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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Teknologi informasi dan komunikasi telah menghilangkan batas ruang dan waktu 

sehinga dunia seakan menyatu dalam suatu kampung global (global village). 

Pertukaran informasi termasuk nilai antar bangsa berlangsung secara cepat dan 

penuh dinamika sehingga mendorong terjadinya proses perpaduan nilai, kekaburan 

nilai, bahkan terkikisnya nilai-nilai asli yang sebelumnya sakral dan menjadi 

identitas. Kegamangan nilai yang dialami masyarakat sekarang merupakan akibat 

manusia lebih mengutamakan kemampuan  akal dan memarginalkan peran agama 

atau nilai-nilai ilahiah (Sauri dan Firmansyah: (2010: 1). Kemampuan otak dan 

rasionalitas telah mencapai titik puncak, tetapi tidak dibarengi dengan kekuatan 

rohaniah, akibatnya hidup menjadi kehilangan makna. Institusi pendidikan, institusi 

pekerjaan, media massa, televisi, dan internet mendorong persentuhan nilai antar 

budaya global sehingga penganekaragaman nilai pada diri seseorang menjadi kian 

kompleks.  Dalam kondisi demikian, pertahanan nilai moral yang menjadi pegangan 

masyarakat akan semakin tergoyahkan, nilai tradisi bangsa Indonesia yang ramah, 

lembut, dan santun tergilas oleh nilai-nilai baru yang bersandar dan berlindung 

kepada kebebasan dengan mengatasnamakan hak asasi. Dengan demikian standar 

nilai yang dipegang oleh masyarakat akan semakin rapuh dan siap untuk digantikan 

dengan standar lainnya. 
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     Dewasa ini pendidikan nilai kurang mendapatkan perhatian, baik di kalangan 

orang tua di dalam keluarga maupun guru di sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh 

orientasi keberhasilan pendidikan yang hanya diukur oleh tingkat intelektualitas 

siswa. Sementara itu, pembinaan nilai yang membentuk karakter siswa kurang 

mendapat perhatian. 

     Pendidikan adalah pilar utama pembangunan bangsa. Keberhasilan pendidikan 

suatu bangsa berkaitan erat dengan kemajuan yang dicapai. Karena itu adalah suatu 

keniscayaan bila pemerintah dan masyarakat memprioritaskan pembangunan bidang 

pendidikan secara menyeluruh. Terutama pendidikan yang membentuk karakter 

nasional bangsa. Pendidikan sebagai salah satu komponen pembangun bangsa 

memiliki fungsi strategis untuk membentuk manusia yang bermoral dan berakhlak 

baik, sehingga dapat menghantarkan peserta didik menuju keseimbangan pribadi 

antara kecerdasan intelektual (ilmu) dengan kecerdasan emosional (perilaku). 

Pendidikan adalah salah satu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupan yang 

mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai 

harus dinyatakan dengan jelas, sehingga semua pelaksana pendidikan memahami 

atau mengetahui semua proses kegiatan pendidikan. 

     Pendidikan dipandang sebagai salah satu wahana utama untuk mengembangkan 

kualitas (sumber daya) manusia (human development). (Rahardjo 1997: 256). 

Pendidikan adalah upaya membudayakan manusia muda. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Prayitno dan Amti (2004: 181) bahwa: 
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Pendidikan dapat diartikan sebagai upaya membudayakan manusia muda 

menguasai alam lingkungannya, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai dan 

norma yang berlaku, melakukan peranan yang sesuai, menyelenggarakan 

kehidupan yang layak dan meneruskan kehidupan generasi orang tua mereka. 

Untuk tugas-tugas masa depan mereka itu, melalui proses pendidikan manusia 

muda memperkembangkan diri dan sekaligus mempersiapkan diri dengan 

potensi yang ada pada diri mereka dan prasarana serta sarana-sarana yang 

tersedia. 

 

     Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

disebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

      Penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan apa yang termaktub dalam 

undang-undang tersebut haruslah diselenggarakan dengan baik. Menurut Hasan  

(2004: 11) bahwa:  

Pendidikan yang baik yakni pendidikan yang mencakup pengembangan 

potensi-potensi dasar yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya Hasan  juga menjelaskan 

bahwa tujuan pendidikan yang utuh tersebut akan mengembangkan kualitas 

kepribadian anak yang utuh juga dan akan mampu mengaktualisasikan potensi-

potensi dirinya  secara harmonis dan serasi. Dan kualitas sumber daya manusia yang 

demikianlah sebenarnya dibutuhkan sekarang dan masa mendatang, yakni kualitas 

sumber daya manusia yang mencakup kreativitas yang kuat, produktivitas yang 

tinggi, kepribadian yang tangguh, kesadaran sosial yang benar, serta keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan yang dalam. 

