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BAB II 

DESKRIPSI TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Dasar Manajemen 

a) Pengertian Manajemen 

Kata Manajement berasal dari bahasa italia managgiare yang 

berarti “mengendalikan” terutamanya “mengendalikan kuda” yang 

berasal dari bahasa latin manus yang berarti “tangan”. Kata ini mendapat 

pengaruh dari bahasa perancis  manege yang berarti “kepemilikan kuda” 

bahasa perancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa inggris menjadi 

menagement, yang memeiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.
1
Dari 

pengertian ini, manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat 

pengaturan. 

Sedangkan dari segi istilahnya, Ada beberapa pendapat tentang 

pengertian manajemen, diantaranya: 

1) Suharsimi Arikunto mengatakan manajemen adalah rangkaian segala 

kegiatan yang menunjukkan kepada usaha kerjasama antara dua orang 

atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
2
  

2) George R. Terry menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu 

proses khas yang terdiri dari tindakantindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan 

                                                 
1
 Muhammad Ali Anwar, 2017, Manajemen Kelembagaan Pondok Pesantren, 

Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Cet.ke 1 Hlm 34 
2
 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, 2008, Manajemen Pendidikan, Yogyakarta: 

Aditya Media dan FIP UNY, Cet.Ke-IV Hal. 3 



12 

 

 

 

untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan 

melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.
3
 

3) Stoner dalam buku Agus Sabardi mendefinisikan manajemen sebagai 

proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengawasan upaya anggota organisasi dan menggunakan semua 

sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
4
 

4) Henry L Sisk dalam bukunya “Principles of Management” 

disebutkan Management is the coordination of all reseourcesthrough, 

the processes of planning, organizing, directing, and controlling and 

dertoattain stated objectives.
5
 Artinya adalah proses koordinasi 

seluruh sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, 

yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/ 

pengawasan ( POAC ) yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia 

dan sumber daya lainnya. 

 

 

                                                 
3
 George R. Terry, 2006, Asas-asas Manajemen, terj. Winardi, Bandung: PT. Alumni, 

hlm. 4 
4
 Agus Sabardi, 2002, Manajemen Pengantar, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi 

Manajemen Perusahaan YKPN,  Jogjakarta, hlm. 5. 
5
 Henry L Sisk, South Western, 1969,  Principles of Management, Philippine: Cincinnati 

Ohio, hlm.6 
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b) Fungsi Manajemen 

George R. Terry mengatakan Fungsi manajemen merupakan 

elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses 

manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam 

melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.
6
 Pengertian tersebut 

menunjukan bahwa fungsi manajemen berwujud kegiatan berurutan yang 

saling menunjang antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan 

bersama yang telah ditetapkan sebelumnya supaya terlaksana secara 

efektif dan efisien 

Hikmat dalam bukunya Manajemen Pendidikan menguraikan 

fungsi manajemen menurut para ahli adalah sebagai berikut :
7
 

No Nama Ahli Fungsi-fungsi Manajemen 

1 Louis A. Allen Leading, planning, organizing, 

controlling. 

2 Prajudi Atmosudirjo planning, organizing, directing, 

actuating, controlling 

3 Henry Fayol planning, organizing, commanding, 

coordinating, controlling 

4 Kontz dan O’Donnel Organizing, staffing, directing, planning, 

controlling 

5 George R Terry planning, organizing, actuating, 

controlling 

                                                 
6
 George R. Terry, 2006, Prinsip-prinsip Manajememen, terj. J. Smith, Jakarta: Bumi 

Aksara, hlm. 16. 
7
 Hikmat, 2009, Manajemen Pendidikan, Bandung: CV. Pustaka Setia,. Hal. 30 
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Banyaknya pendapat tentang fungsi manjemen tersebut 

menunjukan banyaknya aspek yang harus dikerjakan oleh seorang 

manajer. Meski demikian, menurut Pandangan penulis, untuk 

merepresentasi dari beberapa pendapat di atas lebih menitik beratkan 

pada pendapat fungsi manajemen menurut George R Terry yaitu: 

planning, organizing, actuating, and controlling. Keempat fungsi 

manajemen Terry tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1) Fungsi perencanaan (planning) 

Perencanaan merupakan salah satu syarat bagi setiap kegiatan 

administrasi. Tanpa perencanaan suatu kegiatan akan mengalami 

kesulitan  dalam mencapai tujuan yang diinginkan.  

M. Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa perencanaan 

merupakan aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-

tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud-maksud dan tujuan 

pendidikan.
8
 Pendapat yang sama yang dikemukakan oleh 

Suryosubroto bahwa perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah 

alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian serta perkiraan 

sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut.
9
 

Sedangkan Widjaya berpendapat bahwa perencanaan merupakan 

serangkaian keputusan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di 

masa yang akan datang
10

 

                                                 
8
 M. Ngalim Purwanto, 2008, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, hlm.16 
9
 B. Suryosubroto, 2010, Manajemen Pendidikan di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 

22. 
10

 A.W. Widjaya, 1995, Perencanaan sebagai Fungsi Manjemen, Jakarta: Rineka Cipta, 

hlm. 8. 
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Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan perencanaan 

adalah: sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya dengan adanya 

proses untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan di masa 

depan dalam waktu tertentu. 

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana mengatakan Cara 

melakukan perencanaan dengan persyaratan sebagai berikut : 

a) Perencanaan harus dijabarkan dari tujuan yang telah ditetapkan 

dan dirumuskan secara jelas 

b) Perencanaan tidak perlu muluk-muluk 

c) Dijabarkan secara terprinci memuat uraian dan rangkaian kegiatan. 

d) Diupayakan agar memiliki fleksibilitas 

e) ada petunjuk urgensi kegiatan 

f) disusun sedimikian rupa. 

g) diusahakan agar tidak duplikasi kegiatan.
11

 

Untuk dapat menyusun rencana yang baik, maka terdapat 

persyararatan perencanaan yang harus dipenuhi diantarannya: 

a) Faktual atau realistis, artinya apa yang dirumuskan oleh sekolah 

sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi 

tertentu yang dihadapi oleh sekolah 

b) Logis dan rasional, artinya apa yang dirumuskan dapat diterima 

dengan akal, oleh karena itu perencanaan akan dijalankan 

c) Fleksibel, perencanaan dapat beradaptasi dengan perubahan di 

masa yang akan datang. 

                                                 
11

 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, op.cit  Hlm.10  
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d) Komitmen, perencanaan yang baik merupakan komitmen semua 

pihak untuk bersama-sama  mewujudkan tujuan organisasi. 

e) Konferhensip, artinya perencanaan yang menyeluruh dan 

mengakomodasi beberapa aspek yang terakait langsung maupun 

tidak langsung terhadap sekolah
12

 

Saefullah mengemukakan jenis Perencanaan menurut jangka 

waktunya adalah sebagai berikut: 

a) Long Range Planning (LRP) yaitu perencanaan jangka panjang 

yang membutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya, 

biasanya memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun. 

b) Intermediate Planning (perencanaan jangka menengah) yaitu 

sebuah planning yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu 

“pemasangan” (gestation period). Perencanaan ini biasanya 

memerlukan waktu lima tahun. 

c) Short Range Planning (SRP) perencanaan jangka pendek, yaitu 

sebuah perencanaan yang waktu sangat penting dan 

mendesak.biasanya memerlukan waktu kurang dari satu tahun. 

Selanjutnya, jenis Perencanaan menurut Segi Umum dan 

Khusus adalah sebagai berikut:  

a) General Plants (rencana umum) yaitu rencana yang dibuat garis 

besarnya. 

b) Special Planning (rencana khusus) yaitu perencanaan mengenai 

masalah yang dibuat secara mendetail dan terperinci. 

                                                 
12

 Juliana, 2008, Pengantar Manajemen, Pekanbaru : Suska Press, hlm 20 
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c) Overall Planning,yaitu perencanaan yang memberikan pola secara 

keseluruhan dari pekerjaan yang harus dilaksanakan.
13

 

Uraian diatas dapat diambil gambaran indikator pelaksanaan 

fungsi manajemen perencanaan yaitu: 

a) Merencanakan kegiatan yang dilaksanakan sedemikian rupa dengan 

baik. 

b) Menentukan program jangka pendek,menengah dan panjang. 

c) Menentukan program yang akan dicapai dengan komitmen yang 

kuat. 

d) Merencanakan siapa yang akan melaksanakan kegiatan. 

Dalam perencenaan, seseorang harus mampu untuk 

merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan agar kegiatan 

tersebut dapat tercapai sesuai yang ditetapkan. Hal ini sesuai firman 

Allah: 

َمْت لَِغٍد  ا َقدَّ  ۖ  َوات َُّقوا اللََّه  ۖ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوْلَتنظُْر نَ ْفٌس مَّ
 ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلونَ 

 

 “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”. (QS al-Hasyr: 18  ) 
14

 

 

Menurut  Ali al-Shabuni mengartikan lafadz “wa al- tandzur 

nafsun maa qaddamat lighod” adalah hendaknya masing-masing 

individu untuk memerhatikan amal-amal saleh apa yang diperbuat 

                                                 
13

 U Saefullah, 2012, Manajemen Pendidikan Islam , Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal. 

222-224 
14

 Departemen Agama RI, 2007, Al-qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, hlm 548 
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untuk menghadapi hari kiamat.
15

 Ayat ini memberi pesan kepada 

orang-orang yang beriman untuk memikirkan masa depan.  

Dalam konteks manajemen, ayat ini menjelaskan tentang 

perencanaan secara berjangka. Secara garis besar, ada rencana jangka 

pendek dan rencana jangka panjang. Jika penafsiran “hari kiamat” 

yang dipakai sebagai acuan, maka akan muncul konsepsi rencana 

jangka panjang. Adapun konsepsi perencanaan jangka pendek ini 

diperoleh dari makna tekstual ayat tersebut yang memakai lafadz 

“ghad” (esok) yang secara lughawî digunakan untuk menunjukkan 

waktu yang tidak lama lagi akan terjadi.  

Selain perencanaan jangka pendek dan panjang, dalam ayat di 

atas kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah karena Allah 

senantiasa mengawasi setiap perbuatan kita. Maka, dalam membuat 

perencanaan, manusia diharuskan untuk tetap berorientasi pada 

keimanan dan ketakwaan. Sehingga, perencanaan yang dibuat tidak 

akan melenceng dari ajaran agama. 

