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PENDIDIKAN

DAN TANTANGAN CHARACTER BUILDING DI SEKOLAH BERBASIS PESANTREN

Kegagalan PAI
Kegagalan pendidikan agama
yang diterapkan oleh lembaga
pendidikan selama ini adalah
karena PAI lebih
berkonsentrasi pada persoalan
teoritis keagamaan yang
bersifat kognitif dan kurang
concern pada persoalan
bagaimana mengubah
pengetahuan agama yang
kognitif menjadi “makna’’ dan
“nilai” yang perlu
diinternalisasikan dalam diri
peserta didik lewat berbagai
cara, media, maupun forum
(Madjid, 2014).

“Ritus” Agama
Pembahasannya sejak dulu
hanya berkutat seputar
persoalan-persoalan agama
yang bersifat ritual-formal serta
aqidah/teologi yang terkesan
eksklusif. Persoalan agama
yang lebih subtansial tidak
terkuak secara kritis, misalnya
kesalehan dalam konteks
sosial. Akibatnya, pesan agama
yang bersifat pereneal
terbenam dibalik
keberagamaan yang eksklusif.
Teks-teks dibaca tiap hari
namun maknanya yang hakiki
terbengkalai (A’la, 2002).
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Character Building sebagai
Problema
Pendidikan dalam grand desain pendidikan karakter adalah
proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur
dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah), lingkungan
keluarga, dan lingkungan masyarakat (Koentjaraningrat,
2007). Dengan demikian, pendidikan karakter adalah istilah
yang digunakan untuk menggambarkan pembelajaran yang
mendidik dan mengembangkan beragam perilaku atau tabiat
seseorang menjadi lebih baik. Pendidikan karakter bukan
hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang
salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha
menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta
didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai
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yang telah menjadi kepribadiannya.
Dalam konteks penanaman nilai karakter di sekolah, guru
dapat menggunakan metode pembiasaan (Tafsir, 2010),
metode tilawah, metode ta’lim, metode tazkiyah (Rivai,
2009). Tertanamnya nilai-nilai ajaran Islam kepada siswa
melalui metode pendidikan karakter ini diharapkan akan
mampu membentuk karakter peserta didik.

Belajar dari SMA
Nurul Jadid
Dalam membangun karakter
siswa, SMA Nurul Jadid
menggunakan 5 (lima) metode
pendidikan karakter, yakni
metode pembiasaan, metode
ta’lim, metode tilawah, metode
tazkiyah dan metode uswah.
Metode pembiasaan meliputi
kegiatan salam senyum sapa,
membaca al-Qur’an sebelum
kegiatan belajar mengajar, salat
Dhuha berjamaah, membaca doa
menuntut ilmu sebelum pelajaran
dimulai, salat Dzuhur berjamaah,
istighatsah, bershadaqah dan
puasa sunah Senin Kamis,
metode tilawah diterapkan dalam
kegiatan tadarus al-Qur’an,
metode ta’lim termanifestasikan
dalam kegiatan pembelajaran PAI
di kelas dan kegiatan pengajian
kitab kuning di pesantren,
metode tazkiyah tercermin dalam
puasa sunah Senin Kamis, dan
metode uswah terwujud dalam
contoh perkataan dan sikap guru
(Hasil observasi, 2018) yang
ditampilkan setiap hari.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Jadid adalah sebuah
lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Pesantren
Nurul Jadid, yang dalam melakukan desain pendidikan
karakter mempunyai distingsi tersendiri. Pendidikan karakter
yang dikembangkan di ilhami oleh sebuah pendidikan
karakter santri yang dikenal dengan “Trilogi Santri dan
Pancakesadaran”.
Trilogi Santri meliputi (1) memperhatikan kewajibankewajiban fardlu ‘ain, (2) mawas diri dengan meninggalkan
dosa-dosa besar, (3) berbudi luhur kepada Allah dan mahluk.
Panca Kesadaran Santri meliputi (1) kesadaran beragama, (2)
kesadaran berilmu, (3) kesadaran bermasyarakat, (4) kesadaran
berbangsa dan bernegara, (5) kesadaran berorganisasi
(Hapandi, 2018).
Karakter santri ini kemudian diimplementasikan melalui
pembelajaran di kelas dan kegiatan-kegiatan diluar kelas yakni
budaya religius, kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan
keagamaan di pesantren. []
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