 

Sardiman  (2006: 118) menjelaskan bahwa: “... tujuan pendidikan nasional pada 

khususnya dan pembangunan pada umumnya adalah ingin menciptakan “manusia 

seutuhnya”. Maksudnya manusia yang lengkap, selaras, serasi, dan seimbang 

perkembangan semua segi kepribadian.” 
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Sardiman  (2006: 119) juga menjelaskan bahwa: 

Bagi Indonesia yang berfalsafah Pancasila, tujuan pendidikan dengan 

pembentukan manusia seutuhnya adalah sangat tepat. Konsep Pancasila 

sebagai pandangan hidup bangsa telah memberikan kesempatan seluas-

luasnya bagi setiap individu untuk mengembangkan hubungan dengan Tuhan, 

dengan alam lingkungan, dengan manusia lain, dan dengan dirinya sendiri, 

bahkan juga untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsanya. Jasmani 

maupun rohaninya secara integral. 

 

       Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu 

untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan 

dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. 

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 3 UU 

Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah 

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. Amanat UU 

Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan 

Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya 

akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas 

nilai-nilai luhur bangsa serta agama. 

       Menurut  Ramli (2003)  “ pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang 

sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak”. Tujuannya adalah membentuk 

pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara 
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yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga 

negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai 

sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh 

karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia 

adalah pedidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya 

bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. 

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai 

moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama.  Pendidikan karakter 

dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. 

Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, 

seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting 

dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih 

mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk 

tantangan untuk berhasil secara akademis. 

         Pada dasawarsa terakhir, wacana multikultural menjadi isu penting dalam upaya 

pembangunan kebudayaan di Indonesia. Hal ini didasarkan beberapa alasan. Pertama, 

bahwa secara alami atau kodrati, manusia diciptakan Tuhan dalam keanekaragaman 

kebudayaan, dan oleh karena itu pembangunan manusia harus memperhatikan 

keanekaragaman budaya tersebut. Dalam konteks ke-Indonesia-an maka menjadi 

keniscayaan bahwa pembangunan manusia Indonesia harus didasarkan atas 

multikulturalisme mengingat kenyataan bahwa negeri ini berdiri di atas keanekaragaman 

budaya. Kedua, bahwa ditengarai terjadinya konflik sosial yang bernuansa SARA (suku, 
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agama, dan ras) yang melanda negeri ini pada dasawarsa terakhir  berkaitan erat dengan 

masalah kebudayaan. Dari banyak studi menyebutkan  salah satu penyebab utama dari 

konflik ini adalah akibat lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearifan 

budaya.  

        Menurut AlQadrie (2005), Profesor sosiologi pada Universitas Tanjungpura 

Pontianak, berbagai konflik sosial yang telah menimbulkan keterpurukan di negeri ini  

disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk menerima dan menghargai perbedaan, ide 

dan pendapat orang lain, karya dan jerih payah orang lain, melindungi yang lemah dan 

tak berdaya, menyayangi sesama,  kurangnya kesetiakawanan sosial,  dan tumbuhnya 

sikap egois serta kurang perasaan atau kepekaan sosial. Hal sama juga dikemukakan 

oleh Rahman (2005) bahwa konflik-konflik  kedaerahan sering terjadi seiring dengan 

ketiadaan pemahaman akan keberagaman atau multikultur. Konflik sosial yang terjadi 

sering mengambil bentuk kekerasan, sehingga mengancam persatuan dan eksistensi 

bangsa. Pengalaman peperangan antara kerajaan-kerajaan sebelum kemerdekaan telah 

membentuk fanatisme kesukuan yang kuat. Akibatnya bara dendam berlangsung turun-

temurun dengan intensitas yang semakin tinggi. Hal itu pulalah yang mewarnai bangsa 

ini pada permulaan reformasi ketika konflik sosial bernuansa etnis menggejala di mana-

mana. Konflik sosial yang destruktif akan terus menjadi suatu ancaman serius bagi 

keutuhan dan persatuan bangsa.  

