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ABSTRAK 

Muchammad Saiful Machfud, S.Sos., NIM. 20200012001, Pendidikan Karakter 

Santri Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi Perspektif Kitab Adabul ‘Alim 

Wal Muta’allim Karangan K.H. Hasyim Asy’ari. Tesis. Konsentrasi Bimbingan dan 

Konseling Islam, Program Magister, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2022. Pembimbing: Zulkipli Lessy, Ph.D. 

“Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya fenomena tentang penyebab 

runtuhnya potensi karakter bangsa Indonesia pada saat ini, di antaranya faktor 

pendidikan, dan bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan merupakan 

mekanisme institusional yang mengakselerasi pembinaan karakter bangsa. Masalah 

karakter merupakan masalah yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Oleh 

karena itu, banyak orang baru menyadari betapa pentingnya pendidikan karakter di 

tengah-tengah kebobrokan dan kebangkrutan moral bangsa, dan perlunya 

pemilihan yang selektif pada lembaga pendidikan untuk dapat dipercaya dalam 

mendidik karakter anak bangsa. Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga 

pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan karakter. 

Bimbingan, pembinaan, dan pengawasan penanaman pendidikan karakter santri 

pondok pesantren berlangsung selama 24 jam dan dikembangkan dengan telaah 

kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim karangan KH. Hasyim Asy’ari.” 

“Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan dan memaparkan 

karakter yang harus dimiliki oleh seorang pengajar dan pelajar dalam perspektif 

pendidikan karakter di Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi. Jenis penelitian 

ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan kajian analisis kualitatif 

dan pendekatan fenomenologis. Teknik penentuan sampel sumber data 

menggunakan teknik purposive sampling. Sampel penelitian berjuma 12 sampel 

yang terdiri dari 3 ustadz, 2 ustadzah, 4 santri putra dan 3 santri putri. Pengumpulan 

data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam.” 

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) karakter santri Pondok Pesantren 

Bustanul ‘Ulum Ngawi termanifestasikan dalam  sikap dan perilaku, seperti: 

religius, jujur, qanā’ah, amanah, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, 

demokratis, cinta tanah air, cinta damai, peduli sosial, dan tanggungjawab. (2) 

Program pendidikan karakter santri Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi 

dilakukan melalui tiga aspek, yaitu: melalui kegiatan belajar mengajar, kegiatan 

ekstrakurikuler, dan aktivitas santri yang dilaksanakan melalui program harian, 

mingguan, bulanan, dan tahunan. (3) Pendidikan karakter santri Pondok Pesantren 

Bustanul ‘Ulum Ngawi perspektif kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim mengarah 

pada penciptaan karakter yang baik yang harus dimiliki oleh setiap pendidik dan 

peserta didik, dan tatakrama baik kepada orang alim maupun buku atau kitab dan 

mata pelajaran, guna menjadikan pribadi yang memiliki karakter, berakhlakul 

karimah, dan mendapatkan ilmu yang dipelajari.” 

Kata kunci: Pendidikan, Karakter, Santri, Adabul ‘Almin wal Muta’allim.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf Latin: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ
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 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a َـ

 Kasrah i i ِـ

 Dammah u u ُـ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u ْي.َ..

  Fathah dan wau au a dan u ْو.َ..

Contoh: 

 kataba  َكتَبَ  -

 fa`ala  فَعَلَ  -

 suila  ُسئِلَ  -

 kaifa  َكْيفَ  -

 haula َحْولَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas ا.َ..ى.َ..

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ..
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 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قَالَ  -

 ramā  َرَمى -

 qīla  قِْيلَ  -

 yaqūlu  يَقُْولُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

األَْطفَالِ  َرْؤَضةُ  -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

َرةُ  -  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  اْلَمِدْينَةُ اْلُمنَوَّ

 talhah   َطْلَحةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala  نَزَّ

 al-birr  البِر   -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

ُجلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu اْلقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّْمسُ  -

 al-jalālu اْلَجالَلُ  -
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G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تَأُْخذُ  -

 syai’un َشيئ   -

 an-nau’u النَّْوءُ  -

 inna إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

اِزقِْينَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  َو إِنَّ هللاَ فَُهَو َخْيُر الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِْسِم هللاِ َمْجَراَھا َو ُمْرَساَھا  -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 
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itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

-  ِ اْلعَالَِمْينَ اْلَحْمدُ هللِ َرب    Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

ِحْيمِ  - ْحمِن الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan 

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  هللاُ َغفُْور  َرِحْيم   -

ِ األُُمْوُر َجِمْيعًا  -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an  لِِل 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم اّللٰهِ الرَّ ْْحَِن الرَّ ِحْيمِ 

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT 

atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan tahap akhir studi di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman 

yang terang benderang ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan 

mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak. Amin. 

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun 

pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, 

maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

yang tiada batas kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Direktur Program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Ibu Dr. Nina Noor, M.A. selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic 

Studies (IIS) dan jajarannya atas segala kebijaksanaannya memudahkan urusan 

dan administrasi sampai perkuliahan penulis selesai. 

4. Bapak Zulkipli Lessy, M.Ag., M.S.W., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, memberikan motivasi, bimbingan dan arahan dengan 

penuh kesabaran, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Beliau 
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dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi tulisan ini sehingga menjadi lebih 

layak. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan 

keluarganya. 

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, khususnya para dosen yang mengampu mata kuliah di kelas 

konsentrasi BKI. Terimakasih atas dedikasi, bimbingan, curahan ilmu, 

wawasan, motivasi, dan inspirasi sehingga peneliti mendapat ilmu yang semoga 

bermanfaat dan barakah. 

6. Kedua orang tua saya: Ayahanda Sarjuni dan Ibunda Siti Warsiah yang sangat 

penulis cintai dan sayangi yang selalu memberi semangat, motivasi, dan doa 

dalam setiap langkah kehidupanku. 

7. Kyai Ahmad Zamroji selaku Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum 

Ngawi yang berbaik hati mempersilahkan melakukan penelitian. 

8. Seluruh narasumber, baik dari pengurus, ustadz/ustadzah, dan santri Pondok 

Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi yang telah banyak membantu dalam 

penyusunan tesis ini. 

9. Teman-teman senasib dan seperjuangan angkatan 2020 Program Studi 
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mendapatkan balasan dari-Nya. 

Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Demikian juga 

dengan tesis ini, tentunya masih ada kekurangan. Karena itu, dengan segala 

kerendahan hati, penulis berharap akan saran dan kritik yang konstruktif. Atas 

segala kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis mohon maaf sebagai insan yang 

dha’if. 

Akhirnya kepada Allah Azza Wajalla, penulis kembalikan segala sesuatunya 
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Muchammad Saiful Machfud, S.Sos. 
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MOTTO 

 

 خير الناس أنفعهم للناس

“Manusia paling baik adalah orang yang paling bermanfaat 

bagi manusia” (HR. Thabrani dan Daruquthni) 
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KATA PERSEMBAHAN 

Tesis ini saya persembahkan kepada ibu dan bapak yang selalu menjadi 

sepasang sayap yang selalu mengajarkan jiwa ini segalanya disertai dengan do’a 

dam ridhonya di setiap jiwa ini melangkah, membuat jiwa ini selalu siap untuk 

terbang tinggi untuk meraih mimpi dan cita-cita. 

Sosok bidadari terindah yang kini masih di ujung sana yang masih setia 

menunggu dengan sebuah senyuman termanisnya, selalu menghibur dan 

menghiasiku dengan canda tawa yang kini tertuai rapi dalam sanubariku. 

Almamater tercinta Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam Program 

Studi Interdisciplanary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

Untuk semua sahabatku santri Pon Pes Darussalam Blokagung, santri Pondok 

Pesantren Bustanul Ulum Ngawi dan sahabat-sahabat Konsentrasi BKI 2020, 

terimakasih atas semua dukungan dan do’a kalian. Saat kita berpisah nanti saya 

pasti akan merindukan kalian semua dengan semua kenangan yang kita ukir 

bersama, selalu semangat untuk meraih cita-cita kita dan semoga kita akan 

bertemu dalam kisah yang lebih indah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengubah keadaan dalam banyak hal, dan dapat menjadi sumber konflik 

nilai-nilai sosial budaya menjadikan banyaknya tantangan di era globalisasi.1 

Globalisasi tumbuh dan berkembang di seluruh tatanan masyarakat, baik 

masyarakat kota maupun masyarakat desa.2 Perilaku anak semakin tidak 

terkendali dengan terkontaminasinya perkembangan gaya hidup modern. Hal 

ini merupakan dampak dari kemajuan informasi dan komunikasi. Perkelahian 

antar-remaja, narkoba, sex bebas, pencurian, perampokan, pembunuhan adalah 

hasil dari era globalisasi ini. Prilaku demikian, yang perlu mendapat perhatian 

dan penanganan serius.3 

Silfiyasari dan Az Zhafi mengungkapkan bahwa, akibat kerusakan moral 

yang terjadi di Indonesia, kondisi kepribadian kini menjadi perbincangan di 

bidang pendidikan, dan kwalitas terhadap mutu pendidikan.4 Oleh karena itu, 

pembentukan karakter penting bagi kaum muda untuk menghadapi 

perkembangan segala bentuk kehidupan, menjaga nilai-nilai kebenaran, dan 

memperkuat diri terhadap hal-hal negatif. 

 
1“Mita Silfiyasari dan Ashif Az Zhafi, “Peran Pesantren Dalam Pendidikan Karakter di 

Era Globalisasi’, Jurnal Pendidikan Islam Indonesia”, Vol. 5, no. 1, (2020): 127-135.” 
2“Yhesa Rooselia Listiana, "Dampak Globalisasi Terhadap Karakter Peserta Didik dan 

Kualitas Pendidikan di Indonesia", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 5, no. 1, (2021): 1544-1550.” 
3“Gema Budiarto, "Indonesia Dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya Terhadap 

Krisis Moral dan Karakter", Pamator Journal, Vol. 13, no. 1, (2020): 50-56.” 
4  Mita Silfiyasari dan Ashif Az Zhafi, 129. 
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Anak usia dini sampai perguruan tinggi mendapatkan pendidikan 

karakter yang diinternalisasikan dan bersifat kesinambungan.5 Pentingnya 

pendidikan guna mendorong perkembangan kepribadian tidak termasuk dalam 

keberhasilan pendidikan karakter.6 Dalam prosesnya, setiap generasi 

mengubah dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan potensi dan ide 

yang dimiliki.  

Arifin mengatakan bahwa, penyebab lain krisis pendidikan karakter 

terhadap anak dikarenakan banyaknya kurikulum akademik yang membebani 

sekolah. Sedangkan, orang tua sepenuhnya menyerahkan pendidikan anak 

kepada sekolah dan “Job Creation” (pekerjaan mapan) sebagai kendala yang 

ada di masyarakat.7 Oleh karena itu, sinkronisasi antara orang tua dan pendidik 

sangat penting, untuk membentuk karakter anak sesuai normai yang ada. 