2) Fungsi pengorganisasion (organizing) 

Suryosubroto mendefinisikan pengorganisasian sebagai 

keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang (guru 

dan personel sekolah lainnya) serta mengalokasikan prasarana dan 

sarana untuk menunjang tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai 

tujuan sekolah.
16

 Menurut Husaini Usman, pengorganisasian 

merupakan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan 

                                                 
15

 Muhammad Ali al-Shabuni,2009, Shafwat al-Tafsir, Dar as-shabuni, Kairo, jilid III, 

hlm.335 
16

 B. Suryosubroto, op. cit., hlm. 24 
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organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang 

melingkupi.
17

 Jadi pengorganisasian adalah proses kerjasama dua 

orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana mengemukakan cara 

agar pengorganisasian bisa berjalan baik,maka harus menggunakan 

prinsip-prinsip sebagai berikut:
18

 

a) Memiliki tujuan yang jelas yang dapat dipahami oleh seluruh 

anggota. 

b) Memiliki struktur organisasi. 

Ernes Dale dikutip oleh Nanang Fattah mengemukakan 

adanya tiga tahapan penting dalam proses pengorganisasian, yaitu: 

a) Merinci pekerjaan atau menentukan tugas-tugas yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi 

b) Melakukan pembagaian pekerjaan 

c) Pengadaan dan Pengembangan suatu mekanisme untuk 

mengkoordinasikan suatu pekerjaan para anggota menjadi 

kesatuan terpadu dan harmonis.
19

 

Uraian diatas dapat diambil gambaran indikator pelaksanaan 

fungsi manajemen pengorganisasian yaitu: 

a) Menentukan siapa yang melaksanakan kegiatan 

b) Membuat struktur organisasi 

c) Membagi tugas-tugas yang dilaksanakan 

                                                 
17

 Husaini Usman, 2013,Manajemen: Teori,praktik dan Riset Pendidikan Jakarta: Bumi 

Aksara, hlm. 170. 
18

 Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, loc.cit 
19

Nanang Fattah,2004, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, hlm 72 
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d) Merinci tugas-tugas yang dilaksanakan 

e) Menetapkan mekanisme pekerjaan yang dilaksanakan 

Melihat begitu pentingnya langkah pengorganisasian, Allah 

Swt. sendiri di dalam Al-Quran telah memberikan contoh kepada 

manusia sebagai manajer bagaimana Allah Swt. melakukan langkah 

pengorganisasian setelah Dia melakukan perencanaan yang matang 

dalam proses penciptaan langit dan bumi. Dalam surat As-Sajdah ayat 

4-5, Allah Swt. berfirman: 

نَ ُهَما  َماَواِت َواْْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ِف ِستَِّة أَيَّاٍم ُُثَّ اْستَ َوى َعَلى اللَُّه الَِّذي َخَلَق السَّ
ُروَن  يَُدب ُِّر اْْلَْمَر ِمَن ( 4)اْلَعْرِش َما َلُكْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِلٍّ َوََل َشِفيٍع أََفََل تَ َتذَكَّ

َماِء ِإََل اْْلَْرِض ُُثَّ يَ ْعرُُج إِلَْيِه ِف يَ ْوٍم َكاَن ِمْقَدارُُه أَْلَف َسَنٍة ِمَّا  وَن السَّ تَ ُعدُّ
(5) 

 “Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada 

di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia 

bersemayam di atas ‘Arsy. Bagimu tidak ada seorang pun 

penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah 

kamu tidak memperhatikan?(4) Dia mengatur segala urusan 

dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya 

dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu 

tahun menurut perhitunganmu.(5)”.
20

 

 

Menurut pandangan Prof. M. Quraish Shihab, penggunaan 

kata yudabbiru untuk menjelaskan pemikiran dan pengaturan 

sedemikian rupa tentang sesuatu yang akan terjadi di belakang. 

Artinya, segala urusan sudah harus diperhitungkan dampak atau 

akibatnya dengan matang, sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang 

                                                 
20

 Departemen Agama RI, op.cit, hlm.660 
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dikehendaki, atau dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan.
21

 

Dalam ayat ini terkandung pesan, bahwa Allah menciptakan 

langit dan bumi melalui perencanaan yang matang (selama enam hari), 

kemudian Allah melakukan pengaturan dan pengorganisasian 

(organizing), agar segala urusan yang ada di langit dan bumi dapat 

berjalan dengan teratur dan lancar. 

Bahkan, Allah Swt. telah mengingatkan umat manusia agar 

segala pekerjaan yang akan dilakukan dikoordinasi dengan kompak 

agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh, laksana bangunan yang 

tersusun dengan kokoh dan rapi. Allah Swt berfirman sebagai berikut: 

َياٌن َمْرُصوصٌ  ا َكأَن َُّهْم بُ ن ْ بُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِلِه َصفًّ  ِإنَّ اللََّه ُيُِ
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang 
(berjuang) dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-

akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. 

(Ash-Shaff: 4)”.
22

 

 

Menurut Al-Maraghi, kata shaff dalam QS. Ash-Shaff: 4 

mengandung arti orang yang berbaris ketika perang secara rapat, 

sedangkan marshûsh diartikan dengan sesuatu yang saling berdekatan 

atau melekat dan tergabung antara satu bagian dengan bagian lainnya. 

Sehingga, antara satu bagian dengan bagian yang lain sehingga 

                                                 
21

 M. Quraish Shihab, 2006, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 

Jakarta: Lentera Hati, Cet. IV Voleme 11, hal.180 
22

 Departemen Agama RI, op.cit, hlm.928 
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menjadi seperti satu potong.
23

 Jika dikaitkan dengan manajemen, kata 

shaff ini menunjukkan adanya kekompakan dalam bekerja.  

3) Fungsi pelaksanaan (actuating) 

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan 

(actuating) merupakan fungsi manajemen paling utama karena lebih 

menekankan pada kegiatan langsung dengan orang-orang yang dalam 

organisasi. Dalam hal ini George R.Terry mengemukakan bahwa 

actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota atau 

kelompok sedimikian rupauntuk mencapai suatu sasaran dari 

pengertian ini, pelaksanaan (actuating) merupakan upaya menjadikan 

perencanaan menjadi kenyataan. 

Pelaksanaan terdiri dari staffing dan motivating. Pada tahap 

staffing bertujuan untuk menentukan keperluan-keperluan sumber 

daya manusia, pengerahan, penyaringan, latihan, dan pengembangan 

tenaga kerja. Sedangkan pada tahap motivating kegiatan ini 

mengarahkan prilaku manusia ke arah tujuan-tujuan.
24

 

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan 

(actuating) adalah: 

a) Merasa yakin akan mampu mengerjakan 

b) Yakin bahwa pekerjaan tersebut membawa manfaat baginya 

c) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tigas yang yang 

mendesak. 

                                                 
23

 Ahmad Mushtofa Al-Maraghi, 2015, Tafsir Al-Maraghi, Beirut: Dar Al-kutub Al-

ilmiyyah, volume ke-10, hlm.67-68 
24

 George R.Terry dan Leslie W.Rule,2012, dasar-dasar manajemen, jakarta: Bumi 

Aksara, hlm 9 
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d) Tugas tersebut merupakan kepercayaan yang bersangkutan 

e) Hubungan antar teman dalm organisasi harmonis.
25

 

Uraian diatas dapat diambil gambaran indikator pelaksanaan 

manajemen fungsi pelaksanaan oleh pemimpin yaitu: 

a) Melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan 

b) Melaksanakan kegiatan dengan yakin 

c) Mengarahkan kegiatan yang dilaksanakan 

d) Memberikan contoh dalam pelaksanaan kegiatan 

e) Menjaga keharmonisan dengan pemberian reward 

Al-qur’an dalam hal ini telah memberikan pedoman dasar 

terhadap proses pembimbingan, pelaksanaan ataupun memberikan 

peringatan dalam bentuk actuating ini. Allah berfirman : 

َر اْلُمْؤِمِننَي ا اِِلَاتِ قَ يًِّما لِيُ ْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُه َويُ َبشِّ  لَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّ
 َأنَّ ََلُْم َأْجرًا َحَسًنا

“Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan   

siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita 

gembira kepada orang-orang yang beriman, yang 

mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat 

pembalasan yang baik”. َ )Q.S al-Kahfi; 2)
26

 

 

Kata (قيما) qoyyiman/lurus, terambil dari kata qoma yang 

berarti berdiri, dari sini kemudian kata tersebut juga berarti lurus 

karena yang berdiri sama dengan tegak lurus. Menurut Azzuhaili kata 

qoyyiman merupakan penguat/ta’kid dari kata ‘iwajan/bengkok.
27

 

Ulama lain memahami kata qoyyiman dalam arti memberi petunjuk 

yang sempurna menyaangkut kebahagiaan umat manusia, suatu kitab 

                                                 
25

 Muhammad Ali Anwar, op.cit, hlm 39 
26

 Departemen Agama RI, op.cit, hlm  293 
27

 Wahbah Azzuhaili, 2000, At-Tafsir al Munir, juz 8, Beirut: dar al fikr, hlm. 220 
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menjadi qoyyim apabila kandungannya ssempurna sesuai harapan. 

Dalam konteks ini adalah kandungan ayat al-Qur’an yang 

mengandung kepercayaan haq serta petunjuk tentang amal saleh yang 

mengantar menuju kebahagiaan.
28

 

Pada ayat tersebut  beberapa kalimat inti actuating  yaitu 

qoyyiman, yundziro, dan yubasyyiru, yaitu memberikan bimbingan 

merupakan hal pokok yang dilaksanakan pimpinan dalam 

menciptakan iklim kerjasama sebuah tim untuk mencapai tujuan 

organisasi, selain itu memberikan apresiasi atas keberhasilan dan 

peringatan akan potensi kegagalan apabila tidak melaksanakan 

kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya juga tidak 

boleh dilupakan oleh seorang pimpinan. Hal tersebut yang merupakan 

isyarat  pelaksanaan actuating  yang termaktub dalam al-Qur’an 

sebagai bagian dari manajemen. 

4) Fungsi pengawasan (controlling) 

     Menurut Sukanto Reksohadiprojo, pengawasan pada 

hakikatnya merupakan usaha memberi petunjuk pada para pelaksana 

agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa pengawasan itu terdiri dari penentan-penentuan 

standar, supervisi kegiatan atau pemeriksaan, pembandingan hasil 

dengan standar serta kegiatan mengoreksi kegiatan.
29

 Sedangkan 

menurut GR.Terry, Pengawasan berarti mendeteksi apa yang telah 

dilaksanakan. Maksud dari pengawasan adalah untuk mengevaluasi 
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29
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hasil kerja dan jika perlu menerapkan tindakan korektif, sehingga hasil 

kerja sesuai rencana yang ditetapkan.
30

 

      Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa pengawasan 

merupakan tindakan pengawasan terhadap jalannya suatu aktivitas 

yang sekaligus mengadakan evaluasi terhadap hasil kegiatan  sehingga 

suatu tujuan dapat tercapai sesuai apa yang direncanakan. 

