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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LatarBelakangMasalah 

     Pendidikan dalam arti umum meliputi semua perbuatan atau  usaha dari 

generasi tua untuk mengalih pengetahuannya, pengalamannya, kecakapan serta 

penampilannya kepada generasi muda sebagai usaha untuk menyiapkan mereka 

agar dapat memenuh  fungsi hidupnya, baik jasmani maupun rohani.1Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 yang berisi tentang sistem pendidikan nasional dengan 

tegas menyatakan bahwa: 

     “Pendidikan Nasional berfungsi  mengembangkan keamampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan 
Yang MahaEsa, berakhlak mulia, sehat berilmu,cakap kreatif mandiri dan 
menjadi warga Negara yang demonstrasi serta bertanggung jawab.” 
(Zuhraini, 2009 : 2) 

 
  Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa 

pendidikan disetiap jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna 

mencapai tujuan tersebut. Hal ini terkait dengan pembentukan karakter peserta 

didik atau santri sehingga mampu bersaing, beretika baik, bermoral, sopan santun 

dan berinteraksi dengan masyarakat. Indonesia terkhusus kabupaten Konawe 

kondisi karakter anak bangsa kurang beradab sangat mendesak. Gambaran situasi 

masyarakat bahkan dunia pendidikan Indonesia menjadi motivasi pokok 

implementasi pendidikan karakter di Indonesia harus diterapkan. Hal ini
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Dirasakan sangat perlu pengembangan bila mengingat semakin meningkatnya 

kenakalan yang merusak citra bangsa. 

 Persoalan yang akhir-akhir ini ikut mendera dunia pendidikan adalah 

gagalnya misi pendidikan nasional sebagai bentuk karakter anak bangsa.  

Belakangan ini ramai diperbincangkan  di televisi, surat kabar, medsos, serta 

berbagai media lainnya mengenai moral pelajar saat ini. Sementara di dalam 

ajaran Rosululah Saw sudah dicontohkan dari segi akhlak yang baik sebagaimana 

di dalam hadist telah termaktub yang artinya: 

 “Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi (semoga rahmat dan salam 
tercurahkan  kepada  nabi  dan  keluarganya):  “berikanlah  wasiat  kepadaku!” 
Maka Nabi bersabda: “Bertaqwalah kepada Allah sebagaimana engkau menjadi 
(bertaqwa)!”Laki-laki itu berkata:”Tambahkanlah!”Nabi berkata: “Sertakanlah 
perbuatan buruk dengan perbuatan baik, Maka berbuatan baik akan melebur 
perbuatan buruk!” Laki-laki itu berkata lagi: “Tambahkanlah!” Nabi berkata: 
“Jadikanlah manusia berakhlak baik!” ( dikeluarkan oleh Tirmidzi) 
 

Pendidikan karakter dalam Islam berkiblat pada diri Nabi Muhammad saw. 

sebagai utusan dan nabi terahir. Nabi telah disetting oleh Allah sebagai hamba 

Allah yang paling sempurna.Nabi adalah suri tauladan (uswatun khasanah) yang 

sempurna.Dan dalam diri Nabi terdapat nilai-nilai karakter yang “agung”. 

DalamQur'an surat Al- Qolam ayat 4 Allah berfirman: 

“Dan sesungguhnya kamu benar-benarberbudipekerti yang agung.” 

Proses internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam perspektif 

pendidikan islam tidak lepas dari konsep teologi dan moralitas. Gagalnya 

pendidikan karakter selama ini, dapat disebabkan karena minus kosepteologi 

(keimanan) dan adab (moral). Melihat fungsi pendidikan Islam yang amat 

penting, sebagaimana, Abdurrahman An Nahlawi mengatakan bahwa fungsi 
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pendidikan Islam sebagai pembebasan dan penyelamatan anak didik (Muhammad 

Arif,2008:239).  Oleh  karena  itu,  untuk  membebaskan  dan  menyelamatkan  

peserta didik dengan cara membentuk pribadi yang berkarakter dan beradab, 

maka pendidikan Islam harus mengarahkan target pendidikan kepada 

pembangunan individu yang memahami kedudukanya dihadapan Tuhan, dirinya 

sendiri, dan masyarakat (lingkungan). 

Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam secara strategis memberikan 

lingkungan yang efektif bagi pembentukan karakter santri yang berakhlak al-

karimah karena kegiatan tersebut dapat berlangsung selama 24 jam. Pembelajaran 

kitab Ta’limul Muta’alim ini merupakan salah satu pendidikan karakter yang di 

dalamnya mengandung hal-hal positif yang harus diterapkan dalam kehidupan.  

Dari kegiatan sebelum penelitian dipaparkan, penelitimelakukan dan 

melihat keadaan lapangan. Pada hari Ahad, 8 September 2019 Melalui 

wawancara Ustad Adib Muhammad selaku ustad pengampu pembelajaran kitab 

Ta’limul Muta’alim, ini membantu pondok dalam proses pendidikan para santri. 

