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ABSTRAK 

NURUL ILMAH. 105011101420 . 2022. Pembentukan Karakter 

Islami Siswa Melalui Mentoring Tarbawi Di Sekolah Menengah Islam 

Terpadu Al-Fityan School Gowa. Dibimbing oleh  Rusli Malli dan Muhlis 

Madani.  

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis  dan mengedintifikasi:       

1. pelaksanaan program mentoring tarbawi di SMPIT Al-Fityan School 

Gowa. 2. faktor yang menghambat program mentoring tarbawi di SMPIT 

Al-Fityan School Gowa. 3 hasil program dalam pembentukan karakter 

islami  siswa SMPIT Al-Fityan School Gowa. 

Program mentoring di SMPIT Al-Fityan School Gowa adalah salah 

satu strategi pembentukan dan pembinaan karakter bagi siswa yang 

dilakukan melalui lingkup yang lebih kecil (kelompok kecil) tujuan umum 

dari program  ini adalah mendampingi dan mengarahkan siswa dalam 

mengkaji dan mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam dirinya 

sehingga memiliki budi pekerti / karakter mulia yang ditunjang dengan 

penguasaan ilmu dengan baik yang kemudian mampu mengamalkan 

ilmunya dengan dilandasi oleh Iman yang benar.  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu sebuah penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara 

objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan 

didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan 

yang ditekuni. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. pelaksanaan program 

mentoring tarbawi di SMPIT AL Fityan School Gowa dilaksanakan secara 

rutin setiap hari jumat 2. Terdapat lima bentuk karakter dasar yang 

dihasilkan setelah mengikuti kegiatan mentoring tarbawi di SMPIT AL 

Fityan School Gowa yaitu karakter relegius, karekter tanggung jawab, 

disiplin, kejujuran serta mengamalkan adab – adab islami dalam 

keseharian.    

 

Kata Kunci: Karakter Islami, Mentoring Tarbawi, Siswa  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Karakter merupakan aspek yang sangat krusial bagi generasi  

bangsa dan negara, dan jika hilang, generasi pemimpin bangsa juga akan 

hilang. Karakter  berfungsi sebagai penggerak dan kekuatan, sehingga 

bangsa ini tidak terombang-ambing. Namun disisi lain, karakter tidak 

datang dengan sendirinya, akan tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk 

menjadikan suatu bangsa bermartabat (Pemerintah Republik Indonesia, 

2010: 3). Uraian di atas memperkuat gagasan bahwa karakter harus 

dibentuk dibina dan dikembangkan menggunakan tahapan-tahapan yang 

relevan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mengembangkan 

karakter melalui pendidikan agar bangsa ini memiliki karakter yang kuat, 

berani, dan memiliki tingkat peradaban yang tinggi. 

Pendidikan memiliki dua tujuan pokok yaitu membantu anak-anak 

menjadi pintar dan membantu mereka menjadi baik (Lickona, 2013: 6). Hal 

ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sebuah strategi untuk 

mengembangkan karakter karena memiliki tujuan untuk menjadikan insan 

yang cerdas dan berkarakter. 

Hal tersebut pernah dikatakan oleh Martin Luther King, yaitu; 

intelligence plus character ... that is the goal of true education (kecerdasan 

yang berkarakter... adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya) 

(Muslich, 2011: 75). Paparan tersebut mendorong masyarakat Indonesia 
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untuk menempuh pendidikan yang sesungguhnya. membantu anak-anak 

menjadi pribadi yang baik harus menjadi prioritas, dan bukan hanya 

pembelajaran yang berfokus pada kecerdasan intelektual semata. 

Upaya untuk menjadikan anak menjadi warga negara yang 

baik,secara intelektual dan karakter sangat perlu diprioritaskan dan 

dilakukan bersama dengan keluarga, masyarakat umum, dan pemerintah, 

khususnya melalui bidang pendidikan. 

Sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh negara Indonesia 

dalam Pasal 3, Undang‐Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” 

Sesuai dengan apa yang dinyatakan dan diakui dalam Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional di atas, sangat jelas bahwa 

pendidikan di Indonesia diharapkan lebih dari sekedar pengembangan 

intelektual; melainkan, sangat penting untuk mengenali pentingnya 

pengembangan karakter pada siswa dan budaya (budaya) kelas secara 

keseluruhan. Namun, sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 

konteksnya, fungsi pengembangan karakter seperti yang diharapkan 

dalam pendidikan nasional belum sepenuhnya terwujud. 
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Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang didedikasikan 

untuk membina perkembangan generasi penerus bangsa. Kapasitas 

intelektual diharapkan juga mencakup kapasitas emosional dan spiritual. 

Transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai sering terjadi di sekolah. 

Ketiga hal tersebut di atas juga dapat diperoleh siswa di luar kelas; namun 

dapat juga terbangun dari kultur yang berkembang dan diaplikasikan 

kepada siswa dalam program-program sekolah. Budaya yang berkembang 

di sekolah menjadi faktor penting dalam mengembangkan karakter siswa. 

pembentukan karakter itu disesuaikan dengan masyarakat yang 

membentuknya dan keadaan lingkungan disekitaranya. Dengan demikian 

lingkungan buruk akan menghasilkan pribadi yang buruk, kondisi 

lingkungan yang baik pasti akan menghasilkan pribadi yang baik pula. 

Pendidikan karakter tidak selalu menjelaskan apa yang baik dan buruk 

kepada anak-anak, tetapi pendidikan karakter terbentuk melalui 

pembiasaan yang baik agar siswa dapat mengerti, memahami, dan 

melakukan hal-hal yang baik. 

Pemahaman agama adalah factor utama dalam pembentukan 

karakter islami. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan karakter tidak 

bisa terlepas dari nilai-nilai agama. Agama memiliki peran sentral yang 

kuat untuk mencapai tujuan nasional pendidikan. 

Berbagai permasalahan yang terjadi di kalangan pelajar saat ini, 

baik yang kita saksikan secara langsung ataupun melalui media sosial 

sangat membuat kita prihatin. Terjadinya perkelahian antar pelajar, 
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pergaulan bebas, narkoba, balapan liar serta maraknya pesta miras dan 

yang lainnya menunjukkan  Krisis moral yang terjadi di kalangan pelajar, 

selain itu ada pula prilaku prilaku kecil yang dapat merusak karakter siswa 

ketika dibiarkan terjadi terus menerus tanpa upaya preventif terhadap hal 

tersebut seperti misalnya siswa datang terlambat, tidak menggunakan 

seragam dengan rapih, menyontek dan tidak jujur ketika ujian, tidak sopan 

terhadap guru dan lain sebagainya . ini terjadi  disebabkan oleh banyak 

faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang 

terlibat dalam berbagai macam permasalahan salah satunya adalah 

komitmen beragama. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi sebab 

permasalahan anak antara lain, lingkungan, keluarga, masyarakat, dan 

sebagainya. Jika permasalahan yang ada pada siswa tersebut dibiarkan 

begitu saja, maka hal itu akan terjadi terus menerus yang  nantinya para 

siswa inilah yang akan menjadi generasi penerus yang membawa 

karakternya  yang ada saat ini. hal ini disebutkan dalam salah satu 

pepatah arab  

 شبان اليوم رجال الغد :

Artinya:  

“Pemuda pemuda hari ini adalah pemimpin pemimpin di masa  yang 

akan datang.” 

Jika hari ini pemuda bermalas malasan maka nanti akan 

didapatkan pemimpin yang hanya haus akan kekuasaan. Jika pada saat 

ini pemuda pemuda kita gemar melakukan kebohongan dan ingkar janji 
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maka nantinya akan didapati pemimpin yang gemar melakukan korupsi. 

Namun jika pada hari ini para pemuda kita gemar melakukan kebaikan 

dan perilaku perilaku terpuji maka insyaAllag nanti kita akan memperoleh 

pemimpin yang cerdas dan gemar menebar kebaikan. Karena apa yang 

dilakukan pemuda hari ini maka itulah yang akan menjadi cerminan di saat 

yang akan datang. 

Karena itu Allah SWT mengingatkan kita untuk mempersiapkan 

generasi generasi setelah kita agar menjadi generasi yg kuat pada 

masanya nanti, Allah SWT berfirman:  

َ َوْليَقُوْ  يَّةً ِضٰعفًا َخافُْوا َعلَْيِهْمْۖ فَْليَتَّقُوا ّٰللاه لُْوا قَْوًًل َسِدْيًداَوْليَْخَش الَِّذْيَن لَْو تََركُْوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُر ِ  

Artinya:  

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya 

mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka 

yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab 

itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah 

 mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” ( QS: an 

nisa :9) 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk kita untuk 

mempersiapkan generasi setelah kita menjadi generasi yang lemah. 

Lemah disini maknanya sangat luas karena memang yang dikehendaki al 

quran dalam ayat tersebut adalah makna yang universal. Baik itu 

kelemahan dalam aqidah, syariah, karakter, sosial dan lain sebagainya. 