Kemudian, menurut Suharsimi Ariknto dan Lia Yuliana 

cara-cara pengawasan ini bukan semata-mata bukan cara saja tetapi 

juga menyangkut hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan 

pengawasan. Hal-hal yang dimaksud adalah :
31

 

a) Pekerjaan pengawasan tidak boleh dilakukan sebagai pekerjaan 

semata-mata tetapi harus terbuka dan terang-terangan. 

b) Dilakukan terhadap semua bawahan, tidak pilih-pilih. 

c) Harus objektif, tidak disertai rasa sentimen pribadi. 

d) Dilakukan bukan hanya dengan pengamatan melalui mata, tetapi 

juga dengan indera-indera lain. 

e) Dilakukan di segala tempat dan setiap waktu. 

f) Menggunakan catatan secermat mungkin agar data yang 

terkumpul dapat lengkap, hal ini penting untuk menghindari 

subjektivitas. 

g) Jika ternyata diketemukan adanya penyimpangan, harus segera 

ditangani.  

                                                 
30
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31
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  Uraian diatas dapat diambil gambaran indikator pelaksanaan 

manajemen fungsi pengawasan yaitu: 

a) Mengamati kegiatan yang dilaksanakan 

b) Mengawasi dengan terang-terangan 

c) Memberikan masukan, saran kepada pelaksana kegiatan secara 

objektif tanpa pandang bulu 

d) Mengevaluasi kegiatan 

  Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan controlling adalah: 

 (01)يَ ْعَلُموَن َما تَ ْفَعُلوَن ( 00)ِكرَاًما َكاتِِبنَي (01)َوِإنَّ َعَلْيُكْم َِلَاِفِظنيَ 
 “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang 

mengawasi pekerjaanmu(10). Yang mulia disisi Allah dan yang 

mencatat pekerjaan itu. (11) mereka mengetahui apa yang kamu 

kerjakan”(12). (QS Al-Infithar: 10-12)
32

 

 

  Menurut Al-Maraghi, Makna dari ayat di atas yaitu di setiap 

manusia terdapat malaikat yang mengawasi dan mencatat seluruh 

amal perbuatannya. Mereka mencatat tiap perbuatan yang manusia 

lakukan, baik sedikit maupun banyak, baik atau buruk.
33

 

  Dalam konteks manajemen, ayat diatas menggambarkan bahwa 

fungsi pengawasan hendaklah dilakukan sebaik-baiknya baik hal yang 

baik dan buruk maupun hal yang kecil dan besar karena untuk 

perbaikan kualitas dan pertanggung jawaban.  

 

 

 

                                                 
32
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33
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2. Pendidikan karakter 

a) Pengertian Pendidikan 

Pendidikan berasal dari kata “ didik” mendapat awalan “pen” dan 

akhiran “an”, yang berarti proses pengubahan sikap dan tatalaku 

seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
34

Istilah pendidikan dalam 

bahasa inggris disebut dengan Education yang berasal darikata to educate 

yang berarti mendidik.
35

 

Menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai 

daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, 

agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan 

menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.
36

 

Menurut Qodri Azizy pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk 

mengembangkan kepribadian peserta didik.37 Sementara didalam konteks 

Indonesia, pengertian pendidikan secara sistematis tertuang dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2000 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 1 ditegaskan sebagai berikut : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasna 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

                                                 
34

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tth,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Balai Pustaka hlm 232 
35

 John M.Echols dan Hasan sadili, 1993, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: gramedia, 

hlm.112 
36

 Abdul Kadir, 2012, Dasar-dasar Pendidikan , Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

hlm. 81 
37

 Qodri Azizy, 2004, Membangun Integritas Bangsa,  Jakarta: Renaisan, hlm. 73   
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”
38

. 

b) Pengertian Karakter 

Karakter Secara etimologis, kata karakter (character) berasal dari 

bahasa Yunani (Greek), yaitu charassein yang berarti “to 

engrave”.
39

Kata “to engrave” bisa diartikan mengukir, melukis, 

memahatkan, atau menggoreskan.
40

 Dalam kamus bahasa Indonesia kata 

“karakter” diartikan dengan tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. 

Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat 

dimunculkan pada layar dengan papan ketik.
41

 Orang berkarakter berarti 

orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau 

berwatak. Menurut kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian yang 

ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan 

biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap.
42

  

Beberapa tokoh Memiliki persepsi macam-macam tentang karakter, 

diantaranya: Menurut Simon Philips dalam Masnur memberikan 

pengertian bahwa karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada 

suatu sistem, yang melandasi suatu pemikiran, sikap, dan perilaku yang 

                                                 
38

 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tetang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 1 ayat 1 
39

 Ryan, Kevin & Bohlin, K. E.,1999, Building Character in Schools: Practical Ways to 

Bring Moral Instruction to Life,Jossey Bass, San Francisco, hlm. 5. 
40

 John. M. Echols & Shadily, Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian 

Dictionary, Jakarta:PT Gramedia, hlm. 214 
41

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Bahasa Indonesia, 

Jkarta: Pusat Bahasa, hlm. 682 
42

 Dali Gulo, 1982, Kamus Psikologi, Bandung: Tonis, hlm. 29. 
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ditampilkan.
43

 Sementara itu Koesuma menyatakan bahwa karakter sama 

dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik 

atau gaya atau sifat khas dariseseorang yang bersumber dari bentukan-

bentukan yang diterima dari lingkungannya, misalnya keluarga, 

masyarakat,atau bisa pula merupakan bawaan yang dibawa sejak lahir
44

. 

Kaitannya karakter dengan etika, akhlak, adab dan moral ada 

beberapa pengertian yang menjelaskan kaitan tersebut. Etika adalah ilmu 

yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan 

memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui 

oleh akal pikiran.
45

Sedangkan moral dalam Dictionary of Education 

dijelaskan sebagai“a term used to dilimit those character, traits, 

intentions, judgments or acts which can appropriately be designated as 

right, wrong, good, bad”.
46

 (yaitu suatu istilah yang digunakan untuk 

menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau 

perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, buruk).
47

 

Akhlaq menurut imam al-jurjani adalah bangunan jiwa yang bersumber 

darinya prilaku spontan tanpa didahului pemikiran, berupa akhlaq yang 

baik dan akhlaq yang tercela
48

. Algabiri, ibn almuqaffa menggunakan 
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kata adab mempunyai tiga arti: akhlaq terpuji, sesuatu yang mengusung 

sebuah akhlaq paripurna dan seni berbahasa.
49

 

Segi persamaan dari beberapa definisi tersebut secara sederhana dapat 

dipahami bahwa kata karakter dengan etika, akhlak, adab dan moral 

adalah sama-sama menuju kepada suatu penilaian terhadap perbuatan dan 

sikap yang baik atau benar yang melekat pada diri seseorang. 

c) Pengertian Pendidikan Karakter 

Ada beberapa pendapat para ahli tentang pengertian pendidikan 

karakter,diantaranya: 

1. Hudiyono mengatakan Pendidikan karakter merupakan upaya yang 

terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan 

menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku 

sebagai insan kamil.
50

  

2. Lickona mengatakan pendidikan karakter adalah upaya sungguh-

sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli,dan bertindak 

sesuai nilai-nilai etis.
51

 

3. Pranata mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu 

program yang mendidik manusia supaya menjadi bermoral atau 

berakhlak mulia dengan menekan aspek perkembangan penghayatan 

dan praktik nilai-nilai kebijakan bagi pengembangan diri sebagai 

pribadi, warga negara dan warga masyarakat global
52
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa 

bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk 

menjadikan peserta didik menjadi bermoral atau bertindak sesuai nilai-

nilai etis dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan 

sepenuh hati. 

d) Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya 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.  

Pendidikan karakter juga bertujuan bertujuan mengembangkan 

nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu Pancasila, meliputi: 

(a) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati 

baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik, (b) membangun bangsa yang 

berkarakter Pancasila, (c) mengembangkan potensi warga negara agar 

memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya serta 

mencintai umat manusia.
53

 

Secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting 

sekolah adalah sebagai berikut:  

a) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian 
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kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang 

dikembangkan.  

b) Mengoreksi peserta didik yang tidak berkesuaian dengan nilai-nilai 

yang dikembangkan oleh sekolah. 

c) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dab masyarakat 

dalam memerankan tanggungjawab karakter bersama
54

 

Tujuan-tujuan pendidikan karakter yang telah dijabarkan diatas 

akan tercapai dan terwujud apabila komponen-komponen sekolah dapat 

bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut secara konsisten. 

Adapun fungsi pendidikan karakter adalah: 

a) Pembentukan dan Pengembangan Potensi  

Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan 

potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, 

berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup 

Pancasila.  

b) Perbaikan dan Penguatan  

Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia dan 

warga negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran 

keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut 

berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi 

manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, 

mandiri, dan sejahtera.  
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c) Penyaring  

Pendidikan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya 

bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang 

positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia 

agar menjadi bangsa yang bermartabat.
55

 

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan fungsi pendidikan 

karakter maka dibutuhkan media yang tepat. Media pendidikan 

karakter yaitu keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, 

dunia usaha, dan media massa. Media tersebut akan mempermudah 

upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat berahlak mulia, 

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah 

pancasila. 

e) Langkah-Langkah Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter santri, dapat dilakukan melalui: 

a) Memasukkan konsep karakter pada setiap kegiatan proses 

pembelajaran. 

b)  Pembuatan slogan-slogan yang mampu menumbuhkan kebiasaan baik 

dalam segala tingkahlaku masyarakat di pondok pesantren.  

c) Pemantauan perilaku santri secara kontinu 

d) Suri tauladan dari kiyai dan dewan asatidz
56

 

Pemantauan terhadap santri ini akan lebih mudah dilakukan apabila 

santri berada di pondok pesantren. Sedangkan Penanaman nilai-nilai baik 

nilai relegi, nilai moral, nilai sosial, dan lain-lain ini dilakukan dengan 
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cara pendampingan ustadz. Yang penting lagi, Kyai dan ustadz juga 

melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap perkembangan 

moral santri. 

f) Macam-Macam Nilai Dalam Pendidikan karakter 

Kementrian Pendidikan Nasional melalui Panduan Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter mencanangkan empat nilai karakter utama yang 

menjadi ujung tombak penerapan karakter di kalangan peserta didik di 

sekolah, yakni jujur (dari olah hati), cerdas (dari olah pikir), tangguh 

(dari olah raga), dan peduli (dari olah rasa dan karsa).
57

 

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter di 

Indonesia, telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, 

Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, nilai-nilai tersebut 

yaitu
58

 

1) Religius 

Indikator nilai religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

2) Jujur 

Indikator nilai jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 
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3) Toleransi 

Indikator nilai toleransi sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang 

lain yang berbeda dari dirinya. 

4) Disiplin 

Indikator nilai disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras 

Indikator nilai kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan 

tugas, serta menyelesaikan tugas. 