Ketika pendidikan karakter tidak diajarkan dan diabaikan menyebabkan 

peserta didik bertindak seenaknya. Misalnya, zaman sekarang peserta didik 

tidak mempermasalahkan apa yang disebut “malu” ketika melanggar peraturan 

yang ada di sekolah maupun agama. Mereka tampaknya tidak peduli dengan 

resiko yang datang dari tindakan mereka. 

Banyaknya kasus entah itu di dunia pendidikan baik yang dilakukan oleh 

tenaga pengajar atau peserta didik itu sendiri, mulai dari kasus asusila,8 

 
5“Abd. Khaliq, “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Kitab Ayyuhal Walad: 

Konstruksi Pemikiran Imam Al-Ghazali”, Abd. Al-Ibrah,i Vol. 2, no. 1, (2017): 88-112.” 
6“M. Zamharii dan Ulfa Masamah, “Relevansi Metode Pembentukan Pendidikan 

Karakter Dalam Kitab Ta’lim Muta’allim Terhadap Pendidikan Modern”, Jurnal Penelitian 

Pendidikan Islam,i Vol. 11, no 2, (2016): 55-75. ” 
7 Andi Agustan Arifin, "Membangun Fondasi Karakter Anak Dalam Keluarga", 

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (Pangkep: STKIP Andi Matappa, 2018): 36-48. 
8  https://www.jpnn.com/tag/guru-cabul. Diakses 18 November 2021. 

https://www.jpnn.com/tag/guru-cabul
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kekerasan,9 dan lain-lain. Faktanya, fenomena ini terjadi tidak hanya dari 

bangku sekolah SD, SLTP, dan SLTA, melainkan hingga perguruan tinggi. 

Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan 

Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkup perguruan tinggi akan ada 

sanksi bagi pelanggar. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan Mendikbud Ristek 

Nadiem Makarim.10 

Melihat realitas di atas, mulai dari pengajar dan pelajar menjadi krisis 

yang melanda Bangsa Indonesia. Realitas tersebut mengidentifikasikan bahwa, 

tidak adanya perubahan prilaku manusia setelah mendapatkan pendidikan 

karakter yang diajarkan mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 

Faktanya, perkataan dan tindakan manusia banyak yang tidak konsisten. 

Melihat kondisi tersebut, hal ini disinyalir disebabkan hasil dari dunia 

pendidikan.11 

Guru sebagai faktor paling berpengaruh mengenai keberhasilan 

pendidikan karakter. Seorang guru harus mampu menjadi panutan siswanya, 

tidak hanya mendidik siswa saja. Ada ungkapan pepatah: “guru kencing 

berdiri murid kencing berlari”, yang mengandung arti bahwa, sosok inti dunia 

pendidikan sebagai agent of change adalah guru. Yakni, sosoki penting 

 
9“https://nasional.tempo.co/read/1266367/kpai-kekerasan-di-dunia-pendidikan-

mencapai-127-kasus/full&view=ok. Diakses 18 November 2021.” 
10“https://news.detik.com/berita/d-5811524/nadiem-ancam-turunkan-akreditasi-kampus-

tak-jalankan-permendikbud-30. Diakses 19  November 2021.” 
11“Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan, Cet. 1 dan 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).” 

https://nasional.tempo.co/read/1266367/kpai-kekerasan-di-dunia-pendidikan-mencapai-127-kasus/full&view=ok
https://nasional.tempo.co/read/1266367/kpai-kekerasan-di-dunia-pendidikan-mencapai-127-kasus/full&view=ok
https://news.detik.com/berita/d-5811524/nadiem-ancam-turunkan-akreditasi-kampus-tak-jalankan-permendikbud-30
https://news.detik.com/berita/d-5811524/nadiem-ancam-turunkan-akreditasi-kampus-tak-jalankan-permendikbud-30
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pengubah kehidupan peserta didik dan ekosistem kehidupan di dunia pada 

umum.12 

Pendidikan karakter kini menjadi “trending topic” dalam dunia 

pendidikan. Dalam Peringatan Hari Kemerdekaan Nasional pada 2 Mei 2010, 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan Pentingnya 

pendidikan karakter di Indonesia disampaikan.13 Pengembangan karakter dan 

budaya bangsa adalah bagian integral dari sistem pendidikan. Dukungan serius 

diberikan pemerintah dalam pendidikan karakter.14  

Pendidikan karakter yang dikampanyekan oleh pemerintah, harus 

membutuhkan arah dan tujuan yang tepat. Arahan yang tepat, mempermudah 

penerapan di lapangan. Disisi lain, jika tidak jelas tidak akan berhasil 

pendidikan karakter, serta implementasinya pun mengalami banyak kendala. 

UU RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai dasar 

pendidikan karakter dan tujuan pendidikan Indonesia, dapat dilihat sebagai 

berikut: 

“Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”15 

 
12  Ahmad Hulaimi, "Guru dan Metode Pengajaran Bagaikan Buah Pinang Dibelah Dua 

(Aplikasi Metode Cooferative Learning Model Jigsaw Pada Pembelajaran PAI)", Tarbawiyah: 

Jurnal Penelitian Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial, Vol. 2, no. 2, (2017): 1-13. 
13 https://nasional.kompas.com/read/2011/05/20/21473385/~Nasional. Diakses 19 

Desember 2021. 
14“Fathul Mu’in, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoretik & Praktik (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2011): 323.” 
15“UU RI, Standar Nasional Pendidikan (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), 241.” 

https://nasional.kompas.com/read/2011/05/20/21473385/~Nasional
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Sumber daya alam tidak menjadi inti dalam keberhasilan tujuan suatu 

bangsa. Kualitas manusia juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan 

negara. Bahkan ada yang mengatakan, “Bangsa yang besar dapat dilihat dari 

kualitas/karakter bangsa (manusia) itu sendiri”.16 

“Dalam  kondisi  pendidikan  demikian,  pendidik  didorong  untuk 

merumuskan perspektif baru dalam pendidikan yang tidak hanya fokus pada  

pengetahuan  (knowledge  acquainted),  dan  ketrampilan (skill acquainted),  

harus berorientasi  dan memiliki nilai  (value  ioriened).17 Demikian, 

pendidikan karakter yang baik bukan hanya tentang pengetahuan yang baik 

(moral knowing), akan tetapi juga mencintai hal-hal yang baik (moral sense), 

dan perilaku yang baik (moral geste).18 

Secara teori, pendidikan karakter sudah ada sejak Islam masuk ke dunia, 

dan mengutus para Nabi untuk memperbaiki dan menyempurnakan karakter 

manusia. Pelopor pendidikan karakter dalami umat Islam adalah Nabi 

Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab [33] ayat 

21: 

” َ ِخَر َوذََكَر ّٰللاه َ َواْليَْوَم اْْلٰ ِ اُْسَوة  َحَسنَة  ِل َمْن َكاَن يَْرُجوا ّٰللاه  ٢١“ - َكثِْيًرۗا لَقَدْ َكاَن لَُكْم فِْي َرُسْوِل ّٰللاه

 
16“Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, Cet. 3 

(Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2012), 2.” 
17“Alfianoor Rahman, “Pendidikan Akhlak Menurut Az-Zarnuji dalam Kitab Ta’lim al-

Muta’alim”, Jurnal At-Ta’dib, Vol 11, no. 1, (2016): 129-144.” 
18“Ika Chastanti dan Indra Kumalasari Munthe, “Pendidikan Karakter Pada Aspej Moral 

Knowing Tentang Narkotika Pada Siswa Menengah Pertama”, Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan 

Sosial, Vol. 6, no. 1, (2019): 26-37.” 
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Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan 

kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah.”19 

 

Sikap dan prilaku manusia sangat diperhatikan dalam agama Islam, 

seperti bagaimana hidup di dunia ini. Para Ulama’, seperti Imam Al-Ghozali 

dalam karyanya yang berjudul Ayyuha Al-Walad, yang menyumbangkan 

pemikirannya dalam pendidikan karakter bagi umat islam. Al-Ghozali sendiri 

merupakan tokoh yang telah menghiasi pendidikan masyarakat muslim 

Indonesia dan salah satu orang terpenting dalam sejarah pemikiran agama 

secara umum.20 Selain Imam Al-Ghozali, ulama yang memberikan kontribusi 

dalam dunia pendidikan yang berasal dari Indonesia ialah KH. Hasyim Asy’ari. 

Beliau membuat kitab khusus tentang pendidikan karakter bagi pelajar dan 

pendidik, yang diberi judul Adabul ‘Alimi Wal Muta’allim. 

KH. Hasyim Asy’ari salah satu cendekiawan berkontributor 

membimbing peserta didik dan pendidik dalam  melaksanakan  aktivitas  

belajarnya, dengan tujuan menjadikan generasi Muslim yang berwawasan, 

berilmu, dan keahlian berdasarkan nilai-nilai etika yang luhur.21 KH. Hasyim 

Asy’arii mencerminkan pemikirannya, karya beliau dalam pendidikan karakter 

masih digunakan sebagai referensi dalam dunia pendidikan.  

 
19“Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Al Mubarok, 2017), 420.” 
20“Abuddin Nata, Perspektif Islam tentang Pola Hubungan Guru-Murid Studi Pemikiran 

Tasawuf Al-Ghazali (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 55.” 
21“Lukmanul Hakim, "Konsep Pendidikan Karakter Perspektif KH. Hasyim Asy’ari Studi 

Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’Alim", Mediakita, Vol. 3, no. 1, (2019): 41-59.   

https://doi.org/10.30762/mediakita.v3i1.1800.’ 
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Saipullah menjelaskan bahwa, kitab Adabuli ‘Alimi Wal Muta’allim 

adalah kitab yang menjelaskan  mengenai karakter,  di antaranya: “keutamaan 

ilmu dan ulama’ serta keutamaan proses belajar dan mengajar, “adab seorang 

peserta didik terhadap diri sendiri, adab  peserta  didik  terhadap  guru, akhlak  

peserta  didik  terhadap  pelajaran”.22 Arisanti dan Luhut menambahkan bahwa, 

kitab Adabuli ‘Alim9 wal Muta’allimi dan patut dipertimbangkan, karena nilai-

nilai pendidikan karakternya dapat diaktualisasikan, dan diimplementasi di 

pendidikan Indonesia.23 Selain itu, banyak pondok pesantren di Nusantara 

menjadikan sebagai referensi.24 

Di Indonesia, pondok pesantren sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, 

dan sekarang sudah menyebar luas di pelosok Indonesia. Pilihan utama dalam 

mendidik karakter anak bangsa adalah pondok pesantren lembaga pendidikan 

non-formal.25 Dipandang banyak pihak memiliki keunggulan dan ciri khas 

dalam implementasi pendidikan karakter, pondoki pesantren menjadi sub-

sistem Pendidikan Nasional indigenos di Indonesia. 