Karena itu mempersiapkan generasi yang tangguh dalam segala hal 

kedepannya adalah sebuah keniscayaan. Menyadari hal tersebut, Maka 

mulailah berdiri sekolah sekolah islam terpadu yang tujuan utamanya 
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adalah pendidikan karakter siswa salah satunya adalah alfityan school 

gowa dengan berbagai program unggulan dan pendukung untuk mencapai 

tujuan tersebut, salah satu program unggulan di sekolah ini  adalah  

program mentoring tarbawi yang peneliti jadikan sebagai fokus penelitian. 

Berdasarkan observasi awal di SMPIT Al-Fityan School Gowa yang 

menjadi tempat penelitian, diketahui bahwa sekolah in memiliki program 

mentoring tarbawi berbasis karakter islami. Program mentoring ini 

dibentuk sesuai dengan program pemerintah tentang pembentukan 

karakter. Teknis pelaksanaan program ini merupakan salah satu visi 

sekolah yaitu mewujudkan generasi islami yang unggul dan 

berbudaya lingkungan dalam menghadapi perkembangan zaman 

yang kemudian membentuk tim untuk menjalankan program ini dengan 

baik. Selama lebih dari satu dekade program ini dijalankan, banyak sekali 

perubahan yang signifikan yang dirasakan dari siswa maupun guru, 

terutama tentang pengembangan karakter islami siswa. Dan akhirnya pun 

Pemda Provinsi pun memberi pengakuan terhadap program ini. 

Program mentoring tarbawi di SMPIT Al-Fityan School Gowa  

adalah salah satu strategi pembentukan dan pembinaan karakter bagi 

siswa yang dilakukan melalui lingkup yang lebih kecil (kelompok kecil). 

Program ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan sikap, nilai, dan 

perilaku sebagai proses pembentukan dan penanaman karakter islami 

siswa. Tujuan umum dari program ini adalah mendampingi dan 
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mengarahkan siswa dalam mengkaji dan mengaplikasikan nilai-nilai ke-

Islaman dalam dirinya sehingga memiliki budi pekerti atau karakter mulia 

yang ditunjang dengan penguasaan ilmu dengan baik yang kemudian 

mampu mengamalkan ilmunya dengan tetap dilandasi oleh iman yang 

benar, sebab selain kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual yang 

harus dipelajari lebih dalam. 

Selama berada di sekolah peneliti merasakan suasana agamis 

yang terlihat dari interaksi siswa dengan guru tanpa ada jarak sehingga 

menumbuhkan rasa kekeluargan dan hubungan yang erat tanpa 

merendahkan dan tetap menghormatinya. Semua siswi berjilbab Syari’i, 

seolah olah peneliti merasa seperti berada di sebuah pondok pesantren. 

Pagi hari sebelum mata pelajaran dimulai, siswa membaca alma’surat, 

shalat dhuha dan apersepsi pagi dari guru selama 30 menit. masjid selalu 

penuh pada saat memasuki waktu shalat, sampai diteras masjid 

berjamaah karena masjid tidak mampu menampung jamaah. Faktor yang 

mempengaruhi salah satunya karena adanya program mentoring yang 

dicanangkan oleh pihak sekolah. 

Program mentoring di SMPIT Al-Fityan School Gowa menjadi 

kebijakan sekolah sejak tahun 2009 sebagai program penunjang 

pengembangan karakter siswa. Program Mentoring di SMPIT Al-Fityan 

School Gowa diharapkan menjadi salah satu program yang dapat 

membantu para guru,. Hal ini bertujuan agar ada pembiasan sejak dini 
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sehingga siswa terbiasa dengan nilai-nilai karakter islami di 

kesehariannya. Program mentoring di SMPIT Al-Fityan School Gowa 

menjadi salah satu sarana untuk membentuk  karakter islami siswa, oleh 

sebab itu perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai pelaksanaan 

program mentoring dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini 

berfokus pada pelaksanaan program mentoring yang dipengaruhi oleh 

beberapa komponen, diantaranya pengelola mentoring, mentor, peserta 

mentoring, kurikulum, metode, hubungan antara mentor dengan peserta 

mentoring, dan evaluasi hasil pelaksanaan mentoring.  

Komponen tersebut perlu diteliti dalam rangka mengkaji 

pelaksanaan program mentoring di SMPIT Al-Fityan School Gowa. 

Program mentoring di SMPIT Al-Fityan School Gowa yang telah 

dlaksanakan sejak tahun 2009  berhasil menjadikan sekolah ini sebagai 

sekolah karakter atau contoh bagi sekolah-sekolah lain. Hal inilah yang 

menjadikan program ini menarik untuk diteliti. Setiap siswa yang mengikuti 

mentoring tarbawi diharapkan dapat memahami dan menjalankan nilai-

nilai agama yang baik dalam dirinya. Namun demikian, berdasarkan 

observasi awal terhadap beberapa siswa, menunjukkan bahwa tidak 

semua siswa SMPIT Al-Fityan School Gowa sudah menerapkan nilai-nilai 

karakter islami dalam kesehariannya.  

Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa siswa masih sering 

terlambat  dalam melakukan ibadah wajib ataupun sunnah dan masih ada 
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pula siswa yang masih terpengaruh pada kenakalan remaja saat berada di 

luar sekolah. Siswa juga mengatakan bahwa meskipun mereka mengikuti 

program mentoring tarbawi, mereka merasa sudah menjadi pribadi yang 

lebih baik dari sebelumnya namun tidak jarang mereka masih 

melaksanakan ibadah atupun belajar hanya karena terpaksa. Selain itu, 

masih banyak masalah-masalah siswa yang tidak diketahui oleh guru-guru 

karena siswa takut untuk memberitahukannya, sehingga tidak jarang 

masalah itu memberi dampak buruk terhadap para siswa. Padahal 

seharusnya, program mentoring menjadikan guru dan siswa menjadi lebih 

dekat agar siswa bukan hanya cerdas secara intelektual namun juga 

cerdas dalam menyikapi masalah yang dialaminya karena telah memliki 

kecerdasan spiritiual yang mampu membuat siswa menyikapi suatu 

masalah dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

Hal tersebut tentunya kurang sesuai dengan tujuan program 

mentoring tarbawi yang mengharapkan terbentuknya karakter islami 

dalam diri siswa, dan tentunya ini sangat menarik untuk diteliti. Dengan 

demikian, peneliti ingin meneliti sejauh mana program mentoring di SMPIT 

Al-Fityan School Gowa dapat membentuk dan mengembangkan karakter 

islami  siswanya.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

batasan masalah, maka dapat diajukan suatu rumusan masalah sebagai 

berikut ini: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan program mentoring di SMPIT Al-

Fityan School Gowa? 

2. Apa saja kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan 

mentoring tarbawi?  

3. Bagaimanakah  hasil  pembentukan karakter islami siswa di 

SMPIT Al-Fityan School Gowa setelah mengikuti program 

mentoring tarbawi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, secara umum tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program mentoring tarbawi 

di SMPIT Al-Fityan School Gowa. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang 

menghambat program mentoring tarbawi di SMPIT Al-Fityan 

School Gowa. 

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hasil program 

mentoring tarbawi dalam pengembangan karakter siswa SMPIT 

Al-Fityan School Gowa. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan  dapat memberikan 

kontribusi pemikiran-pemikiran yang berguna baik bagi para 

pendidik ataupun orang yang mempunyai perhatian terhadap  

dunia pendidikan akan pentingnya kegiatan mentoring tarbawi. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu pedoman peningkatan dan pengembangan  

kegiatan mentoring tarbawi. 

b. Bagi Guru/Mentor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

salah satu upaya memperbaiki metode penyampaian materi 

dalam kegiatan mentoring tarbawi 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 

dan pengetahuan peneliti serta dapat digunakan sebagai 

bahan kajian untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja 

ketika menjadi guru/mentor. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian  

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada beberapa peneliti yang telah 

melakukan penelitian dengan objek penelitian hampir sama yang 

dilakukan oleh peneliti.mNamun, ada beberapa perbedaan dalam objek, 

tempat dan variable penelitiannya. 

Penelitian yang relevan dengan berbagai kajiannya akan menjadi 

masukan untuk melengkapi penelitian ini, penelitian relevan tersebut yaitu: 

1. Tesis dengan judul “ pembentukan karakter islami SMP Fatih 

Bilingual School “ oleh Aslinda Andriani, Universitas Islam 

Negeri Ar Rainy, Banda Aceh, 2021.mPenelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana karakter siswa dan apa saja 

factor pendukung pembentukan karakter siswa. Penelitian ini 

menunjukkan bawa siswa SMP fatih memiliki karakter religious, 

menghargai orang yang lebih tua, disiplin, rajin belajar dan 

sebagainya. Program pembentukan karakter yang diterapkan 

adalah a) Face to face b) student grup discussion c) visiting 

parent d) osis camp e) class activity f) community service g) 

guidance lessons h) motivation seminar i) eskul.nPenelitian ini 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan, 

kedua penelitian ini berfokus pada pembentukan karakter islami 
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pada siswa SMP namun pada penelitian ini menyebutkan 

beberapa program sekolah yang orientasinya pembentukan 

karakter sedangkan pada penelitian yang penulis laksanakan 

hanya berfokus pada pembentukan karakter islami siswa 

melalui program mentoring tarbawi. 