6) Kreatif 

Indikator nilai kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri 

Indikator nilai mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

8) Demokratis 

Indikator nilai demokratis adalah cara berfikir, bersikap, dan 

bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang 

lain. 
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9) Rasa ingin tahu 

Indikator nilai rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10) Semangat Kebangsaan 

Indikator nilai semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, 

dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara 

di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11) Cinta tanah air 

Indikator nilai cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

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

ekonomi, dan politik bangsa. 

12) Menghargai prestasi 

Indikator nilai menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

13) Komunikatif 

Indikator nilai komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan 

rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 
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14) Cinta Damai 

Indikator nilai cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan 

yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. 

15) Gemar Membaca 

Indikator nilai gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan 

waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan 

bagi dirinya. 

16) Peduli lingkungan 

Indikator nilai peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17) Peduli sosial 

Indikator nilai peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu 

ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

18) Tanggung Jawab 

Indikator nilai tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya di 

lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (dalam, sosial 

dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 
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3. Konsep Pendidikan Karakter dalam Prespektif Islam 

a) Konsep Pendidikan Karakter dalam Islam 

Konsep pendidikan karakter dalam Islam lebih dikenal dengan 

pendidikan akhlak. Untuk lebih mengenal istilah karakter dalam Islam, 

maka perlu disajikan aspek ontologis akhlak sehingga dapat memberi 

khazanah pemahaman yang lebih jelas. M. Amin Syukur mengutip 

beberapa pendapat tokoh filsafat akhlak, di antaranya;
59

  

1) Moh. Abdul Aziz Kully mengatakan akhlak adalah sifat jiwa 

yang sudah terlatih sedemikian kuat sehingga memudahkan bagi 

yang melakukan suatu tindakan tanpa pikir dan direnungkan lagi.  

2) Ibn Maskawaih berkata akhlak adalah ‘khuluk (akhlak adalah 

keadaan jiwa yang mendorong (mengajak) untuk melakukan 

perbuatan-perbuatan tanpa pikir dan dipertimbangkan lebih 

dahulu.  

3) Ibn Qayyim menyatakan akhlak adalah perangai atau tabi’at yaitu 

ibarat dari suatu sifat batin dan perangai jiwa yang dimiliki oleh 

semua manusia.  

4) Al-Ghazali, akhlak adalah sifat atau bentuk keadaan yang 

tertanam dalam jiwa, yang dari padanya lahir perbuatan-

perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu dipikirkan dan 

dipertimbangkan lagi.
60
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa 

karakter merupakan bentuk lain dari akhlak yang secara teoritis 

merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman langsung yang 

membentuk watak dan sifat seseorang yang bersifat melekat dan secara 

praktis berimplikasi pada perilaku nyata seseorang yang menjadi 

kebiasaan 

Secara historis, pendidikan karakter merupakan misi utama para 

nabi.
61

 Implementasi Pendidikan karakter dalam Islam tersimpul dalam 

karakter pribadi Rasulullah saw. Allah Swt berfirman pada Al-Qur’an 

surat al-Ahzab ayat 21 yaitu: 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اْْلِخَر 

  َوذََكَر اللََّه َكِثريًا

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

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

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut 

Allah.”  

Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini adalah 

dasar yang paling utama dalam perintah meneladani Rasulullah Saw, 

baik dalam perkataan, perbuatan, maupun keadaannya. Oleh karena itu, 

Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk meneladani Rasulallah Saw dalam 

hal kesabaran, keteguhan, ribath (terikat dengan tugas, komitmen), dan 

kesungguh-sungguhannya.
62
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Pendidikan karakter dalam Islam memiliki keunikan dan 

perbedaan dengan pendidikan karakter di dunia Barat. Perbedaan-

perbedaan tersebut mencakup penekanan terhadap prinsip-prinsip agama 

yang abadi, aturan dan hukum dalam memperkuat moralitas, perbedaan 

pemahaman tentang kebenaran, penolakan terhadap otonomi moral 

sebagai tujuan pendidikan moral, dan penekanan pahala di akhirat 

sebagai motivasi perilaku bermoral. Inti dari perbedaan-perbedaan ini 

adalah keberadaan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rambu-rambu 

pendidikan karakter dalam Islam. 

Dengan demikian maka pendidikan akhlak bisa dikatakan sebagai 

pendidikan karakter atau pembentukan karakter sesuai dengan nilai-nilai 

Islam yang bersumber pada ajaran Islam yang universal (al-Qur’an dan 

Hadist). 

b) Tujuan Pendidikan Karakter dalam Islam 

Pengetahuan keagamaan yang selalu dipupuk di ruang-ruang kelas 

dan tempat-tempat ibadah, tidak akan membuat suatu masyarakat 

menjadi relligius apabila itu semua hanya mengisi ruang kognitif 

belaka, tanpa penghayatan yang dihujamkan ke hati nurani, tindakan, 

dan pemiliran pemeluknya.
63

 Pendidikan tidak hanya bertitik berat 

pada kecerdasan intelektual saja melainkan juga pembentukan karakter 

anak, tetapi juga harus mengembangkan potensi lain yang dimiliki 

peserta didik dan mendapat perhatian dari pendidik agar dapat 
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berkembang secara optimal. Karakter dalam islam identrik dengan 

Akhlaq. 

Dalam Islam, pentingnya pendidikan karakter dapat di lihat dari 

penekanan pendidikan akhlak yang secara teoritis berpedoman kepada 

Alquran dan secara praktis mengacu kepada kepribadian Nabi 

Muhammad saw. Profil beliau tidak mungkin diragukan lagi bagi 

setiap muslim, bahwa beliau merupakan role model (tauladan) 

sepanjang zaman. Keteladanannya telah diakui oleh Alquran yang 

mengatakan;  

 َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيمٍ 
"Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung’. "(QS al Qalam: 4)
64 

 

Dalam sebuah hadits Nabi saw, bersabda: 

 إمنا بعثت ْلمتم مكارم اْلخَلق
 “Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk 

menyempurnakan akhlak manusia.“ (HR Ahmad)
65

  

 

Dalam hadis lain disebutkan bahwa tidak ada manusia yang 

menyamai akhlaknya dengan Nabi Muhammad SAW.Sebagaimana 

seperti dalam hadis riwayat Muttafaq ‘alaih, berikut: 

كان رسول اهلل صلى اهلل علي وسلم احسن : وعن انس رضي اهلل عنه قال 
 (متفق عليه)الناس خلقا 

 “Anas ra. Berkata, “Rasulullah Saw. adalah orang yang paling 

baik budi pekertinya””.(Muttafaq ‘alaih).
66
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Jadi, Tujuan dari pendidikan karakter menurut Islam adalah 

menjadikan manusia yang berakhlak mulia. Dalam hal ini yang 

menjadi tolok ukur adalah akhlak Nabi Muhammad SAW dan yang 

menjadi dasar pembentukan karakter adalah al-Quran. 

c) Nilai-nilai Pendidikan Karakter menurut Islam 

Adapun dalil-dalil yang menerangkan tentang nilai pendidikan 

karakter diatas adalah sebagai berikut: 

1) Religius 

 Nilai karakter Religius adalah patuh pada perintah Allah dan 

Rasulullah, melaksankan syariatnya.  

بُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِن ُُيِْبْبُكُم اللَُّه َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ُقْل ِإْن كُ   َواللَُّه ْنُتْم ُتُِ

 ُقْل َأِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسوَل فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإنَّ اللَّهَ (10)َغُفوٌر َرِحيمٌ 

بُّ اْلَكاِفرِيَن    ( 11)ََل ُيُِ
 “Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah 

aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu". 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah: 

"Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka 

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir". (QS. Al-

Imran: 31 – 32)
67

 

     Wahbah Zuhaili berkata bahwa jika manusia ingin taat 

kepada Allah dan mendapat pahala maka taatlah kepada siapa 

wahyu diturunkan yaitu kepada rasulullah. Dengan itu, Allah akan 

ridho terhadap orang tersebut, bahkan ia akan diampuni dan 

dicintai Allah. Makna Taat kepada allah dengan melaksanakan 
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perintah serta menjauhi larangan. Sedangkan makna Ta’at kepada 

rasulullah dengan mengikuti langkahnya.
68

 

2) Jujur 

 Ada isyarat alqur-an yang mengingatkan manusia akan kejujuran 

yaitu 

اِدِقنَي يَا   (001)أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه وَُكونُوا َمَع الصَّ
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan 

hendahlah kamu bersama orang-orang yang benar” (At-taubah: 

119)
69

 

  

Imam ghazali mengatakan bahwa kejujuran digunakan dalam 

enam hal: yaitu dalam perkataan, niat, visi, menepati janji, 

perbuatan, dan kejujuran termasuk salah satu tahapan pencapaian 

spiritual yang harus dilalui agar kepribadian seseorang semakin 

matang dan saleh. Seseorang yang telah menerapkan kejujuran di 

enam hal tersebut layak disebut al-shiddiq. 
70

 

3) Toleransi 

Allah tidak memperkenankan pemaksaan dalam beragama dan 

bahkan mengecam keras orang-orang yang memaksa serta 

menzalimi pihak lainnya.
71

 Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an 

surat Al-baqarah ayat 256 dibawah ini: 

َ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  يِن َقْد تَ بَ نيَّ  ََل ِإْكرَاَه ِف الدِّ
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 “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 

sesat.” (QS. Al-Baqoroh: 256)
72

 

 

4) Disiplin 

 Terkait disiplin dan pentingnya waktu, Allah berfirman dalam surat 

Al-‘ashr ayat1-3 sebagai berikut: 

ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر ( 0)َواْلَعْصِر  اِِلَاتِ ( 1)ِإنَّ اْْلِ  ِإَلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 (1)قِّ َوتَ َواَصْوا بِالصَّْْبِ َوتَ َواَصْوا بِاِلَْ  
 “Demi masa (1) Sungguh manusia berada dalam kerugian (2) 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan 

serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati 

untuk kesabaran (3)” (QS. Al-‘ashr: 1-3)
73

 

 

Muhammad Ali As-shobuni mengatakan bahwa Allah bersumpah 

menggunakan waktu karena pentingnya waktu yang mengandung 

beberapa kejadian yang aneh dan mengandung pelajaran. Sungguh 

rugi bagi orang yang tidak memanfaatkan waktu kecuali dengan 

empat hal: iman, amal sholeh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan 

berwasiat dalam kesabaran.
74

 

5) Kerja keras 

 ( 91)َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننَي 
 

 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 

Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-

jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-

orang yang berbuat baik”. (Al-ankabut: 69)
75
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  Muhammad Ali Assabuni mengatakan orang yang berjuang 

memerangi hawa nafsu, syaithan, dan musuh agama, maka Allah 

akan memberikan jalan yang mudah dan ia akan mendapat 

pertolongan Allah.
76

 

  Indikator kerja keras adalah prilaku sungguh-sungguh. Syekh 

Zarnuji berkata: “ keagungan diraih dengan kesungguhan, bukan 

semata alasan keturunan. Apakah ada (keagungan) keturunan yang 

diraih tanpa kesungguhan? Banyak hamba sahaya menyandang 

pangkat merdeka, banyak pula orang merdeka berpangkat hamba 

sahaya.
77

 

6) Kreatif 

 Di dalam Al Qur’an ada ayat yang berkaitan sebagai dasar untuk 

bersikap kreatif  pada surat yunus ayat 101. Sebagai berikut: 

َماَواِت َواْْلَْرِض َوَما تُ ْغِِن اْْليَاُت َوالنُُّذُر َعْن قَ ْومٍ   ُقِل اْنظُُروا َماَذا ِف السَّ

 ََل يُ ْؤِمُنونَ  
 “Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. 

Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang 

memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman". 
(Yunus:101)

78
 

 

 Ibnu kastir mengatakan bahwa Allah memberi petunjuk kepada 

hambanya untuk berfikir tentang nikmat Allah yang banyak dan 

untuk berfikir tentang apa yang ada dilangit dan bumi berupa planet, 
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matahari, bulan, pergantian malam dan siang, panjang pendeknya 

waktu malam dan siang, luas dan tingginya langit, indahnya langit, 

turunnya hujan, berbgai bunga dan tanaman, hewan yang bermacam-

macam warna dan manfaatnya, adanya gunung-gunung bangunan-

bangunan dan ombak yang indah dll. Manusia diminta berfikir agar 

tahu bahwa tiada tuhan selain Allah.
79

 

7) Mandiri 

 Kemandirian merupakan unsur yang penting dari moralitas yang 

bersumber dari masyarakat, seperti friman Allah dalam surat Ar-

Ra’du ayat 11: 

ُرْوا  ُر َما ِبَقْوٍم َحّتّٰٰ يُ َغي ِّ َه ََل يُ َغي ِّ  ۖ   بِاَنْ ُفِسِهمْ  َماِانَّ اللّٰٰ

“Sesungguhnya Allah itu tidak mengubah keadaan suatu bangsa, 

sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri.” (QS. Ar-

Ra’d: 11)
80

 

 

 Ayat ini secara jelas mengandung perintah seseorang harus mandiri 

dan berusaha sekuat tenaga untuk merubah nasibnya sendiri dari 

kondisi yang kurang baik menjadi pada kondisi yang lebih baik, 

tentu dengan bekerja keras secara mandiri dan penuh tawakal pada 

Allah Ta’ala. Nabi Muhammad SAW bersabda: 

 :َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ َعِن املِْقَداِم َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعْن 
رًا ِمْن َأْن يَْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوِإنَّ َنِبَّ »  ، َخي ْ  َما َأَكَل َأَحٌد طََعاًما َقطُّ

ََلُم، َكاَن يَْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِده   اللَِّه َداُوَد َعَلْيِه السَّ

 “Dari Miqdam, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, “Tiada 

sesuap pun makanan yang lebih baik dari makanan hasil jerih 
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payahnya sendiri. Sungguh, Nabi Daud AS itu makan dari hasil 

keringatnya sendiri.” (H.R Bukhori)
81

 

 

8) Demokratis 

 Menurut Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, dalam Al-Qur’an ada 

tiga ayat yang berbicara tentang syura  atau musyawarah, yaitu :  

Q.S. al-Baqarah [2]: 233, Q.S. Ali ‘Imran [3]: 159, dan Q.S. asy-

Syura [42]: 38.
82

 Allah memuji orang mukmin dalam Al-Quran yang 

mempunyai nilai demokratis dengan jalan musyawarah sebagaimana 

firmannya pada surat As-syura ayat 38: 

َناُهْم  نَ ُهْم َوِمَّا َرَزق ْ ََلَة َوأَْمرُُهْم ُشوَرى بَ ي ْ ْم َوأَقَاُموا الصَّ َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِرِّبِِّ
 (13)يُ ْنِفُقوَن 

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 

Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 

(diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka 

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 

mereka”.
83

 

 

Wahbah zuhaili mengutip perkataan imam Hasan al-Bashri yang 

mengatakan: 

 «ْلرشد أمورهم هدواما تشاور قوم إَل »
“Tidak ada suatu kaum yang mau bermusyawarh kecuali mereka 

akan diberi petunjuk yang paling jelas dalam urusan mereka”
84

 

 

Memang secara tersurat tidak  tergambar sedikit pun sistem 

demokrasi dalam ayat-ayat Al Qur’an di atas. Akan tetapi, jika 

dicermati dan ditelaah secara seksama, ayat-ayat Al-Qur’an di atas 

berisi anjuran kepada umat Islam untuk menjunjung tinggi dan 
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membudayakan sikap demokratis yang secara tersurat digambarkan 

dalam bentuk perintah untuk selalu bermusyawarah dalam berbagai 

aspek kehidupan. Inilah pesan inti yang menjadi ideal moral dari 

ayat-ayat Al-Qur’an tentang demokrasi. 

9) Rasa ingin tahu 

 Terkait rasa ingin tahu tergambar dalam kisah Nabi Musa dan Nabi 

Khidhir dalam al-qur’an surat Al-kahfi ayat 66 

 ُعلِّْمَت ُرْشًدا ِمَّاتُ َعلَِّمِن  َأنْ قَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى 
“Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu 

supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara 

ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" (QS. Al-kahfi: 66)
85

 

 

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa Ayat di atas  menurut Imam 

al-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, ada dua belas macam adab 

tawadhu  yang dimiliki Nabi Musa ketika ingin belajar kepada Nabi 

Khidzir.  Pertama, saat ingin menjadi pengikut, Nabi Musa izin 

terlebih dahulu pada Nabi Khidir. Kedua, Nabi Musa merasa dirinya 

lebih bodoh daripada Nabi Khidir. Karena itu, ia ingin belajar 

padanya karena menambah ilmu itu bagus.  Ketiga, Nabi Musa 

mengakui bahwa beliau mencari petunjuk.86 

10) Semangat kebangsaan 

 Landasan dalil hidup bersama dalam suatu bangsa dan pentingnya 

kebangsaan terdapat dalam alqur’an surat Al-hujurat ayat 13: 
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يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا 
  ( 01)ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

(QS. Al-Hujurat: 13) 
87

 

 

Syekh Abdul ‘Aziz al-’Iwadly, dalam kesempatan penyampaian 

maqalahnya yang berjudul al-Qawa’id al-Kubra li al-Ta’ayusy al-

Silmy min Khil  ۖ al al-Qawa’id al-Kulliyyah dan disampaikan dalam 

sebuah kegiatan al-Mu’tamar al-Shahafy li Nadwati Tathawwuri al-

Ulum al-Fiqhiyah al-Tsaniyata ‘Asyara, yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Mesir, dan bertemakan 

“Fiqhu Ru-yati al-’Alam wa al-’Isy fihi: Al-Madzahib al-Fiqhiyyah 

wa al-Tajarub al-Mu’ashirah”, yang diselenggarakan pada tanggal 13 

Maret 2013 M, ia berkata:   

، وهو ُيث على حفظ كرامة الشعوباْلسَلم دين التعايش السلمي بني  
    اْلنسان وأن يكرم أبناء اْلنسانية بعضهم بعضا

Artinya: “Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan yang 

damai antaranak bangsa. Syariat Islam menganjurkan agar 

para pemeluknya senantiasa menjaga kehormatan manusia 

dan saling bekerjasama satu sama lain.” 88 
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11)  Cinta tanah air 

 Nilai cinta tanah air tertuangkan dalam doa nabi Ibrahim yang 

diabadikan dalam Al-qur’an surat Al-baqarah ayat 126 sebagai 

berikut: 

َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بَ َلًدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن 
ُهْم بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اْْلخِ  ُعُه قَِليًَل ُُثَّ َأْضطَرُُّه ِإََل َعَذاِب ِمن ْ ِر قَاَل َوَمْن َكَفَر َفأَُمت ِّ

 ( 019)النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصرُي 
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah 

negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari 

buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara 

mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan 

kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, 

kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah 

seburuk-buruk tempat kembali". (QS. Al-Baqarah: 126)
89

 

 

Ada dua hal yang diidamkan Nabi Ibrahim atas tanah airnya: 

pertama: “balad amin” atau negeri yang aman dan damai bagi 

penduduknya. Kedua: “warzuq ahlahu” yaitu negara yang 

penduduknya makmur secara ekonomi dan tidak krisis  supaya 

mereka taat dan bisa beribadah dengan baik. Doa Nabi Ibrahim 

diijabahi oleh Allah. Bahkan Allah menjanjikan kemakmuran yang 

dilimpahkannya tidak hanya khusus yang beriman saja karena semua 

adalah makhluk Allah, namun hanya kesenangan sementara untuk 

orang kafir.
90
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Begitu pula ayat Al-Qur’an yang menjadi dalil cinta tanah air menurut 

penuturan para ahli tafsir adalah Qur’an surat Al-Qashash ayat 85:  

 ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلرَادَُّك ِإََل َمَعادٍ 
“Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan atasmu (melaksanakan 

hukum-hukum) Al-Qur’an benar-benar akan mengembalikan 

kamu ke tempat kembali.” (QS. Al Qashash: 85)
91

 

 
Para mufassir dalam menafsirkan kata "معاد" terbagi menjadi 

beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata "معاد" dengan 

Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam 

Fakhr Al-Din Al-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib, 

mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat 

yang menafsirkan dengan Makkah.
92

 

Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwathi (wafat 1127 H) dalam 

tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan bahwa di dalam tafsirnya ayat 

(QS. Al-Qashash:85) terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa 

“cinta tanah air sebagian dari iman”. Rasulullah SAW (dalam 

perjalanan hijrahnya menuju Madinah) banyak sekali menyebut kata; 

“tanah air, tanah air”, kemudian Allah SWT mewujudkan 

permohonannya (dengan kembali ke Makkah)Sahabat Umar RA 

berkata; “Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak 

negeri yang jelek (gersang), maka sebab cinta tanah air lah, 

dibangunlah negeri-negeri”.
93
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12) Menghargai prestasi 

 Penghargaan atau sikap menghargai bisa dipadankan dengan kata 

memuliakan (al-ikrom), terkandung dalam firman Allah: 

َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدَم َوََحَْلَناُهْم ِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرزَق ْ
 ( 01)ُهْم َعَلى َكِثرٍي ِمَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضيًَل َوَفضَّْلَنا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 

ciptakan ” (QS. Al-Isro’: 70)
94

 

 

Allah memuliakan manusia dengan menciptakannya sebagai 

makhluk paling sempurna. Manusiapun sudah semestinya 

memuliakan sang pencipta dengan bertaqwa, begitupula manusia 

harus menghargai sesamanya.
95

 

13) Komunikatif 

 Terkait nilai komunikatif ini, Allah berfirman: 

 ادُْع ِإََل َسِبيِل َربَِّك بِاِلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اِلََْسَنِة َوَجاِدَْلُْم بِالَِِّت ِهَي َأْحَسُن 
 “Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dengan 

pengajaran yang baik”. (An-nahl: 125)
96

 

 

Wahbah zuhaili mengatakan bahwa adab komunikasi dengan 

orang lain dalam rangka dakwah, apalagi kepada raja atau pemimpin 

negara, haruslah dengan ucapan yang lembut dan mauidhoh yang 

baik tanpa kata laknat dan melecehkan, hal ini sebagaimana yang 
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dilakukan nabi sulaiman kepada ratu bilqis dengan yang baik 

sehingga bilqis memuji nabi sulaiman sebagai orang yang mulia.
97

 

14) Cinta damai 

 Terkait nilai karakter cinta damai, Allah berfirman: 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ نْيَ َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم تُ ْرََحُوَن   ِإمنَّ
“Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudara 

kamu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat 

rahmat”. (QS. Al-Hujarat: 10)
98

  

 

Kata As-shulhu artinya bagus, baik, layak, cocok dan perdamaian
99

 

kata Islah identik dengan As-sulhu yang berarti rekonsiliasi, dimana 

dua kelompok bersitegang, berselisih atau bertikai direkatkan dan 

diperbaiki keduanya. 