Pandangan ini tampaknya berakar pada fakta bahwa, mudah mendidik 

karakter santri di pesantren. Hal ini asrama menjadi tempat strategis untuk 

 
22“Saipullah, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ādāb Al-’Ālim Wa Al-

Muta’ Allim dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter di Indonesia", "Tarbawiyah: Jurnal 

Ilmiah Pendidikan," Vol. 04, no. 1, (2020): 53-77.” 
23“Kustiana Arisanti dan M. Bahrul Lahut, "Pendidikan Karakter Perspektif KH. Hasyim 

Asy’ari; Refleksi Kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim", MOZAIC Islam Nusantara, Vol. 7, no. 1, 

(2019): 29-46.” 
24“Imam Syafe’i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", Al-

Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8, no. I, (2017): 85-103.” 
25“Nilna Azizatus Shofiyyah, Haidir Ali, dan Nurhayati Sastraatmadja, "Model Pondok 

Pesantren di Era Milenial", BELAJEA: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, no. 1, (2019): 1-18.” 
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menerapkan nilai-nilai dan arah hidup di lembaga pendidikan tersebut.26 

Dengan itu, maka proses pelaksanaan pembinaan sangat mudah dalam hal 

mengawasi, membimbing, mengatur, mendidik karakter santri, yang dapat 

dilakukan pemantauan yang menyeluruh dalam 1x24 jam. 

Tumbuh dan berkembangnya pondoki pesantren berasal dari masyarakat 

sekitar sekaligus pusat pengkajian ilmu dan benteng pertahanan orang Islam di 

Indonesia. Dalam kondisi bangsa yang tengah mengalami degradasi moral, 

pesantren berperan menjadi pelopor sekaligus inspirator membentuk, 

mengembangkan nilai-nilai moral, dan pembangkit moral bangsa. 

Pondok Pesantreni Bustanul ‘Ulum, yang terletak di Desa Jogorogo 

Kabupaten Ngawi, merupakan salah satu pondok yang masih berdiri di dunia 

modern. Hal ini dibuktikan dengan letak geografis Pondok Pesantren Bustanul 

‘Ulum, dimana beralamat di Jl. Sultan Agung No. 15, Dusun Genggong, Desa 

Jogorogo, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, berdampingan dengan 

lembaga formal seperti SLTP dan SLTA,27 dan pesantren ini masih eksis 

walaupun ada pendidikan formal di sekitar daerah tersebut. Jumlah santri yang 

bermukim di Pesantren Bustanul ‘Ulum mencapai 250 santri putra dan putri.28 

Program pendidikan yang dilaksanakan yaitu: pendidikan berbasis kitab 

kuning, pendidikan non-formal berupa pendidikan Madrasah Diniyyah, 

ekstrakurikuler, dan kultur pondok pesantren. 

 
26 Imam Syafe’i, “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter”, 85-

103. 
27https://www.semuabis.com/pondok-pesantren-salafiyah-putra-putri_3G-0351-730763. 

Diakses Senin, 1 November 2021. 
28 Wawancara awal dengan K. Ahmad Zamroji, Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul 

‘Ulumi di Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum, Ngawi, 1 November 2021. 

https://www.semuabis.com/pondok-pesantren-salafiyah-putra-putri_3G-0351-730763
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Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum yang mempunyai Visi dan Misi 

mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti luhur.29 

Pesantren mendorong dan membekali santri dengan berbagai kemampuan dan 

keterampilan literasi agama untuk membantu mereka nantinya hidup di 

masyarakat. Pendidikan karakter difokuskan pada para santri sebagai penerus 

generasi bangsa ini dalam menghadapi era globalisasi dan tetap mengutamakan 

karakter mulia.   

Pembentukan karakter santri Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum 

dilakukan melalui berbagai program, di antaranya: Madrasah Diniyyah, 

pengajian kitab bandongan, kajian kitab kuning secara halaqah, shalat malam 

(qiyamuli lail), shalat Dhuha berjamaah, dan kegiatani ekstrakurikuler. Hasil 

yang dicapai dari program-program tersebut seperti: sikap dan prilaku sopan 

santun, disiplin, mandiri dalam kehidupan, dan bertanggungjawab dalam 

mengemban tugas yang diamanahkan. Selain itu, Pondok Pesantren Bustanul 

‘Ulum sudah mencetak alumni yang bisa menempat di segala bidang pekerjaan, 

seperti: Kemenag, PNS, dosen, guru, dan pebisnis. 

Adapun, santri yang menetap di Pesantren Bustanul ‘Ulum juga berstatus 

sebagai siswa/i dan mahasiswa/i di lembaga pendidikan yang berada di wilayah 

Kab. Ngawi. Dengan keadaan demikian, ini menjadi suatu tantangan bagi para 

santri yang dihadapkan pada dua lembaga yang berbeda. Hal inilah yang 

menarik peneliti untuk meneliti bagaimana karakter santri di Pondok Pesantren 

 
29http://ponpesppbujogorogo.blogspot.com/2019/11/penerimaan-pendaftaran-santri-

baru.html. Diakses Senin, 1 November 2021. 

http://ponpesppbujogorogo.blogspot.com/2019/11/penerimaan-pendaftaran-santri-baru.html
http://ponpesppbujogorogo.blogspot.com/2019/11/penerimaan-pendaftaran-santri-baru.html
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Bustanul ‘Ulum, dan bagaimana penerapan Pondok Pesantren ini dalam 

mendidik para santri, menurut perspektif kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

mendalam berkenaan pendidikan karakter yang diterapkan Pondok Pesantren 

Bustanul ‘Ulum Ngawi perspektif kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim. Untuk 

itu, peneliti mengambil topik seputar pembinaan dan pendidikan karakter santri 

di Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari konteks masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakter santri Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi? 

2. Bagaimana program pendidikan karakteri di Pondoki Pesantren Bustanul 

‘Ulum Ngawi? 

3. Bagaimana pendidikan karakteri santri Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum 

Ngawi perspektif kitab Adabul ‘Alimi Wal Muta’allimi ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan karakter santri Pondok Pesantren Bustanul 

‘Ulum Ngawi. 

b. Mengetahui program pendidikan karakteri di Pondoki Pesantren 

Bustanul ‘Ulum Ngawi. 
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c. Untuk menganalisis pendidikan karakteri santri Pondoki Pesantren 

Bustanul ‘Ulum Ngawi perspektif kitab Adabul ‘Alimi Wal Muta’allim. 

2. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, manfaat secara teoritis atau praktis 

sangat peneliti harapkan dalam penelitian ini. Harapan peneliti dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan 

dalam bidang pendidikan karakter menurut Adabul ‘Alimi wal 

Muta’allim, khususnya karakter santri di Pondok Pesantren Bustanul 

‘Ulum Ngawi. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi pendidik, penelitian ini diharapkan dapat mendokumentasikan 

wawasan tentang pendidikan karakter yang harus dimiliki bagi para 

pendidik. 

2) Bagi santri maupun peserta didik, penelitian ini dimaksudkan para 

santri lebih giat dalam beraktivitas serta berakhlak mulia, sehingga 

kelak menjadi pribadi yang bisa diharapkan semua pihak seperti 

generasi penerus bangsa. 

3) Bagi pesantren, penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

dalam pengembangan kualitas pendidikan karakter bagi para santri 

di Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi. 

D. Kajian Pustaka 
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Setelah melakukan penelusuran, peneliti memperoleh beberapa hasil 

mengenai pendidikan karakter yang sudah dilakukan peneliti terdahulu. Kajian 

pustaka dilakukan peneliti dengan mencari dan menemukan teori-teori 

sebelumnya, guna memperjelas posisi tesis ini dibandingkan dengan tesis-tesis 

lain.. Tujuan kajian pustaka adalah untuk mengetahui perbedaan antara 

penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil 

penelusuran beberapa literatur, penulis temukan, sebagai berikut: 

1. Tesis yang ditulis Muhammad Nizar Hulaimy tahun 2019 berjudul 

“Karakter Kemandirian Santri Pondok Pesantren Hidayatul Ihsan Fii 

Ta’limiddin di Kota Palangkaraya Perspektif Kitab Ayyuha Al-Walad”30 

menjelaskan tentang kemandirian santri serta ditinjau berdasarkan kitab 

Ayyuhai al-Walad. Fokusnya adalah bagaimana karakteri kemandirian 

seseorang Muslim ditunjukkan sebagai seorang hamba, dalam berperilaku 

kepada, diri sendiri, orang lain, lingkungan, dan Allah SWT. Metode yang 

digunakan berupa pengajaran dalam kelas, pengaplikasian dalam lingkup 

asrama, dan kegiatan yang sudah terprogram. Keberhasilan dalam 

pencapaian karakter kemandirian santri yaitu: kemandirian dalam segala 

bidang, baik bergaul dengan ustadz dan teman, mandiri dalam lingkungan 

pesantren, mandiri dalam belajar dan mengatur waktu, dan menyiapkan 

segala kebutuhannya sendiri. Kemandirian emosi (emotional autonomy) 

terdiri dari pemenuhan kebutuhan fisiologi, pembagian waktu, dan 

 
30 Muhammad Nizar Hulaimy, “Karakter Kemandirian Santri Pondok Pesantren 

Hidayatul Insan Fii Ta’limiddin di Kota Palangka Raya Perspektif Kitab Ayyuha Al-Walad”, Tesis, 

Naskah Publikasi, Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019. 
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pengaturan keuangan sendiri, termasuk bagian berdasarkan. Karakter 

kemandirian emosi tersebut merupakan gambaran umum karakter santri 

Pondok Pesantren Hidayatul Insan. 

2. Tesis yang ditulis oleh Nuraly Masum Aprily31 tahun 2019 berjudul 

“Pendidikan Karakter di Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Cipari 

Kabupaten Garu)” menunjukkan bahwa baik pendidikan akhlak maupun 

pembinaan dan pengembangan akhlaq santri di Pesantren Cipari relatif 

berjalan baik. Hal ini dibuktikan dengan program-program yang diterapkan 

berupa: pembiasan, pelatihan, pembelajaran nilai-nilai akhlaq santri, dan 

penanaman nilai-nilai yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits. Faktor 

yang mempengaruhi pendidikan karakter santri Pondok Pesantren Cipari 

berasal dari orang tua atau keluarga, pesantren sebagai lembaga pendidikan, 

dan lingkungan masyarakat. Upaya yang dilakukan pondok pesantren 

dengan membuat perjanjian hitam diatas putih, antara orang tua dan pondok 

pesantren, di mana orang tua sepenuhnya mempercayakan pendidikan 

anaknya di pondoki pesantren. 

3. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Fathullah tahun 2019 berjudul 

“Pendidikan Karakter pada Pesantren Salaf dan Khalaf (Studi Komparatif 

di Pondoki Pesantren Cidanghiang dan Pondok Pesantren Darun Najah al-

Mansur Kabupaten Serang)”.32 menemukan bahwa Pondok Pesantren 

 
31 Nuraly Maum Aprily,” “Pendidikan Karakter di Pesantren: Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Cipari Kabupaten Garut”, Tesis, Naskah Publikasi, Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Indonesia Bandung, 2019. 
32 Muhammad Fathullah,” “Pendidikan Karakter pada Pesantren Salaf dan Khalaf (Studi 

Komporatif di Pondok Pesantren Cidanghiang dan Pondok Pesantren Darunnajah al-Mansur 

Kabupaten Serang)”, Tesis, Naskah Publikasi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019. 
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Cidanghiang, dan Pondok Pesantren Darunnajah al-Mansur sama-sama 

menerapkan, memperkuat, dan mengembangkan nilai-nilai karakter yang 

pada  setiap individu. Perbedaannya terletak pada pengembangan nilai-nilai 

karakter Pondok Pesantren Cidanghiang yang lebih menyeluruh pada santri 

dan ustadz, sedangkan Pondok Pesantren Darunnajah al-Mansur lebih 

mengembangkan karakter santri agar memiliki jiwa sosial yang tinggi. 

Implementasi pendidikan yang diterapkan oleh Pondoki Pesantren 

Cidanghiang dilakukan mulai dua programi utama, yaitu: 1) melalui proses 

pembelajaran atau pengajian yang dilakukan oleh kyai dan santri, 2) melalui 

budaya dan tradisi pesantren meliputi aktifitas santri. Sedangkan, di Pondok 

Pesantren Darunnajah al-Mansur dilakukan melalui integrasi nilai, nilai 

karakter pada setiap mata pelajaran, pengembangan dirii melalui 

ekstrakurikuler, dan melalui proses kultur pesantren. Hambatan karakter 

Pondok Pesantren Cidanghiang, yaitu: problem internal lembaga, sistem 

dan manajemen, serta kendala dari santri berupa karakteristik santri sendiri 

dan pelaksanaan pendidikan karakter ketika saat santri di rumah. Upaya 

yang dilakukan berupa rayonisasi asal daerah santri guna terciptanya 

pembimbingan dari santri senior yang berasal dari daerah yang sama, dan 

pemberian nasihat dan tugas kepada santri selama berada di rumah dengan 

tujuan untuk bisa mengontrol dan mengawasi diri sendiri. Sedangkan, 

hambatan Pondok Pesantren Darunnajah al-Mansur berasal dari diri santri, 

kurikulum, dan kegiatan yang padat, menyebabkan santri menjadi jenuh, 

serta lingkungan keluarga, dan kemajuan teknologi. Upaya yang dilakukan 
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berupa pembinaan dan pembimbingan oleh pengurus, adanya program 

outing, rekreasi, rapat antar-pengurus pondok dan wali santri, dan 

penegasan peraturan dalam pembawaan barang elektronik. 

4. Tesis yang ditulis oleh Moch. Irfan Ubaidillah33 tahun 2019 berjudul 

“Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam dalam Membentuk Karakter Santri 

(Studi Kasus di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang)” menyebutkan 

bahwa, Pesantren Luhur Malang, menjalankan internalisasi nilai-nilai 

agama Islam melalui tiga bagian, yaitu: 1) transformasi nilai, 2) transaksi 

nilai, 3) trans-internalisasi yang diimplementasi melalui kegiatan wajib, 

yang diikuti oleh para santri dalam internalisasi nilai agama Islam berupa: 

ngaji kitab kuning (klasik), halaqah, dan Madrasah Diniyah. Metode 

pembelajaran yang digunakan, yaitu: pengajian bandongan, isorogan, 

ipresentasi, itanya-jawab, dan uswah hasanah (teladan yang baik). Hasil 

dari penelitian berupa penghayatan nilai-nilai agama Islam dengan program 

dan metode yang diterapkani pondok Luhur Malang, yaitu: meningkatnya 

tanggungjawab santri dengan semua kegiatan yang ada di pondok, baik 

yang bersifat wajib atau tidak, santri memiliki sikap ikhlas dalam 

menjalankan kegiatan rutin di pesantren atau di luar pesantren, santri 

memiliki karakter mandiri, dan santri memiliki jiwa sosial yang tinggi. 

 
33 Moch. Irfan Ubaidillah, “Internalisasi Nilai-nilai Agama Islam dalam Membentuk 

Karakter Santri (Studi Kasus di Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang)”, Tesis, Naskah 

Publikasi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. 
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5. Tesis yang ditulis oleh Nasrudin34 tahun 2020 berjudul “Pembentukan 

Karakter melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Halaqah Film di Pondok 

Pesantren Nurul Azhar Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang” 

menunjukkan bahwa program halaqah film berdampak pada pembentukan 

kompetensi kemampuan santri, dengan bentuk menyimak dan 

merefleksikan sebuah narasi. Pelaksanaannya dilakukan lewat tiga tahapan, 

yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan. dan tahap pasca-pelaksanaan. 

Dalam pelaksanaannya, respons yang didapat sangatlah optimis dan 

antusias baik oleh para santri dan pembina pondok. Selain itu, program ini 

menghasilkan penguatan kompetensi literasi digital dan melatih 

kemampuan santri untuk berfikir kreatif dan inovatif. Diharapkan, mereka 

cepat merespon suatu persoalan secara nalar dan pikiran. 

E. Kerangka Teoritis 

1. Pendidikan Karakter 

Sebuah istilah terkenal di masyarakat  dan semakin populer adalah 

pendidikan karakter. Tindakan kecurangan, keburukan dan pelanggaran  

hukum adalah kondisi yang terjadi di semua kalangan masyarakat 

Indonesia. Prilaku menyimpang diakibatkan hilangnya rasa disiplin, iman 

dan moral bangsa. Tidak adanya pendidikan karakter mengakibatkan 

terjadinya tindak kriminal di masyarakat. “Pendidikan  karakter  yang 

terkandung  dalam  UU  No. 20 Tahun  2003 Pasal 3, tentang SISDIKNAS 

 
34 Nasrudin, “Pembentukan Karakter Melalui Kegiatan Halaqah Film di Pondok 

Pesantren Nurul Azhar Talawe Kabupaten Sidenreng Rappang”, Tesis, Naskah Publikasi, 

Pascasarjana IAIN Pare-Pare, 2020. 
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mengutamakan pengembangan  potensii peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga 

negara yang demokratis, dan bertanggung jawab.”35 

Arisanti dan Lahut mengungkapkan bahwa, pendidikan karakter 

menjadi upaya untuk membuat ruang serta prosesi pemberdayaan potensi 

dan pembinaan seseorang, guna mendidik karakter dan kelompok sebagai 

warga negara yang baik.36 Sementara itu, Saipullah menjelaskan 

pendidikan karakter harus menanamkan nilai-nilai moral sebagai pondasi 

kokoh sebuah bagi tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera.37 Lebih 

lanjut, Mustoip et.al. adanya dukungan secara aktif dari semua kalangan 

akan jauh lrbih efektif dalam pendidikan karakter.38 

Muchlas Samani dan Hariyanto melalui karya mereka “Konsep dan 

Model Pendidikan” mengungkapkan bahwa, pola pikir dan prilaku 

seseorang yang khas dalam berinteraksi dengan orang lain disebut karakter. 

Yang disebut dengan karakter orang baik adalah yang berani mengambil 

keputusan dan bertanggungjawab dengan keputusannya. 39 Di sisi lain 

Budiarto menjelaskan bahwa pendidikan karakter tidak akan 

 
35“http://www.kompasiana.com/refaelmolinanttindonesia.com/implementasi-kurikulum-

2013-dan-urgensinya-pendidikan-karakter. Diakses pada tanggal 19/11/2021 pukul 10:30 WIB.” 
36“Kustiana Arisanti dan M. Bahrul Lahut, “Pendidikan Karakter Perspektif KH. Hasyim 

Asy’ari; Refleksi Kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim”, 34.” 
37 Saipullah, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ādāb Al-’Ālim Wa Al-Muta 

'Allim",  56. 
38“Sofyan Mustoip, et. al., Implementasi Pendidikan Karakter, Cet. 1 (Surabaya: Jakad 

Publising, 2018), 56.” 
39“Muchlas Samanii dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung:  

Remaja Rosdakarya, 2012), 41.” 

http://www.kompasiana.com/refaelmolinanttindonesia.com/implementasi-kurikulum-2013-dan-urgensinya-pendidikan-karakter.%20Diakses%20pada%20tanggal%2019/11/2021
http://www.kompasiana.com/refaelmolinanttindonesia.com/implementasi-kurikulum-2013-dan-urgensinya-pendidikan-karakter.%20Diakses%20pada%20tanggal%2019/11/2021
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mempengaruhi semua individu, hanya individu yang memiliki moralitas, 

etika dan kebaikan yang mau menerima. Pendidikan agama juga tidak kalah 

pentingnya, karena pendidikan karakter yang termasuk dalam pendidikan 

agama bersifat menyeluruh dan mengajarkan akhlak, moral, dan etika.40 

Dengan demikian, pendidikan bidang karakter harus diterapkan dan 

dilakukan sejak usia dini. Pendidikan karakter dari pendidikan agama 

terintegrasi secara menyeluruh dalam setiap bidang ilmu dan metode dalam 

pengajarannya. Menanamkan akhlak mulia akan membentuk karakter yang 

mulia juga serta mengembangkan moral dan etika setiap individu. 

Thomas Lickona dalam Budiarto memaknai “karakter yang terdiri 

dari tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu: 1) pengetahuan moral (moral 

knowing), 2) perasaan moral (moral feeling), 3) perilaku moral (moral 

behavior). Menurut Thomas Lickona, pengetahuan yang baik, pelaksanaan 

yang baik, dan pengharapan yang baik adalah komponen dalam karakter 

baik.41 Dalam mewujudkan karakter baik diperlukannya pembiasaan, 

pemikiran, dan ketekunan dalam tindakan dan hari. 

Orientasi pembangunan karakter melalui tiga tahap utama dalam 

kontek Nasional, yaitu: “1) pembangunan dan penguatan jati diri bangsa, 

2) untuk menjaga keutuhan NKRI, dan 3) melatih bangsa Indonesia. 