2. Jurnal dengan judul “Evaluasi Program Mentoring Agama Islam 

dalam Meningkatkan Komitmen Beragama” oleh Gilang Faisal 

Andrian, N. Kardinah, Ening Ningsih, Jurnal Psikologi Islam dan 

Budaya, Vol.1, No.2, 2018.nDalam penelitian tersebut yang 

menjadi permasalahan adalah belum pernah dilakukannya 

evaluasi kegiatan mentoring selama kegiatan ini ada.nPenelitian 

ini merupakan penelitian evaluatif dengan pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif secara bersamaan (concurrent mixed 

methods).nHasilnya adalah mentoring agama Islam cukup 

efektif dalam meningkatkan komitmen beragama pada anggota 

IRMa Luqman di SMAN 10 Bandung dengan persentase 

75.23%.npenelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian 

yang penulis laksanakan yaitu keduanya membahas peran 

mentoring agama Islam namun berbeda pada subjek penelitian 

dan orientasinya.nJika pada penelitian ini yang menjadi subjek 

penelitian adalah siswa SMA dan orientasinya adalah komitmen 

Bergama maka pada penelitian yang kami laksanakan subjek 



14 
 

 

penelitiannya ada siswa SMP dan orientasinya adalah 

pembentukan karakter islami siswa. 

3. Jurnal dengan judul “Penerapan mentoring agama Islam 

terhadap perilaku komunikasi mahasiswa (studi kasus di 

Lingkungan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik)” oleh Annisa 

Uswa Lamuruda, Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal 

Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi & Informasi, Vol.3 No 1, 

2018.nDalam penelitian ini masalah yang diteliti adalah adanya 

proses pendidikan diperkuliahan mulai dari kurikulum sampai 

implementasinya lebih banyak bermuatan kognitif, sehingga 

terjadi distorsi antara apa yang dicita-citakan oleh tujuan 

pendidikan dengan apa yang terjadi di kehidupan nyata.nSalah 

satunya usahanya dengan diadakannya Mentoring Agama Islam 

(MAI) sebagai salah satu kegiatan keagamaan yang diharapkan 

dapat menunjang keberhasilan pembelajaran mata kuliah 

agama Islam di kampus yang diharapkan mampu untuk 

mengatasi persoalan dan krisis moral maupun perilaku yang 

kerap ditimbulkan mahasiswa. Penelitian ini menggunakkan 

teori social learning Albert Bandura dengan tehnik analisis 

deskriptif kualitatif.nHasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

setelah mengikuti mentoring agama Islam adanya efek 

komunikasi berupa bertambahnya pengetahuan agama Islam 

sehingga terdapatnya perubahan sikap dan perubahan perilaku 
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terhadap peningkatan pemahaman Islam mahasiswa yang 

mengikuti mentoring.nPenelitian ini memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang penulis laksanakan yaitu keduanya 

menggunakan program mentoring dalam menanamkan 

pemahaman islam namun yang menjadi subjek dari mentoring 

pada penelitian ini adalah mahasiswa yang diharapkan bisa 

mengatasi krisis moral dan pada penelitian yang penulis 

laksanakan yang menjadi subjek adalah siswa SMP yang 

diharapkan dapat menjadi siswa siswa  yang berkarakter 

islami.n 

4. Tesis yang disusun oleh Merri Yelliza, mahasiswa Pendidikan 

Islam, Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang tahun 

2013 yang berjudul “Pelaksanaan Mentoring Agama Islam 

dalam Pembinaan Sikap Keberagamaan Siswa (Studi pada 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang Panjang)”.nDalam 

penelitian tersebut yang menjadi permasalahan adalah mereka 

para remaja yang dihadapkan pada kontradiksi dan aneka 

ragam pengalaman, yang membuat bingung mereka untuk 

memilih mana yang baik mana yang buruk.nSehingga sekolah 

mempunyai tanggung jawab dalam membentuk karakter serta 

tingkah laku yang baik serta menanamkan nilai- nilai moral pada 

siswa untuk meningkatkan perilaku keberagamaan, salah satu 

usaha yang dilakukan adalah melaksanakan kegiatan mentoring 
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agama Islam.nPenelitian ini merupakan penelitian lapangan 

yang bersifat kualitatif.nHasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelaksanaan mentoring agama  Islam memberikan peranan 

yang positif terhadap sikap keberagamaan siswa, baik dalam 

hubungan dengan Allah SWT, guru, orang tua, teman dan 

terhadap diri sendiri.nSelain itu dalam kegiata mentoring juga 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, hafalan, game, 

bedah buku, outbound, dan kerja kelompok dengan materi yang 

dibukukan secara komprehensif lengkap dengan kurikulum 

untuk memudahkan penyampaian secara sistematis.nPenelitian 

ini berfokus pada perbaikan moral melalui mentoring sedangkan 

penelitian yang penulis laksanakan pembentukan karakter islami 

dalam hal ini aqidah, ibadah dan akhlak siwa SMPIT Al-Fityan 

School Gowa.n 

5 Jurnal dengan judul Upaya Pembentukan Karakter Islami siswa  

melalui Kegiatan Spiritual Camp di Bondowoso oleh Indah 

Wahyuningtyas, mahasiswa STAI At Taqwa Bondowoso.nHasil 

dari penelitian ini menyebutkan bahwa upaya pembentukan 

karakter islami melalui kegiatan spiritual camp sangat efektif 

dalam menyikapi keringnya nilai nilai spiritual khususnya 

peserta didik, sehingga peserta didik perlu dibangkitkan 

semangat spiritualitasnya melalui kegiatan spiritual camp, 

dimana kegiatan tersebut merupakan perkemahan plus yakni 
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berkemah sambil menjalankan syariah syariah Islam.nPenelitian 

ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis 

laksanakan yaitu keduanya berfokus pada pembentukan 

karakter islami namun pada penelitian ini menggunakan  

spiritual camp sebagai wasilah pembentukan karakter siwa 

sedangkan pada penelitian yang penulis laksanakan 

pemebentukan karakter siswa melalui program mentoring 

tarbawi.n 

B. Tinjauan teori dan konsep  

1 Pengertian Mentoring 

Mentoring berasal dari bahasa Inggris yaitu mentor, yang artinya 

pembimbing atau pengasuh. (Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Kontemporer; 2008:964) Mentor adalah seorang yang penuh 

kebijaksanaan, pandai mengajar, medidik, membimbing, membina, 

melatih dan menangani orang lain.nDemikian menurut Muhammad 

Ruswandi dan Rama Adeyasa, mentoring adalah salah satu sarana 

tarbiyah Islamiyah (pendidikan Islami) yang didalamnya terdapat proses 

belajar. (nayrmdh.wordpress.com 2015).n 

Mentoring mempunyai kesamaan arti dengan halaqah, jadi 

pengertian mentoring atau halaqah dalam buku Sejarah Pendidikan Islam 

adalah lingkaran. Artinya proses mengajar disini dilaksanakan dimana 

murid-murid melingkari guru, pembimbing, murabbi atau 

mentornya.(Abuddin Nata 2004:34).nDalam halaqah, jumlah peserta 
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dibatasi yaitu tidak lebih dari 12 orang.nTujuannya agar informasi yang 

disampaikan dapat menyentuh tiga ranah penting dalam kehidupan 

manusia yang oleh Benjamin S. Bloom diistilahkan dengan ranah kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (perbuatan). Dengan kata 

lain, dapat menyentuh aspek ilmu, akhlak, dan amal. (Muhammad Sajirun 

2013:6).n 

Halaqah/usrah adalah sekumpulan orang yang ingin mempelajari 

dan mengamalkan Islam secara serius. Biasanya mereka terbentuk 

karena kesadaran mereka sendiri untuk mempelajari dan mengamalkan 

Islam secara bersama-sama (amal jama‟i).nKesadaran itu muncul setelah 

mereka bersentuhan dan menerima dakwah dari orang-orang yang 

mengikuti halaqah/usrah terlebih dahulu, baik melalui forum-forum umum, 

seperti tabligh, seminar, pelatihan atau daurah, maupun karena dakwah 

interpersonal (dakwah fardiyah). (Muhammad Sajirun 2013:6) n 

2 Pengertian Mentoring Tarbawi 

Tarbawi berasal dari kata “tarbiyah” yang jika ditinjau dari segi akar 

katanya,memiliki tiga makna: Pertama, raba-yarbu yang maknanya 

bertambah dan berkembang.nKedua, rabiya-yarba sebagaimana wazan 

khafiya-yakhfa, yang bermakna tumbuh dan berkembang.nKetiga, rabba-

yarubbu sesuai wazan madda- yamuddu, yang berarti memperbaiki, 

mengurusi, mengatur, menjaga, dan memperhatikan.n 

Menurut Takariawan (2016:13) Iman Baidhawi dalam kitab tafsir 

Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta’wil menjelaskan bahwa pada dasarnya 
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kata Rabb itu bermakna tarbiyah, yang artinya memproses sesuatu hingga 

mencapai kesempurnaannya setahap demi setahap.nBerdasarkan makna 

itu, Abdurrahman Al-Bani mengambil empat unsur penting dalam 

pendidikan.nPertama, menjaga dan memelihara fitrah objek didik. Kedua, 

mengembangkan bakat dan potensi objek didik sesuai kekhasan masing-

masing.nKetiga, mengarahkan potensi dan bakat tersebut agar mencapai 

kebaikan dan kesempurnaan.nKeempat, seluruh proses tersebut 

dilakukan bertahap. 