15) Gemar Membaca 

 Mengenai gemar membaca tersirat dalam al-qur’an yaitu: 

رَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ   اق ْ
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.” 

(Al-‘alaq: 1)
100

 

 

Muhammad Ali As-shabuni berpendapat Ayat ini merupakan 

awal seruan Ilahi kepada Nabi SAW. Di dalamnya mengandung nilai 

dakwah (ajakan) untuk membaca, menulis dan ilmu. Karena hal itu 

merupakan usaha syiar agama Islam. Maksudnya bacalah hai 

Muhammad al-Qur'an dengan diawali dan dengan meminta 
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pertolongan dengan nama Tuhanmu yang Maha Luhur, yaitu Dzat 

yang menciptakan segala makhluk dan mewujudkan segala ilmu.
101

 

16) Peduli lingkungan 

 Islam tidak hanya mengatur antara manusia dengan penciptanya, 

atau manusia dengan  manusia, namun juga manusia dengan 

tumbuhan dan hewan. Dalam Al-Quran, Allah telah memerintahkan 

manusia agar senantiasa menjaga alam, menyayangi binatang dan 

merawat tumbuhan, serta melarang berbuat kerusakan di bumi. Allah 

berfirman berfirman: 

 َظَهَر اْلَفساُد ِف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر ِبا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي
 َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ 

 “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar).” (QS. Ar-rum: 41)
102

  

 

Ali as-shabuni mengatakan munculnya cobaan dan bencana 

dibumi itu karena dosa dan maksiatnya manusia. maka ayat ini 

ditutup dengan kata La’allahum Yarjiun supaya manusia kembali 

kepada Allah dengan jalan bertaubat dengan jalan meninggalkan 

dosa-dosa.
103

 

17) Peduli sosial 

 Allah Swt menciptakan manusia sebagai mahluk sosial yang saling 

membutuhkan satu dengan lainnya. Disamping ibadah bagus, 
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sosialnya bagus. Bahkan Allah Swt mengecam orang yang beribadah 

namun enggan membantu sesamanya. Allah berfirman: 

يِن أَرَأَْيَت الَِّذي يُ  ُب بِالدِّ  (1)َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم ( 0)َكذِّ
 (1)َوََل َُيُضُّ َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكنِي 

“Tidaklah kau lihat orang yang menipu agama? 

Yaitu mereka yang membiarkan anak-anak yatim (terlantar) dan 

tidak peduli atas makanan orang miskin” (QS. A-ma’un: 1-3)
104

 

 

Mushtofa Al-maraghi mengatakan bahwa orang yang tidak peduli 

terhadap sesama disebut sebagai pendusta agama, yang dimana 

dalam ayat tersebut melekat pada dua orang. Yaitu: orang yang 

merendahkan orang yang lemah dan orang yang enggan 

mengeluarkan hartanya untuk orang yang membutuhkan serta 

enggan mengajak orang kaya untuk membantu mereka.
105

 

18) Tanggung jawab 

 Sejak awal penciptaannya, manusia untuk mengemban amanat 

Allah Swt. sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-ahzab ayat 

72: 

َماَواِت َواْْلَْرِض َواْْلَِباِل َفأَبَ نْيَ َأْن َُيِْمْلنَ َهاِإنَّا   َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى السَّ
ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًَل   َها َوََحََلَها اْْلِ  َوَأْشَفْقَن ِمن ْ

 “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, 

bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan 

dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu 

amat zalim dan amat bodoh” (QS. Al-Ahzab: 72)
106

 

 

Syekh Mushtafa Al-ghalayini mengatakan manusia harus 

bertanggung jawab atas keputusan tersebut dengan melakukan yang 
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terbaik untuk dunia seisinya dengan cara membangun kehidupan 

yang baik, memanfaatkan kekayaan alam yang baik, berpegang 

teguh pada prinsip keadilan serta menerapkan sistem yang ditetapkan 

oleh Allah dalam setiap langkah dan perbuatannya.
107

 

4. Manajemen Pendidikan Karakter 

Nilai-nilai dalam pendidikan karakter akan terwujud manakala 

pendidikan karakter dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan yang 

dimaksudkan di sini terkait dengan fungsi-fungsi manajemen, yaitu 

perencanaan (planning), pengorganisasion (organizing), pelaksanaan 

(actuating),  dan evaluasi (evaluation) pendidikan karakter di pesantren 

tersebut. 

a) Perencanaan Pendidikan Karakter 

Perencanaan dalam pendidikan karakter berasal dari pemikiran 

yang kritis, menyeluruh, dan tidak mendasarkan pada khayalan belaka. 

Perencanaan pendidikan karakter dalam suatu lembaga pendidikan 

berawal dari visi dan misi serta tujuan lembaga pendidikan tersebut yang 

akan diwujudkan pada masa yang akan datang, misi yang akan 

dikembangkan, nilai yang akan dimiliki, tujuan yang akan dicapai dalam 

jangka waktu tertentu, serta jenis tindakan yang akan dilaksanakan dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan karakter.
108

 

Misi merupakan sebuah usaha untuk menjembatani praktik harian 

lapangan dengan cita-cita ideal yang menjiwai seluruh lembaga 
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pendidikan. Tercapainya misi merupakan tanda keberhasilan 

melaksanakan visi secara konsisten. Visi sebuah lembaga pendidikan, 

akan menentukan sejauh mana program pendidikan karakter itu berhasil 

diterapkan. 

Berdasarkan pemikiran tersebut, menurut Agus Wibowo dalam 

penyusunan perencanaan pendidikan karakter harus terdapat beberapa hal 

sebagai berikut:
109

 

1) Perencanaan hendaknya selalu berorientasi ke depan, yaitu 

perencanaan pendidikan karakter harus bisa meramal nilai-nilai yang 

akan terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan analisis atau 

kajian terhadap kondisi masa lalu, dan masa sekarang, 

2) Perencanaan hendaknya sengaja dilahirkan, bukan karena faktor 

kebetulan, tetapi merupakan hasil pemikiran yang matang dan 

cerdas, serta bersumber pada eksplorasi sebelumnya, 

3)  Perencanaan hendaknya disertai dengan tindakan nyata dari seluruh 

warga sekolah, seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, dan 

tenaga kependidikan lainnya, 

4)  Perencanaan harus bermakna. Itu artinya, perencanaan usaha atau 

tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai 

tujuan pendidikan karakter yang sudah ditetapkan, hendaknya 

menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu sebelum menyususn 

perencanaan pendidikan karakter, hendaknya dilakukan kajian yang 
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mendalam, kritis dan komprehensif terhadap harapan peserta didik, 

sekolah, guru, masyarakat, dan stakeholders. 

b) Pengorganisasian Pendidikan Karakter 

Setelah perencanaan pendidikan karakter sudah dilakukan dengan 

matang maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan 

pengorganisasian. Adapun fungsi dari kegiatan pengorganisasian sebagai 

berikut:
110

 

1) Adanya pembagian kerja (job description) yang jelas, 

2) Pembagian aktivitas meneurut level kekuasaan dan tanggung jawab, 

3) Pembagian dan pengelompokan tugas menurut mekanisme koordinasi 

kegiatan individu dan kelompok dan, 

4) Pengaturan hubungan kerja antar anggota organisasi. 

Terkait dalam rangka mengefektifkan koordinasi pembagian kerja 

tim untuk mencapai tujuan pendidikan karakter yang sudah ditetapkan, 

maka sebagai pemimpin atau kepala sekolah harus mampu membagi 

semua program pengembangan pendidikan karakter pada tim 

manajemenenya secara professional. Adapun lebih jelasnya, proses 

pengorganisasian dalam pendidikan karakter seperti terlihat pada gambar 

berikut: 
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Gambar : Pengorganisasian dalam Manajemen Pendidikan 

Karakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan dari gambar di atas terkait dengan langkah-langkah 

pengorganisasian pendidikan karakter, yaitu: 

1) Merinci tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh guru dan staf untuk 

mencapai tujuan pendidikan karakter. 

2) Membagi seluruh tugas atau beban kerja menjadi aktivitas atau 

kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh guru dan staf. 

3) Menyatukan atau mengelompokkan tugas para guru dan staf, dengan 

cara rasional dan efisien. 

4) Menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasi pekerjaan dalam 

satu kesatuan yang harmonis, dengan merumuskan standar operasional 

(SOP) pendidikan karakter. 

Pemerincian Pekerjaan 

Pembagian Kerja 

 

Penyatuan Pekerjaan 

 

Koordinasi Pekerjaan 

 

Monitoring dan Reorganisasi 
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5) Melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian 

untuk mempertahankan serta meningkatkan penyelenggaran 

pendidikan. 

c) Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara integral dan utuh 

harus menentukan metode yang akan dipakai, sehingga tujuan pendidikan 

karakter akan semakin terarah dan efektif. Implementasi pendidikan 

karakter di sekolah dapat dilakukan dengan beberapa metode yang 

dikemukakan oleh Koesoema  dan secara ringkas dapat dipaparkan 

sebagai berikut:
111

 

1) Mengajarkan 

Pendidikan karakter mengandaikan pengetahuan teoritis tentang 

konsep-konsep nilai tertentu. Proses ini terintegrasi dalam kurikulum. 