Menjadi manusia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat.”42 

 
40  Gema Budiarto, “Indonesia Dalam Pusaran Globalisasi dan Pengaruhnya”, 56. 
41“Almeri Mawardi, “Pendidikan untuk Pengembangan Karakter (Telah terhadap 

Gagasan Thomas Lickona dalam Educating for Character)”, “Jurnal Al-’Ulum, Vol. 14, no. 1, 

(2014): 271-272.” 
42“Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter; Konsep dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011): 13-14.” 
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Dengan demikian, pendidikan memegang peran utama dalam 

mendidik karakter, dengan tujuan manusia memiliki karakter baik. 

Pendidikan bertugas mengembangkan semua potensi yang dimiliki setiap 

individu, secara tepat dan bermanfaat bagi diri sendiri atau lingkungan. 

Karena itu, pendidikani karakter sangat dibutuhkan dan ditingkatkan demi 

menjadikan manusia berakhlak mulia. 

2. Santri 

Santri dalam bahasa Jawa disebut “cantrik” yang artinya orang yang 

berguru dengan orang pandai.43 Sebutan santri melekat kepada orang yang 

menempuh ajaran agama Islam dalam kurun waktu khusus di sebuah 

pondok pesantren.44 A. H. John dalam Babun Suharto menyebutkan bahwa, 

julukan santri berasal dari kata “Tamil” yang berarti gurui mengaji.45  

Zamakhasyari Dhofiri membagi santri menjadi dua kelompok, 46 

yaitu: 

a. Santri mukim, yaitu “Mereka yang rumahnya jauh dari pondok dan 

memilih meninggalkan rumah dan tinggal di pondok.” Semakin lama 

di pondok, aktifitas yang dijalani juga semakin bertambah, mulai dari 

mengajar kepada santri junior, santri lama juga mengurusi pondok, 

 
43“Yasmadi, Mosernisasi Pesantren, Kritik Nur Cholis Madjid Terhadap Pendidikan 

Tradisiona (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 61.” 
44“Achmad Muchaddam Fahham, Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, 

Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 

2015), 8.” 
45“Babun Suharto, Dari Pesantren Untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di 

Era Globalisasi (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 9.” 
46“Zamahkhasi iDhofir, Tradisi Pesantren: Study Tentang Pandangan Hidup Kyai 

(Jakarta: LP3ES, 1985), 51-52.” 
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seperti: administrasi, keamanan, pembelajaran, bangunan dan lain 

sebagainya. 

b. Santri kalong, yaitu orang yang datang ke pondok ketika mengaji dan 

pulang setelah mereka mengaji. Umumnya santri kalong adalah 

masyarakat yang tinggal di sekitar pondok. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, orang yang mempelajari ilmu 

dalam rangka mendalami ajaran agama Islam yang menempat di pondok 

pesantren dinamakan santri. Santri juga merupakan seseorang yang 

melestarikan ajaran agama Islam dan menyiarkan ajaran agama. 

3. Pondok Pesantren 

Pondok pesantren diambil dari dua suku kata, yaitu “pondok dan 

pesantren.” Kedua kata ini memiliki arti tersendiri yang kemudian 

digabungkan dengan satu maksud. Dalam Bahasa Arab disebut funduq, 

artinya  hotel, asrama, rumah, atau tempat tinggal sederhana. Dalam KBBI, 

pondok yaitu “tempat mengaji, belajar agama Islam baik berupa madrasah 

atau asrama.”47 Sedangkan, pesantren yaitu tempat belajar agama berupa 

bangunan.48 

Lembaga pendidikan yang dirasa kompeten dan mampu mendidik 

karakter seseorang adalah pendok pesantren. Sebagai sebuah bekal hidup 

baik dalam keadaan di pondok pesantren atau setelah pulang di rumah. 

 
47“Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 1644.” 
48“Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia, 1601.” 
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Pondok pesantren menggunakan enam metode dalam mendidik karakter 

santri, yaitu:  

a. Metode Suri Tauladan (Uswatun Ḥasanah)  

Dalam sudut pandang psikologis, manusia sangat membutuhkan 

contoh atau teladan dalam mengembangkan kepribadian dan 

potensinya. Pendidikan karakter melalui keteladanan adalah pemberian 

pemahaman melalui percontohan yang konkrit, mendetail, dan lewat 

pengawasan. Di pesantren, suri tauladan sangat ditekankan yang 

dilakukan oleh santri lama kepada santri baru.  

Santri menjadikan sosok Kyai atau ustadz menjadi bagian inti dari 

pemberian uswatun ḥasanah dalam setiap aktifitas baik beribadah, 

keseharian, atau kegiatan lainnya.49 Aktualisasi nilai suri tauladan 

ditentukan berdasarkan perkataan dan perbuatan yang sinkron. Semakin 

konsisten sang kyai atau ustadz mempertahankan ucapan dan tindakan, 

akan berdampak besar kepada peserta didiknya. 

b. Metode Pembiasan dan Praktek  

Pembiasan dan praktek adalah cara mendidik dengan memberikan 

latihan nyata dan membiasakan prilaku secara rutin sesuai norma yang 

ada. Pesantren menggunakan metode ini, dengan mengaplikasikan pada 

setiap kegiatan yang ada di pondok, baik berupa ibadah, hubungan 

dengan Kyai, Ustadz, pengurus atau sesama santri.50  

 
49“Mukti Ali menyebutkan bahwa pendidikan terbaik ada di pesantren, sedang pengajaran 

terbaik ada di sekolah/madrasah. Lihat Zuhdy Mukhdar, KH. Ali Ma'shum Perjuangan dan 

Pemikirannya (Yogyakarta: t.p., 1989).” 
50  ibid. 
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c. Metode ‘ibrahi (Mengambil Pelajaran) 

‘Ibrah secara bahasa berarti: contoh, pelajaran, teladan. ‘Ibrah 

secara istilah dimaknai dengan memetik ilmu dari setiap fenomena. 

Abd. Rahman mendefinisikan “‘ibrah” sebagai keadaan psikologis 

yang mengajarkan orang untuk mengenali esensi dari suatu peristiwa 

yang diamati, diperhatikan, dipicu, ditimbang, diukur, dan ditentukan 

secara logis. Mempengaruhi pikiran yang dapat ditarik, membuat 

keputusan, tunduk kepada mereka, dan mendorong mereka untuk 

bertindak dengan tepat.51 

Tujuan pedagogi ‘ibrah adalah menggerakkan manusia pada 

keluasan pemikiran mengenai pendidikan yang bisa dipetik dan 

stimulus dalam beragama.52 ‘ibrah dapat diimplementasikan melalui 

kisah keteladanan, fenomena yang ada, atau peristiwa yang terjadi di 

masa lalu atau saat ini. 

d. Metode Mau’iẓah (Nasehat)  

Mau’iẓah secara bahasa artinya nasehat. Metode Mau’iẓah memiliki 

tiga inti, yaitu: a) gambaran prilaku benar dan baik seseorang; b) 

memotivasi diri untuk berbuat baik; c) memperingatkan akan dosa-dosa 

atau bahaya yang diakibatkannya.53 

e. Metode Disiplin  

 
51“Abd. Rahman al-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, terj. Dahlan 

dan Sulaiman (Bandung: Diponegoro, 1992), 390.” 
52“Tamyiz Burhanuddin, Akhlak Pesantren: Solusi bagi Kerusakan Akhlak (Yogyakarta: 

ITTIQA Press, 2001), 57.” 
53  ibid. 
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Dalam dunia pendidikan, disiplin dikenal sebagai ketaan atas 

peraturan yang sudah ditetapkan. Metode ini identik dengan vonis yang 

diterima berupa hukuman atau sanksi, dengan bertujuan meningkatkan 

kesadaran siswa atas apa yang diperbuat. Tegas dan bijaksana 

dibutuhkan dalam melatih kedisiplinan.  

Oleh karena itu, pendidik harus mempertimbangkan dengan matang 

sebelum memberi sanksi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:54 

a) adanya bukti yang kuat dalam pelanggaran; b) hukuman yang 

diberikan hendaklah mendidik; c) kondisi dan latar belakang siswa 

perlu dipertimbangkan, misalnya jenis kelami, jenis pelanggaran dan 

alur pelanggaran.  

Pembentukan kedisiplinan santri dilingkup pondok bertujuan untuk 

mencetak generasi muda-mudi yang bertanggung jawab dan mandiri. 

Siap dan cekatan dalam menghadapi kehidupan dan menyelesaikan 

problem selepas lulus dari pondok. 

f. Metode Mandiri  

Mandiri adalah prilaku santri dalam bertindak sendiri tanpa adanya 

bantuan orang lain. Kemandirian santri diajarkan di pesantren melalui 

dua  jenis, yaitu: “1) keputusan yang bersifat penting (monumental), dan 

2) keputusan sehari-hari.55” Dalam hal ini, kemandirian yang dimaksud 

adalah semua rutinitas harian yang dapat diselesaikan sendiri. 

 
54“Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 234.” 
55 Ibid. 
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4. Kitab Adabul ‘Alimii wal Muta’allimi 

Adabul ‘Alimi wal Muta’allimi adalah nama kitab yang ditulis KH. 

Hasyim Asy’ari dan masih eksis dan dikaji di kalangan pesantren salafy 

guna mempertahankan kajian kitab turats atau kitab kuning. Adabul ‘Alimi 

wal Muta’allim kitab yang sudah menyeluruh di Nusantara. Dunia 

pendidikan khususnya bidang karakter terpengaruh dengan isi kitab ini.56 

KH. Hasyim Asy’ariy seorang ulama’ dan pemikir Islam klasik di 

Indonesia. Tujuan pemikirannya mengajak masyarakat berpedoman 

kepada dasar inti agama Islam lewat pendidikan karakter.57 Pendidikan 

karakter di kitab karangan beliau yang berjudul Adabul ‘Alimi wal 

Muta’allimi menyatakan bahwa, pendidikan harus melalui proses dan 

bermuara pada tumbuhnya kreatifitas dan inovasi. 

Adabul ‘Alimi wal Muta’allim berisikan mengenai bagaimana 

seharusnya pelajar dan pengajar, memiliki sikap dan tata krama dengan 

tujuan menjadi pribadi yang baik.58 Kitab Adabul ‘Alimi wal Muta’allimi 

Fi Ma Yahtaju Ilahil Muta’allimi berisikan delapan bab, di mana setiap bab 

menunjukkan bagaimana pendidik dan peserta didik berprilaku. Kedelapan 

bab dalam kitab tersebut adalah: 

Bab I: Ilmu dan keutamaan ulama, dan keutamaan mengajar, proses 

belajar, dan mengajar. 