Untuk lebih memahami hakikat tarbiyah yang lebih kongkrit dan 

aplikatif, Ali Abdul Halim Mahmud memaknai tarbiyah sebagai cara ideal 

dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (kata-

kata) maupun secara tidak langsung (keteladanan dan sarana-sarana lain) 

untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang 

lebih baik (Takariawan, 2016:14).n 

Pengertian mentoring tarbawi menurut Setiawan dkk (2016:40) 

mentoring berarti pengajian, dalam bahasa lain bisa juga disebut majelis 

taklim, atau forum yang bersifat ilmiah atau juga disebut pembinaan.Jadi  

metode saling nasehat-menasehati ini juga diterapkan dalam kegiatan 

mentoring.nHal ini bertujuan untuk menciptakan suasana saling belajar 

dan mempunyai kesan belajar yang menyenangkan, dengan harapan 

dapat memberikan perubahan kearah yang lebih baik.n 
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Mentoring tarbawi mempunyai kesamaan arti dengan 

halaqah.nPengertian mentoring atau halaqoh adalah kumpulan orang 

orang yang duduk melingkar.nJadi, halaqoh maksudnya adalah proses 

pembelajaran dimana murid-murid duduk melingkar dan jumlah peserta 

tidak lebih dari sepuluh orang.nTujuannya agar informasi yang 

disampaikan dapat menyentuh tiga ranah penting dalam kehidupan 

manusia yang oleh Benjamin S. Bloom diistilahkan dengan ranah kognitf 

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (perbuatan). Dengan kata 

lain dapat menyentuh aspek ilmu, akhlak, dan amal (Lubis, 2011:16).n 

Pengertian mentoring tarbawi yang mempunyai kesamaan arti 

dengan halaqoh juga dijelaskan oleh Satria Hadi Lubis dalam bukunya 

Menggairahkan Perjalanan Halaqoh, bahwa mentoring atau halaqoh atau 

usroh adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan dunia pendidikan 

Islam atau pengajaran Islam (tarbiyah Islamiyah).nIstilah halaqoh 

(lingkaran) biasanya digunakan untuk menggambarkan sekelompok kecil 

Muslim yang secara rutin mengkaji ajaran Islam. Jumlah peserta dalam 

kelompok kecil tersebut berkisar antara 3-12 orang.n 

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian mentoring di atas, 

maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mentoring tarbawi adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik dilaksanakannya di 

sekolah/madrasah, masjid, rumah-rumah, kampus atau dimanapun 

tempatnya dalam rangka mengkaji berbagai ilmu agama Islam dengan 

landasan saling menasehati.nPendekatan saling menasehati dalam 
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kegiatan mentoring tarbawi bertujuan untuk menciptakan suasana saling 

belajar, saling mempercayai, serta saling memberikan pengalaman yang 

nantinya akan memberikan perubahan berkepribadian akhlaqul karimah.n 

3 Sejarah Mentoring Tarbawi 

Dalam sejarah Islam kegiatan mentoring tarbawi ini sudah ada 

sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman beliau istilah-istilah 

yang digunakan adalah halaqah yang merupakan pendidikan informal 

yang awalnya dilakukan di rumah-rumah para sahabat, terutama rumah Al 

Arqom bin Abil Arqom.nHalaqoh ini berkaitan dengan upaya-upaya 

dakwah dalam menanamkan aqidah serta pembebasan manusia dari 

segala macam bentuk penindasan. Setelah masyarakat Islam terbentuk 

maka halaqoh dilaksanakan di masjid, dan pada perkembangannya, 

halaqoh ini menjadi pendidikan formal dengan istilah madrasah atau 

sekolah.nSebelum terbentuknya madrasah pada zaman Rasulullah dan 

para sahabat tempat berlangsungnya pendidikan dikenal dengan istilah 

shuffah dan kuttab atau maktab (Sajirun, 2017:6). 

Shuffah menurut Abuddin Nata adalah tempat yang dipakai 

untuk aktivitas pendidikan untuk mengajarkan membaca dan 

menghafal Alquran dengan benar yang dibimbing langsung oleh 

Rasulullah SAW. Pada masa itu paling tidak sudah ada Sembilan shuffah 

yang tersebar di kota Madinah, salah satunya berlokasi di samping masjid 

Nabawi di Madinah.n Adapun kuttab atau maktab merupakan tempat tulis-

menulis, juga tempat mengajarkan Alquran dan pelajaran agama tingkat 
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dasar, sehingga Islam benar-benar menyebar luas sampai ke pelosok- 

pelosok negeri.n 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa usaha pelebaran sayap 

dakwah betul-betul diperhatikan dan begitu cepat dalam 

perkembangannya. Madrasah menjadi fenomena yang menonjol pada 

abad ke-11 dan 12 M atau abad ke-5 H seiring dengan didirikannya 

madrasah Nizhamiyah oleh Nizham Al-Mulk. Sepanjang sejarah Islam, 

madrasah terfokus pada pembelajaran ilmu syariah   khususnya pada 

bidang fiqih, tafsir, dan hadist. Pada perkembangan berikutnya, madrasah 

tidak hanya fokus padapendidikan ilmu- ilmu syariah tetapi juga sudah 

mengajarkan  pembelajaran bidang ilmu pengetahuan yang lain, yang  

para ahli sejarah menyebutnya  dengan istilah pendidikan modern.n 

4 Tujuan Mentoring Tarbawi 

Pada hakikatnya tujuan merupakan  segala sesuatu yang 

diharapkan dari suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan. 

Mentoring secara garis besar bertujuan  untuk membentuk insan muslim 

yang mempunyai kepribadian dan gaya hidup yang islami.n 

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tujuan mentoring terbagi menjadi 

dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus mentoring, (Ali Abdul 

Halim Mahmud 2011: 138-151) berikut  penjelasan dan rincian tujuan 

mentoring tarbawi tersebut dibawah ini:n 

a. Tujuan Umum Mentoring tarbawi 
1) Membentuk kepribadian muslim seutuhnya yang sanggup 

merespon semua tuntutan agama dan kehidupan, yang 
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meliputi: penanaman aqidah, ibadah, akhlak, ilmu, 
pengamalan dan lain-lain.n 

2) Mengukuhkan ikatan antar sesama anggota mentoring 
baik sosial maupun secara keorganisasian.n 

3) Memberi kontribusi dalam memunculkan potensi 
kebaikan dan kebenaran yang tersembunyi pada diri 
seorang muslim dan mendayagunakannya dan 
berkhidmat kepada agama dan tujuan-tujuannya. 

4) Mewujudkan hakikat kebanggaan terhadap Islam dengan 
membangun komitmen kepada etika dan akhlak dalam 
semua aktifitas kehidupannya, baik dikala senang 
maupun susah. 

5) Memperdalam keterampilan manajerial dan 
keorganisasian dalam medan aktifitas Islam. (Ali Abdul 
Halim Mahmud 2011:124). 
 

b. Tujuan Khusus Mentoring Tarbawi 

1) Membentuk kepribadian Islami, yakni dengan 
mewujudkan berbagai aspek yang dapat membangun 
kepribadian yang islami seutuhnya, meliputi: Aspek 
ideologi, ibadah, wawasan/ pengetahuan, 
moralitas/akhlakul karimah, aktualisasi diri dan lain-lain. 

2) Mengukuhkan makna ukhuwah dalam diri anggota, 
karena ia adalah ukhuwah karena Allah, karena Islam 
dan karena semangat saling berwasiat dalam kebenaran 
dan kesabaran 

3) Melatih diri untuk mengemukakan pendapat secara 
bebas sehingga dengan sadar mau mendengar pendapat 
orang lain dengan lapang dada dan pikiran yang terbuka. 

4) Memberdayakan setiap anggota agar mampu 
mentarbiyah dirinya sendiri 

5) Agar mampu bekerjasama antar anggota mentoring 
untuk memecahkan berbagai problematika dan kendala 
yang menghadang aktifitas Islam. (Satria Hadi Lubis, 
2003, h. 11- 12). 