Cara lain adalah dengan mengundang pembicara tamu dalam sebuah 

seminar, diskusi, publikasi, dll, untuk secara khusus membahas nilai-

nilai utama yang dipilih sekolah dalam kerangka pendidikan karakter 

bagi para siswa. 

2) Keteladanan 

Pendidikan karakter merupakan tuntutan terutama bagi para pendidik 

sendiri. Guru menjadi teladan dalam sikap dan perilaku yang benar, 

sehingga ada kesesuaian antara apa yang diajarkan dengan apa yang 

dilakukan. 
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3) Mementukan Prioritas 

Sekolah perlu menetapkan standar nilai dengan indikator-

indikatyornya yang jelas dan terukur. Penting untuk menentukan 

sejumlah perilaku standar yang diketahui dan dipahami oleh segenap 

komponen sekolah. 

4) Praksis Prioritas 

Sekolah konsisten dengan verifikasi di lapangan tentang karakter yang 

ditepkan. Verifikasi tidak lain adalah penetapan sanksi terhadap 

pelanggaran atas kebijakan sekolah. 

5) Refleksi 

 Dengan refleksi dimaksudkan sekolah mengadakan semacam evaluasi 

untuk menilai capaian keberhasilan ataupun kegagalan dalam 

implementasi pendidikan karakter. 

Metode pendidikan karakter juga dikemukakan oleh Mulyana 

sebagai berikut: “pembiasaan, keteladanan, pembinaan disiplin, hadiah, 

dan hukuman, CTL (Contextual Tecahing and Learning), bermain peran 

(Role Playing), dan pembelajaran partisipatif (Participative 

Instruction).” 
112

 

Pada dasarnya terdapat banyak metode atau cara yang dapat 

digunakan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter. Metode 

yang paling tepat adalah metode yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

sekolah.  
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Disamping hal diatas, menurut Mansyur Ramli bahwa urgen 

juga untuk menciptakan suasana, kondisi, atau lingkungan di mana santri 

tersebut belajar. Pengkondisian yaitu penciptaan kondisi yang 

mendukung terciptanya pelaksanaan pendidikan karakter. kondisi toilet 

yang bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, 

poster kata-kata bijak yang dipajang di lorong pesantren dan kesehatan 

diri.
113

 

d) Pengawasan Pendidikan Karakter 

Fungsi pengawasan dalam pendidikan karakter untuk 

mengevaluasi apakah program-program pendidikan karakter yang telah 

disepakati guru dan staf apakah telah dilaksanakan sesuai dengan standar 

operasional pelaksanaan atau belum. Secara rinci tujuan evaluasi 

pembentukan karakter menurut Kemendiknas adalah:
114

 

1) Melakukan pengamatan dan pembimbingan secara langsung dalam 

pelaksanaan program pendidikan karakter 

2) Memperoleh gambaran mutu pendidikan karakter di sekolah secara 

umum 

3) Melihat kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program dan 

mengidentifikasi masalah yang ada, dan selanjutnya mencari solusi 

yang komprehensif agar program pendidikan karakter dapat tercapai 
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4) Mengumpulkan dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan 

untuk menyusun rekomendasi terkait perbaikan pelaksanan program 

pendidikan karakter ke depan 

5) Memberikan masukan kepada pihak yang memerlukan untuk bahan 

pembinaan dan peningkatan kualitas program pembentukan karakter 

6) Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi program pembinaan 

pendidikan karakter di sekolah. 

 Dalam manajemen pendidikan karakter, pengasuh pesantren dapat 

melaksanakan fungsi pengawasan dengan program evaluasi yang baik, 

jika mengetahui secara jelas proses pengawasan melalui tahap-tahap 

tertentu. Mansyur Romli menungkapkan tahapan-tahapan pengawasan 

yang ditempuh dalam pendidikan karakter meliputi:
115

 

1) Penetapan standar 

2) Membandingkan performan pelaksanaan program dengan standar 

tersebut  

3) Perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi. 

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya dilakukan pada akhir 

program saja, tetapi juga dimulai pada saat guru dan staf akan memulai 

pekerjaan, yaitu dengan melakukan kontrol terhadap persiapan-persiapan 

yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui prestasi yang sudah mereka capai dan sebagai umpan balik 

(feed back) untuk perbaikan pada pelaksanaan selanjutnya. 

                                                 
115

 Ibid, hlm 173 



64 

 

 

 

Pada dasarnya, menurut Kemendiknas penilaian terhadap 

pendidikan karakter dapat dilakukan terhadap kinerja pendidik, tenaga 

kependidikan, dan peserta didik. Kinerja pendidik atau tenaga 

kependidikan dapat dilihat dari berbagai hal terkait dengan dengan 

berbagai aturan yang melekat pada diri pegawai , antara lain: 
116

 

1) Hasil kerja: kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu 

penyelesaian kerja, kesesuaian dengan prosedur 

2) Komitmen kerja: inisiatif, kualitas kehadiran, kontribusi terhadap 

keberhasilan kerja, kesediaan melaksanakan tugas dari pimpinan 

3) Hubungan kerja: kerja sama, integritas, pengendalian diri, 

kemampuan mengarahkan dan memberikan inspirasi bagi orang lain.  

 Kegiatan pendidik dan tenaga kependidikan yang terkait dengan 

pendidikan karakter dapat dilihat dari portofolio atau catatan harian. 

Portofolio atau catatan harian dapat disusun dengan berdasarkan pada 

nilai-nilai yang dikembangkan, yakni: jujur, bertanggung jawab, cerdas, 

kreatif, bersih dan sehat, peduli, serta gotong royong. Selain itu, kegiatan 

mereka dalam pengembangan dan penerapan pendidikan karakter dapat 

juga diobservasi. Observasi dapat dilakukan oleh atasan langsung atau 

pengawas dengan bersumber pada nilai- nilai tersebut untuk mengetahui 

apakah mereka sudah melaksanakan hal itu atau tidak.  

 Selain penilaian untuk pendidik dan tenaga kependidikan, 

penilaian pencapaian nilai-nilai budaya dan karakter juga dapat ditujukan 

kepada peserta didik yang didasarkan pada beberapa indikator. Sebagai 
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contoh, indikator untuk nilai jujur di suatu semester dirumuskan dengan 

“mengatakan dengan sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa 

yang dilihat atau dirasakan” maka pendidik mengamati dengan lisan 

atau tertulis atau bahasa tubuh apakah yang dikatakan seorang peserta 

didik itu jujur mewakili perasaan dirinya.
117

  

5. Pondok Pesantren 

a) Pengertian Pondok Pesantren 

Pengertian pondok pesantren adalah sebagai berikut: 

1) A.halim,dkk mendefinisikan pesantren adalah lembaga pendidikan 

islam yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, dipimpin oleh kiai dan 

dibantu oleh ustadz untuk mengajarkan ilmu keislaman kepada santri 

melalui metode dan teknik yang khas.
118

 

2) Mastuhu mendefinisikan pesantren adalah lembaga pendidikan 

tradisional islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan 

pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari
119

 

3) Zuhairini,dkk mengemukakan bahwa Pondok Pesantren adalah 

tempat murid-murid (santri) mengaji agama Islam dan sekaligus 

diasramakan ditempat itu
120

 

Dari pendapat diatas tentang pondok pesantren, dapat 

disimpulkan bahwa pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam 

yang santrinya tinggal dipondok yang dipimpin oleh kiai. Santri tersebut 

                                                 
117

 Kemendiknas , loc,cit 
118

A.Halim,dkk, 2009, Manajemen Pesantren,Yogyakarta: Pustaka Pesantren,cet ke-2 

hlm247  
119

 Mastuhu, 1994, Dinamika Pendidikan Pesantren, Jakarta: INIS hlm.55 
120

 Zuhairini, dkk, 2008, Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.214 



66 

 

 

 

mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan 

ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai 

pedoman perilaku sehari-hari. 

Pada Intinya,menurut Zamakhsyari Dhofier elemen dasar yang 

mutlak ada dalam pondok pesantren yaitu: Pondok sebagai asrama santri, 

masjid sebagai sentral peribadatan dan pendidikan islam, santri, 

pengajaran kitab-kitab klasik dan kiai.
121

 

b) Tipe pondok pesantren 

Sejarah perkembangan Islam masuk ke Indonesia ikut 

menentukan corak tipe pesantren. Menurut Manfred Ziemek, maka tipe-

tipe persantren di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut:
122

 

1) Tipe A, pesantren tarekat yaitu pondok pesantren yang seluruhnya 

dilaksanakan secara tradisional, dalam arti tidak mengalami 

transformasi yang berarti dalam sistem pendidikannya atau tidak ada 

inovasi yang menonjol dalam corak pesantrennya dan masih tetap 

eksis mempertahankan tradisi-tradisi pesantren klasik dengan corak 

keislamannnya. Masjid digunakan untuk pembelajaran Agama Islam 

di samping tempat shalat. Tipe ini biasanya digunakan oleh kelompok-

kelompok tarikat dan disebut pesantren tarikat. Para santri pada 

umumnya tinggal di asrama yang terletak di sekitar rumah kyai atau di 
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rumah kyai. Tipe ini sarana fisiknya terdiri dari masjid dan rumah 

kyai, pada umumnya dijumpai awal-awal berdirinya pesantren. 

2) Tipe B, pesantren yaitu yang mempuyai sarana fisik, seperti; masjid, 

rumah kyai, pondok atau asrama yang disediakan bagi para santri, 

utamanya adalah dari daerah jauh, sekaligus menjadi ruangan belajar. 

Tipe ini adalah pesantren tradisional yang sangat sederhana sekaligus 

merupakan ciri pesantren tradisional. Sistem pembelajaran pada tipe 

ini adalah individual (sorogan), bandungan, dan wetonan. 

3) Tipe C, atau pesantren salafiyyah ditambah dengan lembaga sekolah 

(madrasah, SMU atau kejuruan) merupakan karakteristik 

pembaharuan dan modernisasi pendidikan Islam di pesantren. 

Meskipun demikian, pesantren tidak menghilangkan sistem 

pembelajaran yang asli yaitu sistem sorogan, bandungan, dan wetonan 

yang dilakukan oleh kyai atau ustadz. 

4) Tipe D, yaitu pesantren modern terbuka untuk umum, corak pesantren 

ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan baik dalam 

sistem pendidikanmaupun unsur-unsur kelembagaannya. Materi dan 

sistem pembelajaran sudah menggunakan sistem modern dan klasikal. 

Jenjang pendidikan yang diselenggarakan mulai dari tingkat dasar 

(PAUD dan TK) sampai pada perguruan tinggi. Tipe ini sangat 

memperhatikan terhadap mengembangkan bakat dan minat santri 

sehingga santri bisa mengeksplor diri sesuai bakat dan minat. Hal 

yang tidak kalah penting adalah keseriusan dalam penguasaan bahasa 

asing, baik bahsaa Arab dan Inggris maupun bahasa internasional 
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lainnya. Contohnya, pesantren Gontor, Tebuireng dan pesantren 

modern lainnya yang ada di tanah air. 