     Sementara itu fenomena yang terasa akhir-akhir ini adalah  kaburnya nilai antara 

Islam dan Umat Islam  semakin membuat jarak antara manusia dengan Allah SWT. 
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Umat Islam terjebak kepada fanatisme simbol dan golongan. Krisis yang telah lama 

mencekam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ini berdampak besar pada 

krisis kepercayaan, krisis moral dan paling parah krisis ukhuwah yang makin memudar 

warnanya tak tersentuh oleh hangatnya ukhuwah, padahal Islam selalu menghendaki 

ukhuwah yang bersih lahir dan batin. Hingga persaudaraan hangat yang munculpun 

bukanlah lips-service semata, namun memang terpatri kuat di dalam dada 

     Pesantren sebagai salah satu ruang pendidikan formal dan non formal, terutama 

dalam ranah pendidikan agama Islam, merupakan sebuah potensi yang bisa digunakan 

untuk mengenalkan pemahaman mengenai persaudaraan atas dasar ajaran Islam 

(Ukhuwah Islamiyah).  Ukhuwah Islamiyah berarti "persaudaraan yang bersifat Islami 

atau yang diajarkan oleh Islam (Shihab, 2002: 358).  Sebab dalam pesantren berkumpul 

beragam jenis manusia yang berlatar belakang etnik, suku dan budaya yang berbeda. Hal 

tersebut akan semakin kompleks bila kita hubungkan dengan masyarakat di sekitar 

lingkungan pesantren. Pesantren dengan berbagai santri yang datang dari semua penjuru 

nusantra memungkinkan dunia pesatren lebih berwarna dengan berbagai campuran ras, 

budaya dan tradisi  yang lebih dikenal dengan sebutan multikultur yang terkumpul 

dalam satu wadah „bilik pesantren‟.  Interaksi sosial lebih berpotensi mengembangkan 

kemandirian santri dalam pergaulan sehari-hari untuk lebih dewasa dalam mengahadapi 

segala perbedaan yang ada. Menurut Menteri Pendidikan Nasional  pola-pola pendidikan 

berbasis karakter yang berkembang di pondok pesantren dinilai berhasil. Oleh karena 

itu, Kementerian Pendidikan Nasional ingin memasukkan tradisi pendidikan pesantren 
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ke sekolah umum. Pada tahun 2011 pendidikan karakter dijadikan gerbong untuk 

menanamkan karakter mulai dari sekolah (Mendiknas, 2010). 

        Seorang pengasuh pesantren atau kyai memiliki peranan yang penting dalam 

menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah  di pesantren dan 

lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, pemahaman agama bisa menjadi salah satu 

faktor penentu pribadi dan karakter seseorang akan pemahaman Ukhuwah Islamiyah.  

     Berkaitan dengan masalah tersebut penulis memandang perlu untuk meneliti masalah 

yang berkenaan dengan proses internalisasi nilai ukhuwah Islamiyah di lingkungan 

pesantren dalam hal ini di pondok pesantren Al-Ihsan Baleendah Bandung. 

 

B. Identifikasi Masalah 

      Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada upaya 

untuk mendapatkan gambaran atau potret kondisi obyektif sistem pendidikan di 

pondok pesantren Al-Ihsan, konsep nilai ukhuwah islamiyah menurut al-Qur‟an dan 

as-Sunnah, proses internalisasi nilai ukhuwah islamiyah dalam rangka penbentukan 

karakter di kalangan santri,  pandangan kyai, ustadz, santri dan masyarakat terhadap 

kegiatan internalisasi nilai ukhuwah Islamiyah, dampak internalisasi nilai ukhuwah 

Islamiyah terhadap pendidikan karakter  dan kendala yang dihadapi dalam proses 

internalisasi ukhuwah islamiyah di lingkungan pesantren. 

 

C. Rumusan Masalah 
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     Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka oleh penulis masalah dapat 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

  

1. Bagaimana kondisi objektif  sistem pendidikan yang digunakan dalam 

proses pendidikan karakter di Pondok Pesantren Al-Ihsan Baleendah 

Bandung? 