 
5 Manajemen Mentoring Tarbawi 

Suatu program  dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan jika 

diatur dengan sebuah sistem atau manajemen yang baik dan rapi, 

begitupun dengan kegiatan mentoring tarbawi di sekolah juga memerlukan 

suatu manajemen yang baik untuk membantu  mewujudkan tujuan yang 
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diharapkan dari kegiatan mentoring tarbawi tersebut. Ada beberapa 

manajemen yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan mentoring 

diantaranya: 

a. Manajemen program 

Kegiatan mentoring tarbawi tidak hanya dilakukan dalam bentuk 

ceramah dan penyampaian materi saja, akan tetapi boleh dengan 

kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat dan efektif dalam rangka 

meningkatkan kualitas ilmu dan wawasan keilmuwan siswa juga, 

kegiatannya juga bisa dilakukan di kelas, ataupun di luar sekolah.nDalam 

menyusun program, mentor perlu melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: (Muhammad Sajirun 161-162.) 

1) Melibatkan seluruh mentee untuk membuat program. 

2) Memilih program sesuai kebutuhan dan kekinian. 

3) Program tersebut memiliki nilai kreativitas. 

4) Manajemen bentuk kegiatan mentoring 

Kegiatan mentoring pada umumnya dilaksanakan diluar ruangan 

terdiri dari 4 kali pertemuan perbulan, dilakukan 1 kali pertemuan 

perpekan.nMetode yang digunakan antara lain: 

1) Ceramah, penjelasan materi oleh mentor 

2) Diskusi, membahas fenomenal aktual yang terjadi 

dimasyarakat. 

3) Tanya jawab, membahas masalah-masalah yang dialami 

mentee. 
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4) Game, permainan Islami dan penuh hikmah yang dapat 

diambil ibrahnya. 

b. Manajemen waktu pelaksanaan mentoring  (Muhammad 

Sajirun, 161-162.)n 

Mentoring dilakukan dalam sepekan/seminggu sekali pada hari 

yang ditentukan, berdurasi 1,5 sampai 2 jam satu kali 

pertemuan.nPembagian waktu setiap pertemuan (bersifat fleksibel) yaitu: 

1) Pembukaan (5 menit, yaitu) berisi taujih singkat dari 

mentor atau sekilas analisa masalah serta kejadian-

kejadian aktual baik terjadi di sekolah atau masyarakat, 

serta membaca do’a terlebih dahulu.n 

2) Membaca Al-quran secara bergiliran (15 menit). yaitu  

semua siswadalam satu kelompok mentoring dianjurkan 

membaca Alqur’an sekaligus pembelajaran  bacaan 

Alqur’an yang benar. Anggota lain menyimak satu sama 

lain bergilir hingga selesai dilanjut mentadabburi maksud 

ayat Alqur’an yang dibaca.n 

3) Materi (45 menit). Yaitu berupa penyampaian materi 

mentoring secara disiplin, cermat, dan jelas, serta 

terarah. Bisa juga berupa mutaba’ah atau evaluasi 

program halaqoh dan penyampaian kondisi belajar, 

keluarga atau permasalahan yang dapat didiskusikan 

bersama sehingga satu dengan yang lainnya akrab agar 
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suasana kekeluargaan tercipta. Mentor bisa membuat 

permainan, dengan metode ini siswa diminta 

mengerjakan suatu bentuk tertentu yang didalamnya 

terdapat konsep materi yang akan disampaikan. 

4) Diskusi dan sharing (35 menit). Yaitu berupa  

penyampaian-penyampaian masalah yang dialami 

anggota mentoring baik seputar dakwah, masalah 

pribadi, keluarga maupun masalah prestasi akademik 

anggota mentoring. berdiskusi pertukaran perasaan, 

pendapat dan pengalaman antara dua orang atau lebih 

mengenai topik tertentu. ( Wida az-Zahida, Mentoring 

Fun, (Surakarta : Afra Publising, 2009),n 

5) Penutup (5 menit) Usai kegiatan bersama-sama siswa 

dengan mentor membaca do’a penutup yakni do’a 

kafaratul majlis dan do’a robithoh atau persatuan hati, 

agar sesama peserta mentoring hatinya saling terikat 

karena Allah SWT.  (Wida az-Zahida, Mentoring Fun, 

(Surakarta : Afra Publising, 2009),n 

6 Teori teori pembentukan karakter 

a. Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona 

Karakter menurut Lickona  terbagi atas beberapa bagian yang 

tercakup di dalamnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lickona di 

bawah ini: 
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Character so conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral 
feeling, and moral behavior. Good character consists of knowing the good, 
desiring the good, and doing the good, habits of the mind, habits of the 
heart, and habits of action. All three are necessary for leading a moral life, 
all three make up moral maturity. When we think about the kind of 
character we want for our children, it's clear that we want them to be able 
to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what 
they believe to be right, even in the face of pressure from without and 
temptation from within. (1991: 51) 

Berdasarkan pendapat Lickona di atas dapat dijelaskan bahwa 

karakter terdiri atas tiga korelasi antara lain moral knowing, moral feeling, 

dan moral behavior. Karakter itu sendiri terdiri atas, antara lain: 

mengetahui hal-hal yang baik, memiliki keinginan untuk berbuat baik, dan 

melaksanakan yang baik tadi berdasarkan atas pemikiran, dan perasaan 

apakah hal tersebut baik untuk dilakukan atau tidak, kemudian dikerjakan. 

Ketiga hal tersebut dapat memberikan pengarahan atau pengalaman 

moral hidup yang baik, dan memberikan kedewasaan dalam bersikap. 

Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai 

segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. 

Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini 

definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh thomas lickona. 

Lickona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu 

usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat 

memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. 

b. Pendidikan karakter menurut suyanto 



28 
 

 

Suyanto (2009) mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja 

sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun  negara. 

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa 

membuatkeputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari 

keputusan yang ia buat. 

c. Pendidikan karakter menurut kertajaya 

Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau 

individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian 

benda atau individu tersebut, serta merupakan “mesin” yang mendorong 

bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. 

(kertajaya, 2010). 

d. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas 

“Bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, 
tabiat, temperamen, watak”.  

Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, 

bertabiat, dan berwatak”. 

e. Menurut Tadkiroatun Musfiroh (2008) 

Karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

(behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Karakter 

berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan 

memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk 
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tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus 

dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, 

orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan 

berkarakter mulia. 

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang 

potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya 

diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, 

bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, 

pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu 

berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, 

ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, 

visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai 

waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta 

keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib. Individu juga memiliki 

kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga 

mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakteristik 

adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, 

emosional, sosial, etika, dan perilaku). 

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang 

berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, 

sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada 

umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan 

disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya). 
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Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate use 

of all dimensions of school life to foster optimal character development”. 

Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku 

pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan 

itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, 

penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, 

pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana 

prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga 

sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai 

suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan 

harus berkarakter. 

Sedangkan pengertian dari Islami adalah sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan syari’at Islam yang berhaluan pada Ahl al-

Sunnah Wa al- jama’ah (2013: 106).nKarakter islami adalah sifat, budi 

pekerti, akhlak, etika atau tingkah laku yang bersifat keislaman. Karakter 

Islami dapat dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan kepada 

anak didik dalam berpikir, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-

nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan 

Tuhannya, diri sendiri, antar sesama dan lingkungannya (Purwati, 2014: 

5).n 
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Karakter Islami dalam Islam tersimpul dalam karakter pribadi 

Rasulullah SAW. dalam pribadi Rasul bersemai nilai-nilai akhlak yang 

mulia dan agung oleh karena itu Rasulullah adalah suri tauladan yang baik 

yang patut kita teladani. Allah SWT telah menjelaskan hal ini dalam 

firman-Nya 

ِ اُْسوَ  َ َكثِْيًرا  لَقَْد َكاَن لَكُْم فِْي َرسُْوِل ّٰللاه ِخَر َوذََكَر ّٰللاه َ َواْليَْوَم اًْلٰ  ةٌ َحَسنَةٌ ِل َمْن َكاَن يَْرُجوا ّٰللاه

 Artinya:  
  Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan  
  yang baik  bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap  
  (rahmat) Allah dan  (kedatangan) hari Kiamat dan yang  
  banyak mengingat Allah.(QS.  Al-Ahzab:21) 
 