 
56 Saipullah, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ādāb Al-'Ālim Wa Al-Muta 

'Allim", 57. 
57 Lukmanul Hakim, “Konsep Pendidikan Karakter Perspektif KH. Hasyim Asy’ari: Studi 

Kitab Adabul ‘Alim Wal Muta’allim”, 41-59. 
58 Kustiana Arisanti, "Pendidikan Karakter Perspektif KH. Hasyim Asy’ari: Refleksi 

Kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim", 29-46. 
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Bab II: Akhlaq peserta didik (santri) untuk dirinya sendiri 

Bab III: Akhlaq seorang pelajar terhadap guru 

Bab IV: Akhlaq pelajar terhadap pelajarannya 

Bab V: Akhlaq pengajar untuk diri sendiri 

Bab VI: Akhlaq guru ketika mengajar 

Bab VII: Tatakrama seorang guru bersama muridnya 

Bab VIII: Tatakrama terkait buku pelajaran (kitab).59 

Nilai yang terkandung di kitab Adabul ‘Alimi wali Muta’allimi karya 

KH. Hasyim Asy’ari mengenai pendidikan karakter, yaitu: 

a. Cinta Ilmu 

Sudut pandang KH. Hasyim Asy’ari60 terhadap kecintaan dengan 

ilmu dapat kita temukan dari berbagai sumber, seperti: “Al-Qur’an, 

Hadits, maqallah sahabat, dan ulama.” Sebagai sumber autentik yang 

sudah teruji kebenarannya dan dapat dijadikan sebagai pedoman. 

b. Taqwa 

Pelajar dan pengajar harus memiliki elemen kunci yang disebut 

taqwa. Dalam proses belajar mengajar seorang pendidik dan peserta 

didik harus mengharapkan rahmat Allah SWT.61 Dengan niat 

mengharapkan rahmat Allah harus ditanamkan kepada setiap unsur 

pendidikan, sewaktu-waktu mereka harus menanamkan dalam hati 

bahwa tujuan pendidikan hanya mengharapkan ridha Allah semata. 

 
59“K.H. Hasyim Asy’ari, Adabul ‘Alimi wal Muta’allimi (Jombang, Maktabah at-Turots 

al-Islami, 1994),  5.” 
60 Ibid., 12-22. 
61 Ibid., 23. 
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Salmiwati mengungkapkan bahwa, esensi taqwa sebagai benteng 

pertahanan dengan berpegang iman dan taqwa kepada Alloh SWT.62 

Bentuk nilai ketakwaan yang terdapat dalam kitab Adabul ‘Alimi wal. 

Muta’allimi adalah membersihkan hati dari semua hal duniawi guna 

meningkatkan keimanan dan kesucian diri. Nilai ketaqwaan akan rusak 

dengan penyakit hati berupa iri, dengki, hasud, besar kepala, mengadu 

domba dan lain sebagainya. 

c. Sabar 

Sabar yang disebut di kitab Adabul ‘Alimi wal Muta’allimi meliputi: 

“pertama, sabar terhadap guru dalam akhlak, perkataan, dan perbuatan. 

Karena apa yang diperbuat oleh guru terhadap muridnya adalah bentuk 

suatu pendidikan dalam memperbaiki keadaan muridnya. Guru 

merupakan salah satu orang tua yang mesti ditaati dan diperlakukan 

dengan baik selama ia tidak menyimpang dari syariat Islam. Kedua, 

sabar dengan kondisi yang menimpanya, artinya belajar dari kondisi 

yang pahit maka manusia akan menumbuhkan semangat yang tinggi 

dalam memperbaiki diri karena ia merasa prihatin jika terus-menerus 

dalam kondisi susah.” 

d. Disiplin 

Kita dapat melihat disiplin yang diajarkan dalam kitab Adab tentang 

perilaku siswa terhadap pelajaran, seperti: pertama, harus ada ketertiban 

 
62“Salmiwati, “Pendidikan Keimanan dan Ketaqwaan Bagi Anak-Anak”, Jurnal Tarbiyah 

al-Aulad, Vol. 4, no. 1, (2015): 377-388.” 
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dalam ujian lisan dengan maju satu per satu. Kedua, jangan pindah ke 

pelajaran lain sampai Anda benar-benar memahami pelajaran 

pertama.63 

e. Al-Qowamiyah 

Disebutkan di kitab Adabuli ‘Alim wali Muta’allim bahwa, sikap Al-

Qowamiyah adalah sikap berlebihan dalam makan dan minuman. Efek 

buruk dari pola makan dan minum yang berlebih mengakibatkan orang 

menjadi ngantuk, malas dan paling parah mengurangi kecerdasan. 

Menurut ilmu kesehatan, konsumsi makanan yang berlebihan 

berdampak kepada berat badan. Kelebihan berat badan mengakibatkan 

kolesterol. Yang berakhir pada perubahan metabolisme tubuh akibat 

resistensi insulin.64 

f. Wirā’i 

Untuk menjadikan karakter yang baik, seseorang perlu menghindari 

segala macam tindakan yang bertentangan dengan agama.65 Nilai wirā’i 

yang terdapat dalam kitab Adabul ‘Alimi wal Muta’allimi antara lain: 

(a) tidak bertindak gegabah; (b) pola makan yang baik; (c) 

meninggalkan pembicaraan dan perbuatan tidak berguna; (d) 

menentukan guru sesuai bidang ilmu; (e) memastikan guru mumpuni 

dalam ilmu syariat; (f) tidak berperilaku hina; dan (g) menjauhi 

perbuatan maksiat.  

 
63“KH. Hasyim Asyari, Adāb al-‘Alim wa al-Muta’āllim, 51-53.” 
64“Ahsin W. Al-Hafidz, Fiqih Kesehatan (Jakarta: Amzah, 2007), 221-222.” 
65 Saipullah, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ādāb Al-’Ālim Wa Al-Muta- 

‘allim”, 62. 
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“Ketujuh poin tersebut mendidik santri agar menjaga diri dalam 

setiap perilaku, perkataan, tempat, dan apa yang dikonsumsi. Yang 

dapat mengakibatkan rusaknya hati serta hilangnya akal sehingga dapat 

menjauhkan diri dari Allah dan susah untuk memperoleh prestasi.” 

g. Tawāḍu’ 

Tawāḍu’ ialah sikap yang rendah diri selalu senantiasa tidak 

membanggakan diri mereka, walaupun mampu menguasai ilmu yang 

sudah diajarkan.66 Tidak sebatas belajar saja, tawāḍu’ yang tertanam 

dalam diri para murid akan membuat mereka tidak mempunyai sikap 

menyombongkan diri. 

h. Kerja keras 

Di dalam kitab Adabul ‘Alimi wal Muta’allimi perilaku kerja keras 

dapat kita temukan pada kalimat berikut: 

 67   “ويغتنم مابقي من عمره ، فان  بقي ة العمر ْلقيمة لها.ان يقسم اوقات ليله ونهاره ”

Maqāllah ini mengajarkan siswa dan pendidik untuk selalu tahu 

bagaimana membagi siang dan malam dan memanfaatkan sisa hidup 

mereka dengan sebaik-baiknya, jika tidak hidup mereka tidak berharga 

atau tidak berguna. 

i. Zuhud 

Pada prinsipnya, zuhud tidak mengajarkan berprilaku malas. Tidak 

berlebihan dalam gaya hidup sangat erat dengan sifat zuhud.68 Orang 

 
66  Ibid., 63. 
67“KH. Hasyim Asyari, Adabul ‘Alim wal Muta’allim, 26.’ 
68“Amir Syukur, Zuhudy di Abad Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3, 2004), 

87.” 
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yang memiliki sifat zuhud tidak akan berprilaku dan bergaya modis 

bahkan sampai pamer. 

j. Ikhlas 

Ikhlas membawa pelaku pada kebajikan, seperti semangat kerja, 

kejujuran, dan disiplin. 69 Nilai  ikhlas yang terkandung dalam kitab 

Adabuli ‘Alim wali Muta’allim adalaht: (a) niat lurus untuk mencari 

ilmu dan pengajaran hanya menunggu kesenangan dan selalu dekat 

dengan Allah SWT; (b) tidak mengejar kepentingan material. 

k. Cinta Bersih 

Pada dasarnya setiap mukmin memiliki “kewajiban untuk 

mensucikan diri dari segala yang tercela dan dilarang oleh agama, baik 

lahir maupun batin.70 Oleh karena itu, Allah selalu memerintahkan 

seorang mukmin untuk mencintai kebersihan. Orang yang kotor dapat 

digolongkan sebagai orang yang menjijikkan.” 

l. Demokratis 

“Sikap demokratis adalah pola pikiran, sikap dan tindakan yang 

menghargai hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain secara 

setara.71 Sedangkan, bagian sifat demokrasi adalah toleransi, kebebasan 

berpendapat, menghargai perbedaan, memahami keberagaman, 

keterbukaan dan komunikasi, menghargai nilai dan martabat 

kemanusiaan, percaya diri, saling menghargai, persatuan, kemandirian, 

 
69 Saipullah, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ādāb Al-’Ālim Wa Al-Muta- 

'allim", 65. 
70 Ibid., 65. 
71 Ibid., 66. 
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keseimbangan, dan pengendalian diri.72 Sikap yang demikian akan 

mampu mengambil keputusan yang efektif dan efisien serta dapat 

memperlancar pencapaian tujuan.” 

m. Balas kasih atau silaturrahmi 

Cinta itu bisa berbentuk tolong menolong, memberi, menolong, dan 

saling peduli. 73 Saat sikap ini berkembang dan diterjemahkan ke dalam 

perilaku, hasilnya akan indah dan menyenangkan kedua belah pihak. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, pendidikan karakter dalam kitab 

Adabul ‘Alimi wal Muta’allimi ditujukan untuk semua orang yang terlibat 

dalam pendidikan. Pendidikani karakter harus diajarkan sejak dini guna 

menjadikan pribadi yang memiliki karakter mulia. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

“Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang 

diperoleh dari subjek penelitian, kemudian disebut informan atau 

responden melalui teknik pengumpulan data.74 Studi kualitatif ini bertujuan 

untuk berkontribusi pada teori, praktik, kebijakan, isu-isu sosial, dan 

 
72“Munandar, Strategi Pembelajaran di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: CTSD, 1987), 

98-99.” 
73 Saipullah, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Ādāb Al-’Ālim Wa Al-Muta- 

'allim", 67. 
74“Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 125.” 
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prilaku.”Beberapa uraian dijelaskan guna menyajikan prinsip dan 

penjelasan yang mengarah pada kesimpulan.” 

Sedangkan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini 

adalah pendekatan fenomenologis. Mengingat hal tersebut merupakan 

salah satu bentuk perilaku atau kegiatan pesantren yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter Santri yang dikembangkan melalui kajian kitab Adabul 

`Alimi wal Muta`allimi karya KH. Hasyim Asy'ari.  