2. Apa saja nilai ukhuwah Islamiyah menurut Alqur‟an dan As-Sunnah? 

3. Bagaimana proses internalisasi nilai ukhuwah islamiyah dalam rangka 

pembentukan  karakter di kalangan santri? 

4. Bagaimana Pandangan kyai, ustadz, santri dan masyarakat terhadap kegiatan 

internalisasi nilai ukhuwah Islamiyah? 

5. Apa dampak internalisasi nilai ukhuwah Islamiyah terhadap pendidikan 

karakter? 

6. Apa kendala yang dialami dalam proses internalisasi nilai ukhuwah 

islamiyah  dalam rangka pembentukan karakter di Pondok Pesantren Al-

Ihsan Baleendah Bandung? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan di atas 

dalam konteks internalisasi nilai ukuwah islamiyah dalam rangka  pendidikan 

karakter di Pondok Pesantren Al-Ihsan Baleendah Bandung. Adapun tujuan  

penelitian secara lebih rinci adalah untuk mendeskripsikan: 



10 
 

ZAINAL ARIFIN . S, 2011 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

 

1. Kondisi objektif  sistem pendidikan yang digunakan dalam proses 

pendidikan karakter di Pondok Pesantren Al-Ihsan Baleendah Bandung. 

2. konsep nilai ukhuwah Islamiyah menurut Alqur‟an dan As-Sunnah. 

3. Proses internalisasi nilai ukhuwah islamiyah dalam rangka pendidikan 

karakter di kalangan santri. 

4. Pandangan kyai, ustadz, santri dan masyarakat terhadap kegiatan 

internalisasi nilai ukhuwah Islamiyah 

5. dampak internalisasi nilai ukhuwah Islamiyah terhadap pendidikan karakter 

6. Kendala yang dialami dalam proses internalisasi nilai ukhuwah islamiyah  

dalam rangka pembentukan karakter di Pondok Pesantren Al-Ihsan 

Baleendah Bandung. 

 

       Adapun kegunaan yang diharapkan diperoleh melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara khusus dapat memberikan gambaran tentang kondisi obyektif 

internalisasi nilai ukhuwah islamiyah dalam rangka pendidikan karakter di 

lingkungan pesantren. 

2. Secara umum dapat dijadikan sebagai wahana ilmu pengetahuan untuk 

mengembangkan model internalisasi nilai ukhuwah islamiyah dalam rangka 

pembentukan  karakter di lingkungan pendidikan formal, non formal dan 

informal. 
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3. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pemegang kebijakan 

dalam merumuskan kebijakan pengembangan pesantren yang lebih tepat 

demi optimalnya proses pencapaian tujuan pendidikan secara nasional. 

4. Memberikan kontribusi bagi pengembangan dunia pendidikan pada 

umumnya dan pendidikan secara institusional pada khususnya sebagai 

sebuah kelembagaan pendidikan. 

 

E. Asumsi Penelitian 

          Penelitian ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut: 

1. Pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan intelektual anak didik saja, 

melainkan merupakan usaha untuk mengembangkan keseluruhan dari aspek 

kepribadian anak didik. 

2. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu 

yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat 

dari keputusan yang ia buat. 

3. Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu 

mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak 

peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara 

guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan 

berbagai hal terkait lainnya. 
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4. Lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, khususnya pondok pesantren 

merupakan institusi yang tepat dalam upaya internalisasi nilai ukhuwah 

islamiyah dalam rangka pembentukan karakter. Heterogentias masyarakat 

santri (murid dan para guru) di dalam lembaga pendidikan pesantren inilah 

yang menjadi kunci efektif untuk internalisasi nilai ukhuwah islamiyah. Dengan 

sistem Asrama yang menjadi trademark pesantren, siswa yang berasal dari 

berbagai daerah dapat berinteraksi secara intensif, 24 jam tiap harinya 

5. Peranan dan keteladanan kyai dalam membina dan menginternalisasi  nilai 

ukhuwah islamiyah dalam membentuk karakter harus benar-benar, karena akan 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku santri. Tatanan nilai merupakan hasil 

proses interaksi antar potensi internal manusia dan potensi eksternal dengan 

dunia luas. 

F. Kerangka Pemikiran 

 

     Pendidikan merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia yang harus dipenuhi 

sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, manusia tidak dapat berkembang sejalan 

dengan cita-cita untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan 

hidup manusia itu sendiri. 

       Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
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       Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan 

pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada 

fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam 

masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. 

Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat 

meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi 

pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam 

pembentukan kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas 

pendidikan karakter. 

     Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu 

untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan 

dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. 

       Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I UU 

Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan 

akhlak mulia. 

       Amanat UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya 

membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, 
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sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter 

yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. 

       Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai 

moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama.   Pendidikan karakter 

dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. 

       Pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang 

anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam 

mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah 

dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk 

berhasil secara akademis. 

          Konflik sosial yang terjadi sering mengambil bentuk kekerasan, sehingga 

mengancam persatuan dan eksistensi bangsa. Pengalaman peperangan antara kerajaan-

kerajaan sebelum kemerdekaan telah membentuk fanatisme kesukuan yang kuat. 

Akibatnya bara dendam berlangsung turun-temurun dengan intensitas yang semakin 

tinggi. Hal itu pulalah yang mewarnai bangsa ini pada permulaan reformasi ketika 

konflik sosial bernuansa etnis menggejala di mana-mana. Konflik sosial yang destruktif 

akan terus menjadi suatu ancaman serius bagi keutuhan dan persatuan bangsa.  

       Sementara itu fenomena yang terasa akhir-akhir ini adalah  kaburnya nilai antara 

Islam dan Umat Islam  semakin membuat jarak antara manusia dengan Allah SWT. 

Umat Islam terjebak kepada fanatisme simbol dan golongan. Krisis yang telah lama 
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mencekam masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ini berdampak besar pada 

penurunan krisis kepercayaan, krisis moral dan paling parah krisis ukhuwah yang makin 

memudar warnanya tak tersentuh oleh hangatnya ukhuwah. Padahal Islam selalu 

menghendaki ukhuwah yang bersih lahir dan batin. Hingga persaudaraan hangat yang 

muncul pun bukanlah lips service semata, namun memang terpatri kuat di dalam dada 

        Pesantren sebagai salah satu ruang pendidikan formal dan nonformal, terutama 

dalam ranah pendidikan agama islam, merupakan sebuah potensi yang bisa digunakan 

untuk mengenalkan pemahaman nilai ukhuwah islamiyah.. Sebab dalam pesantren 

berkumpul beragam jenis manusia yang berlatar belakang etnik, suku dan budaya yang 

berbeda. Hal tersebut akan semakin kompleks bila kita hubungkan dengan masyarakat di 

sekitar lingkungan pesantren. 

       Jika dibandingkan sekolah lain pada umumnya, proses pendidikan pesantren akan 

jauh lebih efektif dan efisien, sebab semuanya berjalan tanpa disadari pada muridnya. 

Murid seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang diajarkan tentang suatu hal. 

Proses transformasi dan saling pengaruh antar unsur-unsur budaya seperti; bahasa, 

dialek, cara berpakaian, makanan kesukaan, hoby, dan lain-lain, terjadi secara alamiah, 

tanpa harus digurui, apalagi dipaksa. Semua keanekaragaman itu menyatu dan 

membentuk cara hidup  

       Seorang pengasuh pesantren atau kyai memiliki peranan yang penting dalam 

menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai ukhuwah Islamiah  di pesantren dan 
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lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, pemahaman agama bisa menjadi salah satu 

faktor penentu pribadi dan karakter seseorang akan pemahaman Ukhuwah Islamiyah.  

G. Definisi Operasional 

       Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah yang terdapat dalam 

judul penelitian ini, maka perlu didefinisikan secara operasional antara lain sebagai 

berikut:  

1. Internalisasi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1991: 576), 

internalisasi artinya ialah penghayatan. Internalisasi berarti proses menanamkan 

dan menumbuhkembangkan suatu nilai atau budaya menjadi bagian diri orang 

yang bersangkutan. Penanaman dan penumbuhkembangan nilai tersebut 

dilakukan melalui berbagai didaktik-metodik pendidikan dan pengajaran, seperti 

pendidikan, pengarahan, indoktrinasi, brain-washing, dan lain sebagainya  

2. Karakter. Menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, 

watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, 

bertabiat, dan berwatak”. Menurut Musfiroh ( 2008), karakter mengacu kepada 

serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan 

keterampilan (skills). 