Rasulullah SAW. selalu menjaga lisannya, tidak pernah membentak 

bahkan dalam sebuah riwayat  dari Anas RA beliau mengatakan “ selama 

10 tahun saya menjadi pelayan Rasulullah SAW beliau sama sekali tidak 

prnah membentakku”. Selain itu Rasulullah juga memiliki sifat sifat mulia 

lainnya pemalu, dermawan, berani, pemaaf , santun dan semua akhlak 

terpuji ada pada pribadi Rasulullah SAW. .nJika duduk atau bangun, Nabi 

SAW. Selalu menyebut nama Allah. Selain itu yang menjadi kebiasaan 

beliau, tidak suka mencela dan mencari kesalahan siapa pun serta tidak 

berbuat sesuatu yang memalukan dan banyak lagi akhlak mulia yang ada 

pada diri Rasulullah sehingga beliau sangat patut untuk kita jadikan idola 

(Al-Maliky, 2007: 266-268).n 

Karakter atau akhlak Islam dapat dikatakan sebagai akhlak yang 

Islami yaitu akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. 
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Akhlak Islami ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka 

sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seorang muslim yang 

baik atau buruk.nAkhlak ini merupakan buah dari aqidah dan syariah yang 

benar. Secara mendasar, akhlak ini erat kaitannya dengan terjadinya 

manusia yaitu Khalik (pencipta) dan makhluq (yang diciptakan). Rasulullah 

SAW.ndiutus untuk menyempurnakan akhlak yaitu untuk memperbaiki 

hubungan makhluq (manusia) dengan Khaliq (Allah SWT.) dan hubungan 

baik antara makhluq dengan makhluq. Rasulullah SAW Bersabda : 

َم َمَكاِرَم األَْخالقِ   عن أبي هريرة قال:   إِنََّما بُِعثُْت ألُتَم ِ

 Artinya:   

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 

keshalihan akhlak.” (HR. Al-Baihaqi) 

Kata “menyempurnakan” berarti karakter atau akhlak itu bertingkat, 

sehingga perlu disempurnakan.nHal ini menunjukkan bahwa akhlak 

bermacambermacam, dari akhlak sangat buruk, buruk, sedang, baik, baik 

sekali hingga sempurna. Rasulullah  sebelum bertugas menyempurnakan 

akhlak, beliau sendiri sudah  berakhlak sempurna. 

Dengan demikian, pembentukan karakter islami adalah upaya yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis untuk menjadikan seseorang 

mengenal, peduli dan dapat  mengaplikasikan nilai-nilai islam sehingga ia 

dapat berprilaku sebagai insan kamil.nPendidikan karakter memiliki makna 

yang  lebih luas daripada  pendidikan moral, karena  pendidikan karakter 

bukan hanya sekedar mengajarkan yang baik dan yang salah. Namun 
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lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan – kebiasaan 

yang baik sehingga anak menjadi paham dan mampu merasakan serta 

mau melakukan yang baik.n 

7 Tujuan Pembentukan Karakter 

Pentingnya pembentukan karakter untuk segera dikembangkan dan 

diinternalisasikan, baik dalam dunia pendidikan formal maupun dalam 

pendidikan non formal tentu beralasan, karena memiliki tujuan yang 

cukup mulia bagi bekal kehidupan peserta didik agar senantiasa siap 

dalam merespon segala dinamika kehidupan dengan penuh tanggung 

jawab.nPendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian 

pembentukan dan etika mulia peserta didik. secara utuh, terpadu, dan 

berimbang sesuai standar kompetensi lulusan. (M. Mahbubi: 42). 

Secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting 

sekolah sebagai berikut:n 

a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian 

kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai 

yang dikembangkan.nTujuannya adalah memfasilitasi 

penguatan dan pengembangan nilanilai tertentu sehingga 

terwujud dalam perilaku anak, baik pada saat masih sekolah 

maupun setelah lulus.n 
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b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian 

dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Tujuan 

ini memiliki makna bahwa tujuan pendidikan karakter 

memiliki sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku negatif 

anak menjadi positif.n 

c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung jawab karakter 

bersama. Tujuan ini bermakna bahwa karakter di sekolah 

harus dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarga. 

(Novan Ardy Wiyani, hlm. 70-72.). 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya 

pendidikan karakter, baik di sekolah, madrasah maupun rumah adalah 

dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia serta memiliki tanggung jawab.n 

8 Lingkungan dan Penanggung Jawab Pembentukan Karakter  

Menurut Karman, ada tiga lingkungan yang dapat membentuk anak 

yaitu: 

a. Lingkungan keluarga 

Keluarga berperan penting dalam proses pembentukan karakter 

anak. Faktor keluarga (orang tua) sangat besar pengaruhnya terhadap 

keberhasilan siswa dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua, 
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besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurangnya perhatian dan 

bimbingan orang tua, akrab atau tidaknya hubungan orang tua dengan 

anak-anaknya, semua itu turut mempengaruhi pencapaian hasil belajar 

anak.27 Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anaknya, 

menyebabkan anak tidak/kurang berhasil dalam belajarnya. Faktor 

keluarga merupakan faktor yang utama dan sangat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa diantara 

b. Lingkungan sekolah 

Sekolah juga berperan dalam pembentukan karakter anak.Sebagai 

lembaga pendidikan sekolah menanamkan karakter kepada peserta 

didik.nSekolah memiliki misi tertentu dalam membentuk manusia yang 

cerdas, terampil, dan berakhlak mulia sesuai dengan aturan yang berlaku 

c. Lingkungan masyarakat 

Masyarakat berperan besar dalam proses membentuk karakter, 

karena sebagian besar waktu bermain, bergaul, berinteraksi anak berada 

di masyarakat. Sifat- sifat lingkungan masyarakat setempat pola hidup, 

norma- norma, adat istiadat,dan aturan-aturan lain yang mempengaruhi 

karakter anak.n 

9 Dasar-Dasar pembentukan karakter 

Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy dalam Tafsir Al-

Qur’anul Majid An-Nuur (Dasar pembentukan karakter dalam Islam pada 
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dasarnya memiliki dua potensi, yaitu baik dan buruk. Di dalam Al-Qur’an 

surah Al-syams (91): 8 dijelaskan dengan istilah fujur (celaka/fasik) dan 

takwa (takut kepada Tuhan).nManusia memiliki dua kemungkinan jalan, 

yaitu menjadi makhluk yang beriman atau ingkar terhadap Tuhannya. 

Keberuntungan berpihak pada orangorang yang senantiasa menyucikan 

dirinya dan kerugian berpihak bagi orang-orang yang mengotori dirinya, 

sebagaimana Firman Allah berikut ini: 

 فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْقَواَها

Artinya:  
 Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan)  kefasikan  

  dan ketakwaannya. Q.s Al-Syams (91): 8 
 
Berdasarkan ayat di atas, setiap manusia memiliki potensi untuk 

menjadi hamba yang baik (positif) atau buruk (negatif), menjalankan 

perintah Allah atau melanggar larangan-Nya, menjadi orang yang beriman 

atau kafir, mukmin atau musyrik.n 

“Dengan dua potensi di atas, manusia dapat menentukan dirinya untuk 
menjadi baik dan buruk.Sifat baik manusia digerakkan oleh hati yang baik, 
jiwa yang tenang, akal sehat, dan pribadi yang sehat. Potensi menjadi 
buruk digerakkan oleh hati yang sakit, nafsu, pemarah, rakus dan pikiran 
kotor.” (Muhammad Nasib ar-Rifa’I 2000).n 

 
Sikap manusia yang dapat menghancurkan dirinya sendiri antara 

lain dusta (bohong, menipu), munafik, sombong, congkak (takabbur), riya’, 

materialistik (duniawi), egois dan sifat syaithoniyah yang lain yang 

memberikan energi negatif kepada setiap individu sehingga melahirkan 

manusia-manusia yang berkarakter buruk. Sebaliknya, sikap jujur, rendah 
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hati, dan sifat positif lainya dapat melahirkan manusia-manusia yang 

berkarakter baik. (Agus Zaenul Fitri : 2012).n 

Dilihat dari ilmu Psikologi, perkembangan seseorang dipengaruhi 

oleh pembawaan (nativisme). Menurut aliran ini pendidikan tidak dapat 

mengubah sifat-sifat pembawaan. Sebagai lawannya, berkembang pula 

teori yang berpendapat bahwa seseorang hanya ditentukan oleh pengaruh 

lingkungan (empirisme). Dimana seseorang dapat didik kearah yang baik 

maupun kearah yang buruk, itu semua tergantung pada lingkungan atau 

pendidikannya.n(Ngalim Purwanto, 2007).nSebagai sintesisnya, kemudian 

teori tersebut dikembangkan oleh tokoh lain, Ia menyatakan 

perkembangan anak ditentukan oleh pembawaan dan lingkungan 

(konvergensi).  ( Alex Sobur 2003).n 

Pengaruh itu terjadi baik pada aspek jasmani, akal maupun ruhani. 

