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ABSTRAK 

 

Fani Kurnia Rahman. 2021. Strategi Pendidikan Karakter Pada Santri Baru Di 

Pondok Darul Hijrah Putra Martapura. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Shapiah, 

M.P.I (II) Muhammad Ridha, S.Pd, M.Pd. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya akhlak dari pada peserta 

didik yang mulai luntur atau terkikis seiring dengan berkembangnya zaman dan 

juga kemajuan iptek, salah satu cara untuk membentuk akhlak peserta didik tersebut 

dengan adanya pendidikan karakter.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana startegi ustaz 

dalam membentuk karakter sopan santun santri baru di Pondok Darul Hijrah Putra 

Martapura dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 

strategi ustaz tersebut dalam membentuk karakter sopan santun. 

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang bertujuan lansung ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan sejumlah 

data mengenai strategi ustaz dalam membentuk karakter sopan santun pada santri 

baru di Pondok Darul Hijrah Putra Martapura, serta respon dari santri baru terkait 

dengan pendidikan karakter di Pondok Darul Hijrah Putra Martapura. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuaitatif yaitu 

pendekatan penelitian menggunakan observasi dan wawancara lalu dideskripsikan 

menggunakan kata-kata. Objek dalam penelitian ini adalah strategi ustaz dalam 

memberikan karakter sopan santun pada santri baru beserta faktor pendukung dan 

juga faktor penghambat strategi tersebut. Adapun yang menjadi subjek dalam 

penelitian ini adalah 2 (dua) orang ustaz dari bagian pengasuhan santri dan peserta 

didik atau santri kelas 1 TMI Pondok Darul Hijrah Putra Martapura yang berjumlah 

sebanyak 20 orang. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini diambil dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya diproses melalui 

reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan, selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif kualitatif. 

Simpulan dari penelitian ini berdasarkan analisis dari data yang diperoleh 

adalah strategi pendidikan karakter sopan santun pada santri baru oleh ustaz di 

Pondok Darul Hijrah Putra yang berbasis bimbingan dengan beberapa tahapan 

dapat dikatakan bisa merubah karakter sopan santun santri baru menjadi lebih baik 

lagi. 

 

 

 

 