3. Menurut Shihab (2007: 486) kata ukhuwwah    yang    biasa    diartikan    

sebagai"persaudaraan",  terambil  dari  akar  kata  yang pada mulanya berarti 
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"memperhatikan". Makna asal ini  memberi  kesan  bahwa persaudaraan  

mengharuskan  adanya  perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Boleh 

jadi, perhatian itu pada  mulanya  lahir  karena  adanya persamaan  di  antara  

pihak-pihak  yang bersaudara, sehingga makna tersebut kemudian berkembang, 

dan pada akhirnya  ukhuwah diartikan  sebagai  "setiap persamaan  dan  

keserasian dengan pihak lain, baik persamaan keturunan, dari  segi  ibu,  

bapak,atau keduanya, maupun dari segi persusuan". Secara majazi kata ukhuwah 

(persaudaraan) mencakup  persamaan  salah  satu  unsur seperti  suku, agama, 

profesi, dan perasaan.  

Dalam kamus-kamus bahasa Arab ditemukan  bahwa  kata  akh  yang 

membentuk  kata ukhuwah digunakan juga dengan arti teman akrab atau sahabat. 

Masyarakat   Muslim   mengenal  istilah  ukhuwmah Islamiyyah. berarti 

"persaudaraan yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. 

4. Pesantren. Pesantren  berasal dari akar kata santri dengan awalan "Pe" dan 

akhiran "an" berarti tempat tinggal para santri. Zamakhsari  berpendapat bahwa 

istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti Guru mengaji (Zamakhsari 

1982: 18). 

        Pesantren adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional yang  para 

siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan 

guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai. Asrama untuk para siswa tersebut 

berada dalam komplek pesantren dimana kyai bertempat tinggal. Di samping itu 
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juga ada fasilitas ibadah berupa masjid. Biasanya komplek pesantren dikelilingi 

dengan tembok untuk dapat mengawasi arus keluar masuknya santri. Dari aspek 

kepemimpinan pesantren kyai memegang kekuasaan yang hampir-hampir 

mutlak. 

 

H.  Metode Penelitian 

     Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitik dengan tipe studi kasus. Metode deskriptif analitik merupakan metode 

penelitian yang menekankan kepada usaha untuk memperoleh informasi mengenai 

status atau gejala pada saat penelitian, memberikan gambaran terhadap fenomena-

fenomena, juga lebih jauh menerangkan hubungan serta menarik makna dari suatu 

masalah yang diinginkan. Adapun studi kasus umumnya menghasilkan gambaran 

yang longitudinal yakni hasil pengumpulan dan analisa kasus dalam satu jangka 

waktu. Kasus dapat terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu peristiwa ataupun 

satu kelompok manusia dan kelompok objek lain-lain yang cukup terbatas, yang 

dipandang sebagai satu kesatuan, segala aspek kasus tersebut mendapat perhatian 

sepenuhnya dari peneliti. Sesuai dengan kekhasannya, pendekatan studi kasus 

dilakukan pada objek yang terbatas. 

     Oleh karena metode yang digunakannya metode deskriptif, maka dalam penelitian 

ini tidak menggunakan hipotesis yang dirumuskan di awal untuk diuji kebenarannya, 

hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Arikunto (1998: 245) bahwa pada 

umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Kalaupun dalam 
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perjalanannya terdapat hipotesis, ia mencuat sebagai bagian dari upaya untuk 

membangun dan mengembangkan teori berdasarkan data lapangan (grounded theory). 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, pendekatan ini dipilih karena penulis menganggap sangat cocok dengan 

karakteristik masalah yang menjadi fokus penelitian. 

 

I. Lokasi Penelitian 

       Lokasi penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Al-Ihsan yang beralamat di 

Jalan Adipati Agung 40 Baleendah Bandung. Alasan pengambilan lokasi penelitian 

ini adalah berdasarkan hasil studi pendahuluan diperoleh informasi bahwa Pondok 

Pesantren Al-Ihsan memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai bagi 

peningkatan mutu atau kualitas pendidikan, dengan pendidikan yang sistematik dan 

terpadu ditunjang dengan pemberlakuan tata tertib dan dan penanaman disiplin yang 

ketat sebagai upaya untuk menghasilkan santri yang berkualitas, sehingga peneliti 

tertarik untuk meneliti kehidupan di lingkungan pesantren khususnya proses 

internalisasi nilai ukhuwah Islamiyah dalam rangka pembentukan karakter santri.  
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