Fenomenologi adalah study mengenai pengetahuan yang bermuara 

dari kesadaran atau metode yang digunakan untuk memaknai suatu objek 

dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar.75”Selain 

itu, fenomenologi merupakan asumsi realitas sosial, fakta social, ataupun 

fenomena social yang menjadi problem penelitian.76  

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini di Pondok Pesantren 

Bustanul ‘Ulum Jogorogo Ngawi.” Identitas pondok ini adalah: 

Nama   : Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum 

Alamat  : Jl. Sultan Agung, No. 15 

Desa   : Jogorogo 

Kelurahan  : Jogorogo 

 
75“Stepen W Littlejohn, Theories Of Human Communication, (USA: Wadworth 

Publishing, 2000), 38.” 
76“Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2004), 8.” 
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Kecamatan  : Jogorogo 

Kota   : Ngawi 

Provinsi   : Jawa Timur 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai sejak tanggal dikeluarkannya surat ijin 

penelitian. Adapun waktu penelitian dilakukan  dalam waktu 6 bulan, 

mulai bulan Januari 2022 sampai Juni 2022. Sedangkan, alokasi waktu 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

No 

Kegiatan 

Penelitian 

Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 

Penyusunan 

proposal 

X      

2 

Pengambilan 

data 

 X X X   

3 

Uji 

keabsahan 

data 

  X X X  

4 

Pembuatan 

laporan dan 

analisa 

penelitian 

   X X  
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5 

Penyempurn

aan laporan 

penelitian 

     X 

Tabel 01. Jadwal Penelitian 

3. Prosedur Penelitian 

Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa, data deskriptif merupakan 

hasil prosedur penelitian kualitatif, dengan perwujudan kata-kata tertulis, 

ucapan seseorang, dan prilaku yang diamati.77 “M. Djunaidi Ghoni dan 

Fauzan Almanshur, menjelaskan dalam metode kualitatif prosedur yang 

harus dilakukan oleh seorang peneliti,” yaitu: tahapan pra-lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.78 “Sama halnya Sugiono 

menjelaskan paling tidak ada tiga tahap inti dalam penelitian kualitatif, 

yaitu:”1) tahap deskriptif atau orientasi, 2) tahap reduksi, 3) tahap seleksi.79 

“Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:” 

1. Identifikasii masalah. 

2. Menentukan batasani masalah dalam penelitian. 

3. Menetapkan fokusi penelitian. 

4. Pengumpulani data. 

5. Melaksanakan penelitian. 

6. Mengolah dan memaknai data. 

 
77“Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 9.” 
78“M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz, 2012), 150-157.” 
79“Sugiyono, Metodei Penelitiani Pendidikani Pendekatani Kuantitatif, Kualitatifi dan R 

& D, Cet. 17 (Bandung:  Alfabeta, 2013), 5.” 
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7. Pemunculan teori. 

8. Laporan hasil penelitian. 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

Populasi tidak digunakan dalam penelitian kualitatif, tetapi 

menamakan dengan situasi sosial (social situation), terbentuk dari tiga 

unsur, yaitu: lokasi (location), pelaku (perpetrator), dan kegiatan (activity) 

yang sinergi.80 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

pusposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik non 

random sampling, dimana peneliti menentukan pengambilan sampel secara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

dapat diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.81“Pusposive 

sampling bertujuan membantu peneliti menentukan sampel penelitian 

secara mandiri dengan pertimbangan yang masuk akal.82” 

Adapun ciri-ciri Purposive Sampling dalam penelitian ini adalah: 

a. Santri Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi. 

b. Santri yang bermukim di Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi. 

c. Santri yang berstatus sebagai ustadz atau ustadzah dan sudah lulus 

Madrasah Diniyyah. 

d. Santri yang berada di pondok selama tiga tahun lebih. 

 
80 ibid. 
81 W. Matja, Emografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan (Malang: 

Winaka Media, 2003), 7. 
82 Sugiyono, Metodei Penelitiani Pendidikani Pendekatani Kuantitatif, Kualitatifi dan R 

& D, 94. 
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e. Santri yang masih aktif sebagai talamidz Madrasah Diniyyah kelas 

Imrithi. 

f. Santri yang masih berstatus siswa sekolah formal. 

g. Santri yang sudah mengaji kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim. 

Dari ciri-ciri Purposive Sampling tersebut peneliti menemukan 

subyek utama sebanyak dua belas orang santri. Kedua belas santri tersebut 

terdiri dari 3 ustadz, 2 ustadzah, 4 santri putra dan 3 santri putri untuk 

penggalian data dalam penelitian ini. ” 

5. Sumber Data 

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

bersumber dari data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber data (sumber pertama).83 Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh melalui observasi langsung ke 

lokasi pondok pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi, dimana peneliti 

melakukan observasi dan wawancara kepada subjek untuk menggali 

lebih mendalam  mengenai pendidikan karakter santri di pondok 

pesantren tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah para santri yang 

mondok di pondok pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi sebanyak 12 

santri putra dan putri, yang terdiri dari 3 ustadz, 2 ustadzah, 4 santri 

 
83 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), 225. 



 
 
 

 

36 
 
 

putra dan 3 santri putri dan sudah mondok di pesantren selama 3 tahun 

lebih.  

Data primer juga didapatkan dari wawancara kepada pengasuh 

pondok sebagai penanggung jawab, ketua umum pondok, kepala 

pondok putra dan putri, pengurus pondok, ustadz dan ustadzah pondok, 

para santri dan sumber dari kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim karya 

K.H Hasyim Asya’ry, Jombang, Maktabah at-Turast al-Islami, 1994, di 

bantu dengan Terjemah Adabul ‘Alim wal Muta’allim (Tatakrama Guru 

dan Murid) Jombang: TS. Mart, 2007, Penerjemah Muhammad 

Ishomuddin Hadziq. Dan buku terjemah atau  jurnal tentang Adabul 

‘Alim wal Muta’allim yang lainnya sebagai penunjang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-

dokumen di pondok pesantren Bustanul ‘Ulum dan akan diminta 

kepada pengurus pondok pesantren tersebut. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang 

telah ada. Data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang diperoleh 

dari sumber yang tidak langsung diberikan data kepada pengumpul 

data, misalkan lewat orang lain atau lewat dokumen.84 Karakteristik 

data sekunder adalah berupa tulisan-tulisan, rekaman, gambar atau 

foto-foto yang berhubungan dengan proses kegiatan.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

 
84 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 134 
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Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan 

peneliti guna mendapatkan data penelitian.“Sedangkan, instrumen 

pengumpulan data merupakan media bantu yang dipilih dan dipakai 

peneliti pada aktivitas mengumpulkan data,” sehingga aktivitasnya lebih 

mudah dilakukan.85 Penggunaan prosedur pengumpulan data bertujuan 

supaya peneliti mampu memaksimalkan hasil penelitiannya, sesuai 

prosedur yang benar dan meminimalisir kesalahan. Ini baik buat peneliti 

guna menetapkan data yang memiliki validitas dan reliabel yang tinggi. 

Pengumpulan data dalam “penelitian kualitatif dilakukan dengan 

natural setting (kondisi yang alami, sumber data primer). Observasi serata 

(participan observation), wawancara mendalam (in-depth interview), 

dokumentasi, dan triangulasi (gabungan), merupakan teknik pengumpulan 

data yang memiliki peran penting.86” 

Adapun “teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini, adalah:” 

a. Wawancarai 

Dalam  penelitian ini, “wawancarai digunakan untuk mencari data 

tentang bagaimana metode dalam pendidikan karakter santri, 

pendidikan karakteri apa saja yang diberikan kepada santri, bagaimana 

pendidikan karakter santri perspektif kitab Adabul ‘Alimi wal 

 
85“ibid.” 
86  Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, 63. 
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Muta’allim, dan bagaimana pendidikan karakter dalam kitab Adabul 

‘Alimi wal Muta’allim.” 

“Wawancarai merupakan sebuah tanya-jawab yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan narasumber, untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian yang 

dilakukan.87 Penelitian ini memakai metode wawancara mendalam (in-

depth interview), yaitu dengan memakai instrumen pengumpulan data 

dengan panduan wawancara.” 

b. Observasi  

“Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan 

secara langsung di lokasi penelitian, yang kemudian diwujudkan dalam 

bentuk tulisan dan berperan sebagai data lapangan.88 Peneliti 

menggunakan observasii partisipan dan observasi non-partisipan dalam 

penelitian ini.”  

“Pengamatan partisipan dilakukan secara langsung melalui kegiatan 

yang dilaksanakan di pondok pesantren. Namun, peneliti tidsk 

meleburkan diri menjadi pemeran serts dalam latar pengamatan. 

Sedangkan pengamatan non-partisipan, peneliti melakukan dengan 

mengamati situasi setelah dilaksanakannya kegiatan, fenomena yang 

terjadi, dan gejala apa saja yang ditimbulkan setelah menjalani 

 
87“Lexy Moleong, Metode Penelitian, 126-127.” 
88“Nana Syaodiah Sukmadinata, Meode Penelitian Pendidikan, Cet. 9 (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 220.” 
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kegiatan. Tujuan penggunaan kedua teknik observasi ini untuk 

mendapatkan data secara menyeluruh.” 

Adapun dalam observasi peneliti mengalami kendala dalam 

pelaksanaannya. Kendala yang dialami peneliti berupa observasi 

kepada santri putri, dimana peneliti tidak bisa leluasa dalam 

pelaksanakan penelitian. Dikarenakan peraturan yang sudah ditetapkan 

oleh pondok pesantren tersebut yang melarang laki-laki untuk 

memasuki kawasan santri putri dalam waktu yang lama. Dengan adanya 

peraturan tersebut peneliti hanya mampu memperoleh data sesuai 

dengan jadwal yang sudah disepakati. 

c. Dokumentasi 

“Metode dokumentasi (document study) yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa penghimpunan dan penganalisisan dokumen, baik 

dalam bentuk tertulis, gambar, atau elektronik. Dari teknik dokumentasi 

ini yang ingin peneliti dapatkan adalah: 

1) Dokumen tentang sejarah berdirinya Yayasan Pondok Pesantren 

Bustanul ‘Ulum Ngawi, struktruk kepengurusan pondok pesantren, 

data ustadz dan ustadzah, dan data santri serta sara prasarana 

penunjang pelaksanaan pembelajaran di pondok pesantren Bustanul 

‘Ulum Ngawi. 

2) Dokumen terkait pendidikan karakter santri pondok pesantren 

Bustanul ‘Ulum Ngawi. 
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3) Dokumen kegiatan observasi dan wawancara terkait rangkaian yang 

dilaksanakan di pondok pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi. 

7. Teknik Analisis Data 

Pada dasarnya analisis data dalam “penelitian kualitatif adalah 

bentuk proses pengorganisasian dan pengurutan data menjadi sebuah 

kategori dan satuan deskriptif.” Dengan menemukan pola dan tema yang 

dapat dirumuskan sebagai hipotesis kerja. Sama halnya prinsip pokok 

penelitian kualitatif adalah ditemukannya teori dari data.89 

Analisis data bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi 

penemuan-penemuan, sehingga data menjadi terstruktur baik dan 

bermakna.90 “Analisis data dilakukan pada waktu pengumpulan data 

penelitian dan setelah data penelitian terkumpul. Hal ini dilakukan agar 

memudahkan peneliti dalam memaknai data yang diperoleh agar hasil 

penelitian lebih komprehensif.”  