Aspek jasmani banyak dipengaruhi oleh alam fisik, aspek akal banyak 

dipengaruhi oleh lingkungan budaya, aspek ruhani banyak dipengaruhi 

oleh kedua lingkungan itu. Pengaruh itu menurut Al-Syaibani dimulai sejak 

bayi berupa embrio dan barulah berakhir setelah orang tersebut mati ( As-

Syaibani 1994). Tingkat dan kadar pengaruh tersebut berbeda, antara 

seseorang dengan orang lain, sesuai dengan segi-segi pertumbuhan 

masing-masing.nKadar pengaruh tersebut juga berbeda, (As-Syaibani 

1994) sesuai perbedaan umur dan perbedaan fase 

perkembangan.nManusia mempunyai banyak kecenderugan yang 

disebabkan oleh banyaknya potensi yang dibawanya. Dalam garis besar, 
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kecendrungan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kecendrungan menjadi 

orang baik dan kecendrungan menjadi orang jahat.nOleh karena itu, 

pendidikan karakter harus dapat menfasilitasi dan mengembangkan nilai-

nilai positif agar secara alamiah-naturalistik dapat membangun seseorang 

menjadi pribadipribadi yang unggul dan berakhlak mulia. (Agus Zaenul 

Fitri,).n 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembentukan 

karakter seorang anak dipengaruhi oleh keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.nOleh sebab itu, perlu adanya kerja sama antara semua 

pihak, agar pembentukan karakter pada anak dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan ajaran Islam.n 

10 Tahapan Terbentuknya Karakter Islami  

Majid dan Andayani menjelaskan bahwasannya dalam pendidikan 

karakter menuju terbentuknya akhlak mulia dalam diri setiap siswa ada 

tiga tahapan strategi yang harus dilalui, diantaranya (Majid dan Andayani, 

2013: 112):n 

a. Moral Knowing 

William Klipatrick menyebutkan salah satu penyebab 

ketidakmampuan seseorang berlaku baik meskipun ia telah memiliki 

pengetahuan tentang kebaikan itu (moral knowing) adalah karena ia tidak 

terlatih untuk melakukan kebaikan (moral doing) (2013: 31). 

Berangkat dari pemikiran ini maka kesuksesan pendidikan karakter 

sangat bergantung pada ada tidaknya knowing, loving, dan doing 
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atauacting dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Sebagai tahapan 

pertama dalam pembentukan karakter Islami, moral knowing memiliki 

enam unsur, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:n 

1 Kesadaran moral (moral awareness);  

2 Pengetahuan tentang nilai-nilai moral (knowing moral values);  

3 Penentuan sudut pandang (perspective taking);  

4 Logika moral (moral reasoning);  

5 Keberanian mengambil menentukan sikap (decision making);  

6 Dan pengenalan diri (self knowledge).  

Keenam unsur ini adalah komponenkomponen yang harus 

diajarkan kepada siswa untuk mengisi ranah pengetahuan mereka 

sehingga mereka memiliki unsur dasar dalam konteks pembentukan 

karakter yang terarah dan terbimbing.n 

Pembinaan pola pikir/kognitif, yakni pembinaan kecerdasan dan 

ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam sebagai penjabaran dari 

sifat fathanah Rasulullah. seorang yang fathanah itu tidak saja cerdas, 

tetapi juga memiliki kebijaksanaan atau kearifan dalam berpikir dan 

bertindak. Mereka yang memiliki sifat fathanah mampu menangkap 

gejala dan hakikat dibalik semua peristiwa.nMereka mampu belajar 

dan menangkap peristiwa yang ada di sekitarnya, kemudian 

menyimpulkannya sebagai pengalaman berharga dan pelajaran yang 

memperkaya khazanah. Mereka tidak segan untuk belajar dan 

mengajar karena hidup hanya semakin berbinar ketika seseorang 
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mampu mengambil pelajaran dari peristiwaperistiwa tersebut. Mereka 

yang memiliki sifat fathanah, sangat besar kerinduannya untuk 

melaksanakan ibadah.nTahapan ini merupakan langkah pertama 

dalam pendidikan karakter. Dalam tahapan ini tujuan diorientasikan 

pada penguasaan pengetahuan tentang nilai nilai. Siswa harus 

mampu:n 

1) Membedakan nilai-nilai akhlak mulia dan akhlak tercela 

serta nilai nilai universal;n 

2) Memahami secara logis dan rasional (bukan secara 

dogmatis dan doktriner) pentingnya akhlak mulia dan 

bahaya akhlak tercela dalam kehidupan;n 

3) Mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. sebagai figur 

akhlak mulia melalui hadits-hadits dan sunnahnya (2013: 

112).n 

b. Moral Loving atau Moral Feeling  

Seorang yang memiliki kemampuan moral kognitif yang baik, tidak 

saja menguasai bidangnya tetapi memiliki dimensi rohani yang 

kuat.nKeputusankeputusannya menunjukkan warna kemahiran seorang 

profesional yang didasarkan pada sikap moral atau akhlak yang luhur. 

Afektif, yakni pembinaan sikap mental (mental attitude) yang mantap dan 

matang sebagai penjabaran dari sikap amanah Rasulullah. Indikator dari 

seseorang yang mempunyai kecerdasan rohaniah adalah sikapnya yang 

selalu ingin menampilkan sikap yang ingin dipercaya (credible), 
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menghormati dan dihormati. Sikap hormat dan dipercaya hanya dapat 

tumbuh apabila kita meyakini sesuatu yang kita anggap benar sebagai 

prinsip-prinsip yang tidak dapat diganggu gugat. Moral Loving merupakan 

penguatan aspek emosi siswa untuk menjadi manusia 

berkarakter.nPenguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang 

harus dirasakan oleh siswa, yaitu kesadaran akan jati diri, antara lain:n  

1) Percaya diri (self esteem);  

2) Kepekaan terhadap derita orang lain (emphaty);  

3) Cinta kebenaran (loving the good);  

4) Pengendalian diri (self control);  

5) Kerendahan hati (humility).  

c. Moral Doing atau Learning to do  

Fitrah manusia sejak kelahirannya adalah kebutuhan dirinya 

kepada orang lain.nKita tidak mungkin dapat berkembang dan survive 

kecuali ada kehadiran orang lain. Bila seorang filsuf Barat berkata “cogito 

ergo sum” aku ada karena aku berpikir, kita dapat mebgatakan “aku ada 

karena aku memberikan makna bagi orang lain” Sebagaimana Sabda 

Rasulullah:n “Engkau belum disebut sebagai orang yang beriman kecuali 

engkau mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri”. 

Sabda Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak mungkin 

berkembang dan mempunyai kualitas unggul, kecuali dalam 

kebersamaan.n 
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Dalam tahap Moral Doing atau Learning to do ini merupakan 

puncak keberhasilan mata pelajaran akhlak, siswa mempraktikkan nilai-

nilai akhlak mulia itu dalam perilakunya sehari-hari. Siswa menjadi 

semakin sopan, ramah, hormat, penyayang, jujur, disiplin, cinta, kasih dan 

sayang, adil serta murah hati dan seterusnya.n Selama perubahan akhlak 

belum terlihat dalam perilaku anak walaupun sedikit, selama itu pula kita 

memiliki setumpuk pertanyaan yang harus dicari jawabannya.nContoh 

atau teladan adalah guru yang paling baik dalam menanamkan nilai (2013: 

113). 

11 Faktor Pendukung dalam Pembentukan Karakter Islami 

Dalam teori Hasbullah mengungkapkan beberapa factor pendukung 

dalam proses pembentukan karakter Islami diantaranya keluarga, sekolah 

dan masyarakat. (Hasbullah 2008).n 

a. Keluarga 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak 

mereka, karena dari merekalah anak menerima pendidikan. Bentuk 

pertama dari pendidikan karakter terdapat dalam kehidupan keluarga. 

Dilihat dari segi pendidikan, keluarga merupakan satu kesatuan hidup, dan 

keluarga menyediakan situasi belajar. Ikatan kekeluargaan membantu 

anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih sayang, hubungan 

antara pribadi, kerjasama, disiplin, tingkah laku yang baik, serta 

pengakuan akan kewibawaan.n(Zakiyah Daradjat  2011). Karakter 

seorang anak berangkat dari lingkungan   keluarga   melalui   didikan   
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para   orang   tua.   Seorang anak sejak   berangkat meninggalkan  rumah  

membutuhkan  pembiasaan-pembiasaan  yang  mencirikan  pembentukan 

karakter  baik,  seperti  berdoa  setiap  memulai  dan  memgakhiri  

kegiatan,  dengan  mencium tangan,    orang    tua,    memberi    salam,    

budaya tabe’(budaya    Makassar),    diajarkan bertanggungjawab 

terhadap persiapan-persiapannya disekolah secara mandiri .(Rusli, 

Nurfadilah Amin, Nurhaydah, & Muhammad Tang 2022).nOrang tua 

memegang peranan penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan 

karakter anak-anaknya.  

Rasulullah SAW  bersabda: 

َسانِهِ  َرانِِه َويَُمج ِ َدانِِه َويُنَص ِ ِ   َما ِمْن َمْولُوٍد إًِلَّ يُولَُد َعلَى اْلِفْطَرةِ فَأَبََواهُ يَُهو 

Artinya:  

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW  bersabda: 

“Tidaklah dilahirkan seorang anak melainkan atas fitrah, 

maka orangtuanyalah yang menjadikannya beragama 

Yahudi, Nasrani dan Majusi”. (H.R Bukhari).  

Abuddin Nata dalam bukunya Perspektif   Islam tentang Strategi 

Pembelajaran menerangkan:  Berdasarkan hadits di atas, fitrah berarti 

kecenderungan  beragama yang terdapat dalam diri setiap manusia. 

