. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Catatan Lapangan 14 

Metode Pengumpulan Data : Observasi  

Hari/Tanggal   : Jum‟at, 24 Januari 2020  

Jam    : 13.45 WIB 

Lokasi    : Pondok Pesantren Ali  

  Maksum 

Sumber Data   : Ustadz Asrama MTs Putra 

Deskripsi Data: 

 Data yang diambil merupakan data 

mengenai peran ustadz dalam membentuk akhlak 

santri, peneliti melakukan observasi di Pondok 

Pesantren Ali Maksum khususnya ustadz MTs 

Putra mengenai perannya sebagai pembimbing, 

teladan, pengawas, pendidik dan orangtua kedua. 

Interpretasi: 

 Hasil Observasi yang diperoleh berupa 

peran ustadz di Pondok Pesantren Ali Maksum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran III 

Hasil Dokumentasi 

 

  
  
 
 

                  
 
 

                     
            

                  
 
       



 

      
  
 

     
 

               
 
 

              



 

 
        

                  
 

                  
                
 

                                
                    

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran IV 

 
 

  



 

Lampiran V 

 
 

  



 

Lampiran VI 

 
 

  



 

Lampiran VII 
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Lampiran IX 

  



 

Lampiran X 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran XI 

 
 

  



 

Lampiran XII 
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Lampiran XIV 

 
 

  



 

Lampiran XV 
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