Secara garis besar, beliau menyatakan keadaan santri di Pondok  Pesantren Al-

Muhajirin Darussalam beda-beda dari segi sifat karakter. Ada sebagian santri yng 

sikap dan tingkah lakunya sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam 

pembelajaran kitab Ta’limul Muta’alim seperti hormat kepada guru,cium tangan, 

menghargai ilmu, taat pada peraturan pondok dan lain sebagainya. Tetapi ada 

juga yang sebagian mereka sikap dan tingkah lakunya belum sesuai. Seperti tidak 

mau mendengarkan nasihat guru dan perilaku suka melanggar. Diantara 

pelanggarannya seperti bolos sekolah, tidak mengikutipondok secara teratur, 
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keluar pondok tanpa izin dan masalah masih kompleks lainnya. (Adib, 18, 9: 

2019) 

Pembelajaran kitab Ta’limul Muta’alim di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 

Darussalam setiap hari Kamis ba’da Ashar yang bertepat dikelas khusus. Peserta 

santri dari kelas istidat, ula dan wustho. Metode pembelajaran ini berlangsung 

dalam bentuk ta’lim (sejajar) yang dibimbing langsung oleh Ustadz. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian “Pembentukan Karakter Santri Melalui Pembelajaran Kitab Ta’limul 

Muta’alim Di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam Pondidaha Kabupaten 

Konawe” dalam membentuk karakter santri di dalamnya melalui pembelajaran 

kitab Ta’limul Muta’alim. 

1.2.Fokus Penelitian  

 Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya 

tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan 

penelitian :  

    1.2.1 Pembentukan Karakter Santri. 

    1.2.2 Pembelajaran Kitab Ta’limul Muta’alim 

1.3. Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana  pembentukan karakter santri di dalam pembelajaran kitab 

Ta’limul Muta’alim di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam 

Pondidaha Kab. Konawe? 

1.3.2 Bagaimana hasil pembentukan karakter santri di Pondok Pesantren Al-

Muhajirin Darussalam Pondidaha Kab. Konawe? 
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           1.3.3 Adakah kendala atau penghambat melalui pembelajaran kitab Ta’limul 

Muta’alim di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam Pondidaha 

Kab. Konawe? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk mengetahui pembentukan karakter santri di dalam 

pembelajaran kitab Ta’limul Muta’alim di Pondok PesantrenAl-

Muhajirin Darussalam Pondidaha Kabupaten Konawe. 

1.4.2 Untuk mengetahui hasil bentuk karakter santri yang telah diupayakan 

         Pesantren Al-Muhajirin Darussalam Pondidaha Kab. Konawe. 

       1.4.3 Mengetahui kendala atau penghambat melalui pembelajaran kitab 

Ta’limul Muta’alim di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam 

Pondidaha Kab. Konawe. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan keilmuan 

tentang Pembentukan Karakter Santri Melalui Pembelajaran Kitab 

Ta’limul Muta’alim Di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 

Darussalam Pondidaha Konawe. 

b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusinya terhadap 

pengembangan disiplin ilmu pendidikan karakter berkenaan dengan 

pembentukan karakter santri. 

1.5.2 Secara Praktis 

       Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 
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3.1 Bagi Kiyai, untuk mengembangkan pengamalan dan pengajaran ilmu agama 

sesuai kondisi zaman khususnya pada santri dan masyarakat sekitar. 

3.2 Bagi Ustadz/Ustadzah, untuk mengajarkan ilmu serta membentuk karakter 

santri sesuai ajaran Islam terkhusus kepada santri. 

3.3 Bagi Pondok Pesantren, untuk sebagai tempat menuntut ilmu agama serta 

membentuk karakter santri sebagai pelanjut generasi kedepannya untuk 

masyarakat sekitarnya. 

3.4 Bagi Orang tua, agar memberikan suatu dukungan penuh untuk anaknya 

menyekolahkan di Pondok Pesantren sebagai wasilah kebaikan baik di Dunia 

dan di Akhirat. 

3.5 Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusunan 

mengenai pembentukan karakter santri melalui pembelajaran kitab Ta’limul 

Muta’alim di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Darussalam Pondidaha 

Kabupaten konawe. 

3.6 Bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian yang relevan 

di masa yang akan datang. 

1.6. Defenisi Operasional 

a. Pembentukan karakter adalah suatu usaha sadar dalam membentuk 

sesuatu baik secara fisik maupun non fisik. 

b. Santri adalah seorang insan yang berproses belajar mengkaji ilmu agama. 

c. Kitab Ta’limul Muta’alim adalah sebuah kitab panduan pembelajaran 

(belajar dan mengajar) yang dikarang oleh syekh  Azzarnuji. 

 