5) Tipe E, yaitu pesantren yang tidak memiliki lembaga pendidikan 

formal, tetapi memberikan kesempatan kepada santri untuk belajar 

pada jenjang pendidikan formal di luar pesantren. Pesantren tipe ini, 

dapat dijumpai pada pesantren salafi dan jumlahnya di nusantara 

relatif lebih kecil dibandingkan tipe-tipe lainnya. 

6) Tipe F, atau ma‟had Aly, tipe ini, biasanya ada pada perguruan tinggi 

agama atau perguruan tinggi bercorak agama. Para mahasiswa di 

asramakan dalam waktu tertentu dengan peraturan-peraturan yang 

telah ditetapkan oleh perguruaan tinggi,m ahasiswa wajib mentaati 

peraturan-peraturan tersebut bagi mahasiswa yang tinggal di asrama 

atau ma‟had. Sebagai contoh, ma‟had aly UIN Malang yang telah ada 

sejak tahun 2000 dan semua mahasiswa wajib diasramakan selama 

satu tahun. Kemudian ma‟had aly IAIN Raden Intan Lampung yang 

telah berdiri sejak 2010 yang lalu. Tujuan dari ma‟had aly tersebut 

adalah untuk memberikan pendalaman spiritual mahasiswa dan 

menciptakan iklim kampus yang kondusif untuk pengembangan 

bahasa asing. 

Sedangkan berdasarkan berbagai tingkatan konsistensi dengan 

sistem lama dan keterpengaruhan oleh sistem modern, secara garis besar 

pondok pesantren menurut Departemen Agama RI, dapat dikategorikan 

ke dalam tiga bentuk, yaitu:
123
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1) Pondok Pesantren Salafiyah 

Salaf artinya “dahulu”, atau “tradisional”. Pondok pesantren 

salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan 

pembelajaran dengan pendekatan secara individual atau kelompok 

dengan konsentrasi  tradisional. Pembelajaran agama islam 

dilakukan  secara individual atau kelompok dengan konsentrasi 

kitab- kitab klasik , berbahasa arab. 

2) Pondok pesantren khalafiyah (Ashriyah ) 

Khalaf artinya “belakangan”, sedangkan ashri artinya “sekarang” 

atau “moderem”. Pondok pesantren Khalafiyah adalah pondok 

pesantren yg menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan 

pendekatan modern., melalui  satuan pendidikan formal , baik 

madrasah ( MI,Mts,MA) , maupun sekolah (SD,SMP,SMA) .  

3) Pondok Pesantren Campuran /kombinasi  

Sebagian besar yang ada sekarang adalah pondok pesantren yang 

berada diantara dua rentangan pengertian Salafiyah dan Kholafiyah. 

Sebagian besar pondok pesantren yang mengaku dan menamakan 

diri pesantren Salafiyah, pada umumnya juga menyelenggarakan 

pendidikan secara kalsikal dan berjenjang. 

c) Peran Pondok Pesantren dalam mengembangkan pendidikan 

Karakter 

Pesantren melaksanakan sistem pendidikan yang sangat 

memperhatikan masalah karakter, bahkan bisa dikatakan dalam dunia 

pesantren akhlak menjadi nomor satu dan yang paling penting dari 
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segalanya. Keberhasilan seorang kyai adalah ketika santri-santrinya 

memiliki akhlak yang baik, sehingga dapat menjadi uswah atau contoh 

bagi masyarakat sekitarnya.  

Keberhasilan pesantren dalam membentuk karakter mengundang 

banyak lembaga lainya untuk meniru desain pesantren. Buktinya, banyak 

lembaga-lembaga yang meniru formulasi pesantren dengan mendirikan 

pendidikan berasrama. Mereka meyakini bahwa konsep pendidikan 

berasrama seperti pesantren benar-benar mampu membentuk karakter 

anak didiknya. Dengan pesantren, para santri mempunyai keteguhan 

untuk mempertahankan nilai-nilai religiusnya.
124

  

Abdullah Syukri Zarkasyi menyatakan bahwa pesantren 

mempunyai keunggulan dan karasteristik khusus dalam mengaplikasikan 

pendidikan bagi anak didiknya (santri). Hal itu dikarenakan oleh hal-hal 

berikut:  

1) Adanya jiwa dan falsafah 

Jiwa dan falsafah yang ditanamkan kepada santri akan menjamin 

kelangsungan lembaga pendidikan bahkan menjadi motor penggerak 

bagi seluruh penghuni pesantren. Diantara falsafah itu yaitu panca 

jiwa yang terdiri dari; (a) keihklasan, (b) kesederhanaan, (c) 

kemandirian, (d) ukhuwah islamiyah, dan (e) kebersamaan dalam 

menentukan lapangan perjuangan dan kehidupan.  

2) Terwujudnya integralitas dalam jiwa, nilai, sistem dan standar 

operasional pelaksanaan. Terciptanya integralitas yang solid pada 
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jajaran para pendidik hingga anak didik, terhadap pemahaman jiwa, 

nilai, visi, misi dan orientasi, sistem hingga standar operasional 

pelaksanaan yang sama, sehingga mampu memadukan seluruh 

komponen pesantren dalam satu barisan.  

3) Terciptanya tri pusat pendidikan yang terpadu Tri pusat pendidikan 

terpadu merupakan tiga faktor yang menopang dan mendukung 

keberhasilan pendidikan yang terdiri dari pendidikan sekolah, 

pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat.  

4) Totalitas pendidikan, pesantren menerapkan totalitas pendidikan 

dengan mengandalkan keteladanan, penciptaan lingkungan dan 

pembiasaan melalui berbagai tugas dan kegiatan. Rutinitas 

pendidikan di pesantren yang berlangsug selama hampir 24 jam 

mencerminkan totalitas pendidikan yang mencakup tiga aspek 

pendidikan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melihat 

rentetan aktivitas santri di pesantren mulai dari bangun pagi hingga 

tidur di malam hari, memungkinkan karakter lebih mudah tertanam 

dalam diri santri karena nilai pendidikan yang diterima santri dari 

ketiga aspek pendidikan telah terimplementasikan dalam dialektika 

kehidupannya.
125
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6. Daya Dukung dan Hambatan Manajemen Pendidikan Karakter di 

Pondok Pesantren 

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan islam di Indonesia 

menurut Mujamil Qomar memiliki beberapa kelebihan. yaitu:
126

  

a) Pengawasan pondok pesantren berlangsung 24 jam setiap harinya, mulai 

dari bangun tidur hingga tidur kembali 

b) Memudahkan kontrol kepada santri 

c) Memudahkan pemecahan masalah atau kesulitan belajar yang dihadapi 

santri 

d)  menyiapkan pasangan dalam belajar 

e) Adaptasi sosial 

f) Memupuk solidaritas sesama santri 

g) Melatih kemandirian santri 

h) Mengendalikan santri dari pengaruh kejahatan dan kemaksiatan yang 

terjadi pada masyarakat di luar pondok 

i) Memudahkan latihan meningkatkan pelaksanaan serangkaian ibadah 

kepada allah swt.  

Selanjutnya dalam melaksanakan manajemen pendidikan karakter di 

pondok pesantren  ini memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. 

Menurut Yusuf Hamdani Di antara faktor pendukung dalam penerapan 

manajemen pendidikan karakter di pondok pesantren adalah:
127
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a) Adanya dukungan dari seluruh warga pondok pesantren 

b) Sudah dirumuskan tata kerja organisasi 

c) Kesamaan visi dan loyalitas anggota pada pondok pesantren 

d) Adanya dukungan dari yayasan dan para kyai 

e) Pengiriman peningkatan ustadz/ustadzah dalam meningkatkan atau 

mengembangkan keilmuannya 

f)  Adanya laporan dari masing-masing bidang 

g)  Serta adanya teguran langsung jika terjadi pelanggaran. 

Sementara dalam faktor penghambat penerapan manajemen 

pendidikan pondok pesantren adalah;
128

 

a) Adanya perbedaan pandangan tentang visi di antara stakeholder 

b) Pengasuh kurang fokus mengurusi pondok pesantren 

c) Perbedaan latar belakang dari segi kultur dan pendidikan,  

d) Keterbatasan anggota, adanya rangkap jabatan, masih tumpang tindihnya 

fungsi dan tugas di antara masing-masing bidang, masalah kaderisasi 

atau sulitnya mendapatkan bibit sesuai kualifikasi yang diharapkan, 

rendahnya gaji anggota, dan lemahnya pengawasan. 

 

B. Kerangka Berfikir 

Untuk membangun dan mengembangkan karakter manusia dan bangsa 

Indonesia agar memiliki karkater yang baik, unggul dan mulia. Upaya yang 

tepat untuk itu adalah melalui pendidikan, termasuk potensi mental. Ki Hajar 

Dewantara dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan merupakan daya 
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upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), 

pikiran (intellect), dan tubuh anak. Jadi jelaslah, pendidikan merupakan 

wahana utama untuk menumbuhkembangkan karakter yang baik. Di sinilah 

pentingnya pendidikan karakter
129

 

Adapun kerangka berfikir tesis ini adalah berdasarkan implementasi 

Manajemen Pendidikan Karakter santri di pondok pesantren “Al-Ittihad adalah  

untuk mewujudkan karakter yang baik dalam jiwa santri, maka pengasuh 

pesantren perlu menginternalisasi pendidikan karakter terhadap jiwa santri 

dengan melaksanakan konsep Planning, Organizing, Actuating, dan 

Controlling. 

Pelaksanaan manajemen pendidikan karakter di pesantren perlu 

dukungan dari pengasuh pesantren, para guru, wali santri, pengurus pesantren 

dan lingkungan pesantren yang menampakkan nuansa berkarakter. Jika 

manajemen pendidikan karakter dapat berjalan dengan baik, maka hambatan-

hambatan akan teratasi. 

Dengan berpedoman dengan nilai-nilai karakter, maka program- 

program kegiatan dan fungsi manajemen yang ada dalam pesantren Al-Ittihad 

tidak lepas dari nilai-nilai karakter tersebut.  
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Adapun Gambaran kerangka berfikir bisa dilihat dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi Manajemen : 

 Perencanaan 

 Pengorganisasian 

 Pelaksanaan 

 Evaluasi 

Manajemen Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren 

 Al-Ittihad 

Santri 

1.Religius 

2.Jujur 

3.Toleransi 

4.Disiplin 

5.Mandiri 

6.Cinta Tanah Air 

7.Menghargai Prestasi 

8.Gemar Membaca 

9.Peduli lingkungan 

10.Peduli Sosial 

11.Tanggung Jawab 

Faktor Pendukung 

Faktor Penghambat 