Dalam penelitian ini, “analisis data difungsikan sebagai pencarian 

hubungan yang sistematis berdasarkan catatan hasil lapangan, iwawancara, 

dan bahan lain. Kemudian, dikorelasikan dengan kitab Adabul ‘Alimi wal 

Muta’allimi untuk memperoleh hasil pendidikan karakter menurut Adabul 

‘Alimi Wal Muta’allimi karangan K.H. Hasyim Asy’ari bagi santri Pondok 

Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi. Peneliti menggunakan analisis data 

model interaktif Miles dan Huberman. “ 

 
89“Fimeir Liadi, Design Penelitian: Pedoman Pembuatan Rancangan Penelitian 

(Kapuas: STAI Kuala Kapuas, 2001), 73.” 
90“Marjuki, Metode Riset (Yogyakarta: BPEF, 2000), 87.” 
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Metode interaktif Miles dan Hubermans adalah metode yang 

digunakan dalam menganalisis data secara terus-menerus hingga akhir 

penelitian.91 Miles dan Huberman menjelaskan bahwa, “analisis data model 

interaktif adalah usaha secara cuntinue antara pengumpulan data (data 

collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 

dan pengambilan kesimpulan (conclusion drawing).” Keempat langkah  

kerja penelitian tersebut dapat dipahami melalui gambar berikut:92 

 

Gambar 1. “Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif” 

a. Pengumpulan Datai  

Data dikumpulkan peneliti sebanyak mungkin, kemudian diolah 

dan dibentuk menjadi bahasan penelitian. “Data yang dikumpulkan 

terkait bahasan dalam penelitian,” yaitu: pendidikan karakter menurut 

Adabul ‘Alimi Wal Muta’allimi karangan K.H. Hasyim Asy’ari bagi 

santri Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi. 

b. Reduksi Datai 

“Reduksi data berarti kegiatan menyeleksi, memilih poin-poin 

utama, memfokuskan hal terpenting, pencarian tema dan pola, dan 

 
91“Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & 

D, 337.” 
92“M. B. Miles and A. M. Huberman, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 2007), 13.” 
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membuang data yang tidak perlu dari sejumlah besar data yang 

diperoleh.” 

c. Penyajian Datai 

“Tahapan berikutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan 

data. Data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk deskripsi 

singkat, grafik, korelasi antara tipe dan sejenisnya.” 

d. Verifikasi  

Pemeriksaan mengenai kebenaran penelitian merupakan langkah 

yang dilakukan dari penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan 

diawal yang sudah dikemukakan, sifatnya masih sementara. Bisa 

berubah dan di verifikasi jika tidak ditemukannya bukti kuat dalam 

pengumpulan data. Akan tetapi, jika ditemukannya bukti kuat, valid dan 

konsisten, maka kesimpulan diawal benar apa adanya. 

8. Pemeriksaan Keabsahan Datai 

Data harus valid dan reliabel sebagai syarat data dalam penelitian 

ilmiah.93 Dalam menyatakan validitas data penelitian, data harus diuji 

kredibilitasnya dengan metode perpanjangan observasi.94 Observasi yang 

diperpanjang dapat meningkatkan validitas data berdasarkan penelitian 

yang dilakukan. Selain memperpanjang pengamatan, validitas data dapat 

diperoleh menggunakan teknik Triangulasi. “Teknik Triangulasi 

 
93  Sugiyono, Metode Penelitian, 294. 
94  Lexy J. Moleong, Metode Penelitian, 327. 
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digunakan untuk memastikan data yang diperoleh bisa dikatakan valid, 

dengan mencari  kebenaran data melalui sumber lainnya.95”  

Penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi data untuk 

menghasilkan data yang valid. “Teknik Triangulasi data yang digunakan 

berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik.” Triangulasi sumber 

adalah teknik pengumpulan data sekaligus pengecekan kredibilitas data 

melalui metode pengumpulan data yang sama, yaitu: iwawancara, 

observasi, dan idokumentasi. Sedangkan, triangulasi teknik bertujuan 

untuk meningkatkan tingkat keandalan data, ekstraksi data dilakukan pada 

sumber data yang sama menggunakan teknik akuisisi data yang berbeda. 

Oleh karena itu, “data yang dihasilkan penelitian ini benar-benar valid dan 

hasilnya reliabel.” 

G. Sistematika Pembahasan 

“Guna mempermudah pembaca dan penulis dalam memahami tesis ini, 

dibutuhkannya sistematika pembahasan. Oleh karena itu, penulis 

mencantumkan sistematika pembahasan, sebagai berikut:” 

BAB Pertama, berisii Pendahuluan yangi meliputi: “latari belakangi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajiani 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.” 

 
95“Burhan Bungin, Analisisi Data Penelitiani Kualitatif (Jakarta: Rajai Grafindoi Persada, 

2005), 191.” 
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BAB Kedua, berisi Kerangka Teori meliputi: “penjelasan mengenai  

pendidikan karakter santri, pengertian santri, pondok pesantren, dan, kitab 

Adabul ‘Alimi wal Muta’allim.” 

BAB Ketiga, “berisikan Gambaran Umum lokasi penelitian,” yaitu: 

Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi dan pemaparan data yang peneliti 

dapatkan. 

BAB Keempat, memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, yaitu: “1) 

Karakter santri Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi, 2) Program 

pendidikan karakter di Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi, 3) 

Pendidikan karakter santri Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi perspektif 

kitab Adabuli ‘Alimi Wal Muta’allim.” 

BAB Kelima, adalah Penutup, “bagian akhir laporan penalian yang berisi 

kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan saran terkait dengan 

penelitian ini.” 
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BAB V 

“PENUTUP” 

A. Kesimpulan 

“Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan mengenai 

penelitian yang berjudul Pendidikan Karakter Menurut Adabul ‘Alim Wal 

Muta’allim Karangan K.H. Hasyim Asy’ari bagi Santri Pondok Pesantren 

Bustanul ‘Ulum Ngawi dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:” 

1. Karakter santri Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi termanifestasikan 

dalam tindakan, sebagai berikut: “religius, jujur, qanā’ah, amanah, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, cinta tanah air, 

bersahabat, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

tanggungjawab.” 

2. Program pendidikan karakter Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi 

dilakukan melalui tiga program kegiatan, yaitu: “1) Kegiatan belajar 

mengajar, meliputi: Madrasah Diniyyah, sorogan kitab kuning, pengajian 

bandongan dan wetonan. 2) Kegiatan ekstrakurikuler, meliputi: khitobah, 

muhadhoroh, ubudiyah, diba’iyyah, rebana, qira’at, kaligrafi, dan pencak 

silat. 3) Kegiatan rekigius santri berupa aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan melalui program harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.” 

3. Pendidikan karakter santri Pondok Pesantren Bustanul ‘Ulum Ngawi 

perspektif kitab Adabuli ‘Alimi wali Muta’allimi karya KH. Hasyim Asy’ari 

adalah “lebih kepada sikap bagaimana karakter seorang pelajar, santri atau 

Muslim dalam keutamaan akhlak terhadap orang alim dan ilmu, akhlak 
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seorang pelajar pada dirinya sendiri, guru, dan pelajaran yang ia pelajari, 

akhlak seorang guru pada dirinya sendiri, saat mengajar dan bergaul dengan 

muridnya, dan akhlak yang harus dimiliki oleh seorang ustadz dan santri 

terhadap kitab dan buku pelajaran. Karena, pendidikan karakter pada 

dasarnya lebih menekankan pada proses-proses pemahaman, penghayatan, 

penyadaran, pembiasaan, dan bimbingan pada setiap individu.”  

“Materi-materi pendidikan karakter santri dalam kitab Adabul ‘Alim 

wal Muta’allim berupa pendidikan secara menyeluruh dalam setiap lembaga 

pendidikan, di mana tidak hanya santri (talamidz) yang dididik memiliki 

karakter yang mulia, tetapi juga pendidikan karakter ini ditujukan kepada 

guru (ustadz/ustadzah) yang mengajar, karena sosok guru menjadi suri 

tauladan bagi muridnya. Tujuan dari pembahasan pendidikan karakter 

dalam kitab ini adalah mencetak pribadi yang baik, bermoral, lebih 

mengutamakan kepentingan-kepentingan syariat dari yang lain, dan 

menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, orang lain. dan 

lingkungan, serta bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.” 

B. Saran  

1. Untuk “para pendidik baik dalam lembaga formal atau non formal 

hendaknya mampu menjadi seorang pendidik yang mempunyai karakter 

dengan akhlak yang baik, sehingga mampu menjadi suri tauladan bagi 

peserta didiknya. Jika karakter baik sudah dimiliki oleh pendidik maka 
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humanisasi pendidikan akan tercipta, yang akhirnya tercipta pendidikan 

yang  harmonis antara pendidik dan peserta didik.” 

2. Untuk [peserta didik atau santri yang sedang dalam proses belajar agar 

memiliki niat dan tujuan yang baik dalam menuntut ilmu.] Menghormati 

dan memuliakan gurunya baik secara lahir dan batin. Memanfaatkan waktu 

seefektif dan seefisien mungkin dalam belajar, sabar dalam menjalani 

proses pembelajaran dan berusahan mengamalkan ilmu yang telah 

diperoleh. 

3. Untuk [lembaga pendidikan sebagai fasilitas tempat interaksi pendidik dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran,] maka lembaga pendidikan 

haruslah memiliki program yang matang dalam penyediaan pendidikan dan 

bersifat terbuka dengan lingkungan di sekitarnya, baik dari perkembangan 

zaman atau tuntunan masyarakat. 

4. Untuk [masyarakat diharapkan mampu memerankan fungsi sebagai agent 

of control] terhadap keberlangsungan pendidikan di lembaga pendidikan. 

Kesuksesan suatu lembaga pendidikan tidak terlepas dari dukungan 

masyarakat. Oleh karena itu, perlunya hubungan yang baik dan terjalin 

antara masyarakat dan lembaga pendidikan tetap harmonis. 

5. Untuk [peneliti selanjutnya agar lebih mengkaji khazanah dalam kitab 

Adabul ‘Alim wal Muta’allim.] Karena, analisis tentang pendidikan karakter 

dalam kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim “belum bisa dikatakan final sebab 

tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan di dalamnya sebagai 
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akibat dari “keterbatasan waktu, sumber rujukan, metode, serta pengetahuan 

dan ketajaman analisis yang penulis miliki.” 
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