Kecenderungan beragama tersebut dapat terwujud  menjadi Yahudi, 

Nasrani atau Majusi, amat bergantung  pada lingkungan dan proses 

pendidikan yang diberikan kepadanya, terutama pendidikan yang 

diberikan oleh orang tuanya.(Abuddin Nata 2011), hlm. 75.). 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian 

bahwa setiap anak yang dilahirkan sudah memiliki potensi untuk 

beragama (mengenal atau mengakui keesaan Allah), namun bentuk 

keyakinan yang akan dianut oleh anak sepenuhnya tergantung 

bimbingan dan pengaruh kedua orangtua mereka.nSejak seorang anak 

lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu, anak 

akan lebih banyak belajar dan  meniru perangai ibunya karena itu 

orangtua harus menjadi teladan yang baik untuk anak anaknya.n 

b. Sekolah  

Karakter  pada  peserta  didik  tidaklah  terbentuk  dengan  

sendirinya,  perlu  diupayakan melalui  beberapa  pendekatan  

variabel  dan  upaya-upaya  strategis  lainnya,  salah  satunya adalah  

pembentukan  karakter  pada  lingkungan  sekolah  formal.(Rusli, 

Nurfadilah Amin, Nurhaydah, & Muhammad Tang 2022) 

Dalam  konteks  pendidikan formal, eksistensi dan kompetensi 

guru menjadi unsur yang sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan  dan  pencapaian  mutu  pendidikan.nMuhibbudin syah   

mengatakan bahwa dalam lingkungan sekolah yang paling berperan 

penting adalah guru, karena merekalah yang akan mengalirkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan terhadap siswa ( muhibbudin syah 

2005 ).nGuru  menurut  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pada Bab I pasal 1 ayat 1 adalah pendidik 

professional dengan  tugas  utama mendidik,  mengajar,  
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membimbing,  mengarahkan,  melatih,  menilai,  dan mengevaluasi  

peserta  didik  pada  pendidikan  formal,  pendidikan  dasar,  dan  

pendidikan menengah. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005)  

Guru adalah pendidik professional, karena secara implisit telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab 

pendidikan yang terpikul dipundak para orang tua.nOrang tua tidak 

mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarangan guru/sekolah 

karena tidak semua orang dapat menjabat sebagai guru. (Zakiyah 

Daradjat  2011)  Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

menjadi guru yaitu sebagai berikut:n 

1) Takwa kepada Allah Swt sebagai syarat menjadi guru. 

Guru sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak 

mungkin mendidik anak agar bertakwa kepada Allah, jika 

ia sendiri tidak bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalah 

teladan bagi muridnya sebagaimana Rasulullah Saw 

menjadi teladan bagi umatnya.n 

2) Tingkat pendidikan guru. Guru harus berijazah 

pendidikan guru. Hal ini mempunyai konotasi bahwa 

seseorang yang memiliki ijazah pendidikan guru itu dinilai 

sudah mampu mengajar, kemudian syarat-syarat yang 

lain adalah menguasai cara teknik mengajar, terampil 

mendesain program pengajaran serta memiliki motivasi 

dan cita-cita memajukan pendidikan.n 
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3) Sehat jasmani syarat sebagai guru. Kesehatan jasmani 

ialah salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk 

menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit menular 

umpamanya sangat membahayakan kesehatan anak-

anak. Di samping itu, guru yang berpenyakit tidak akan 

bergairah mengajar.n 

4) Berkelakuan baik sebagai syarat menjadi guru. Budi 

pekerti guru sangat penting dalam pendidikan karakter 

murid.nPendidikan karakter adalah segala bentuk 

kegiatandan tindakan yang dilakukan guru yang mampu 

mempengaruhi karakter peserta didik. Hal ini mencakup 

keteladanan bagaimana perilaku  guru,  cara  guru  

berbicara  atau  menyampaikan  materi,  bagaimana  

guru  bertoleransi dan berbagai hal terkait lainnya Guru 

harus menjadi suri teladan, karena siswa memiliki sifat 

suka meniru. Di antara tujuan pendidikan yaitu 

membentuk akhlak baik pada anak dan ini hanya 

mungkin jika guru itu memiliki keteladanan yang baik.n 

c. Masyarakat  

Istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia 

yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan 

bertindak yang relatif sama yang membuat warga masyarakat itu 
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menyadari diri mereka sebagai satu kesatuan (kelompok). (Hasbullah 

2008).n 

Dari konsep pendidikan masyarakat adalah sekumpulan banyak 

orang dengan berbagai ragam kualitas diri mulai dari yang tidak 

berpendidikan sampai dengan yang berpendidikan tinggi. Sementara itu, 

dilihat dari segi lingkungan pendidikan, masyarakat di sebut sebagai 

lembaga pedidikan non formal yang memberikan pendidikan secara 

sengaja dan berencana kepada seluruh anggota masyarakat. (Hasbullah 

2008).n 

Zakiyah Daradjat menuturkan:  

“Masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam memberi arah terhadap 
pendidikan anak, terutama para pemimpin atau penguasa yang ada di 
dalam nya. Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar 
setiap anak dididik menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan 
agama Islam, baik dalam lingkungan keluarganya, teman bermain, 
kelompok kelasnya dan sekolahnya”. (Zakiyah Daradjat  2011). 
n 

Tanggung jawab masyarakat terhadap penanaman kecerdasan 

spiritual di setiap kegiatan sosial bisa menumbuhkan kesadaran bahwa 

hidup bersama mutlak dilakukan untuk mencapai tujuan kehidupan ini. 

Pertumbuhan kesadaran hidup bersama kemudian bisa membuahkan nilai 

keadilan sosial. Kehidupan masyarakat selanjutnya dijiwai dengan 

keadilan politik, ekonomi, hukum, pendidikan dan sebgainya. (Suparlan 

Suhartono 2009).n 

 Dengan demikian, di pundak masyarakat terpikul keikutsertaan 

membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini berarti bahwa 
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pemimpin dan penguasa dari masyarakat ikut bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebab tanggung jawab pendidikan 

pada hakikatnya merupakan tanggung jawab moral dari setiap orang 

dewasa baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok sosial. 

(Zakiyah Daradjat  2011).n 

C. Kerangka Berfikir 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyebutkan 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 spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperluk5an dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.nNampak jelas bahwa tujuan pendidikan 

nasonal pada dasarnya membentuk manusia berkarakter.nManusia yang 

berkarakter memiliki kualifikasi yang bukan hanya cerdas intelektual saja 

namun memilik sejumlah perilaku terpuji dan kematangan kepribadian.n 

Pendidikan karakter perlu diajarkan dan juga ditanamkan kepada 

diri siswa di sekolah dalam upaya untuk menghadapi globalisasi yang kian 

membawa pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehar-hari. Karakter 

yang baik tidak langsung tercipta secara instan, tetapi perlu proses yang 

panjang melalui pembiasaan. Pendidikan yang bersifat kekeluargaan 

dipandang mampu untuk melakukan hal tersebut.n 
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SMPIT Al-Fityan School Gowa dalam proses penyelenggaraan 

pendidikan berupaya menanamkan nilai-nilai karakter positif melalui 

sebuah program mentoring Tarbawi. Berdasarkan Standar Operasional 

Pelaksanaan Mentoring Sekolah, komponen dalam program mentoring 

harus tersedia pengelola mentoring, mentor, kurikulum, dan juga system 

penilaian program mentoring.n 

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program mentoring 

Tarbawi. Pada akhirnya program mentoring yang didukung oleh mentor 

yang berkualitas, metode yang menyenangkan serta materi yang menarik  

diharapkan dapat memberikan motivasi, semangat dan pemahaman 

keislaman  yang baik yang selanjutnya akan membentuk siswa yang 

berkarakter islami baik dari segi Aqidah, Ibadah dan akhlak siswa, 

selanjutnya secara lebih jelas kerangka berpikir dari penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut:n 
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Gambar 1. Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang perilakunya dapat diamati. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif dikarenakan untuk menyajikan data deskriptif tentang 

pelaksanaan program mentoring dalam membentuk karakter siswa di 

SMPIT Al-Fityan School Gowa, guna memberikan gambaran yang riil 

tentang situasi sebenarnya.n 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah untuk 

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa 

sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan 

fakta (fact finding) (Hadari Nawawi, 2005:63), sedangkan penelitian 

kualitatif bertujuan agar peneliti dapat mengamati permasalahan secara 

mendalam.n 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian mengenai pelaksanaan program mentoring dalam 

membentuk karakter siswa di SMPIT Al-Fityan School Gowa. Adapun 

tempat penelitian ini, lokasi yang peneliti pilih adalah SMPIT Al-Fityan 

School Gowa yang merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan 
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program ekstrakurikuler mentoring yang sudah cukup mapan dan terkelola 

dengan baik, beralamatkan di Jl. Pallantikang I, Tombolo, Kec. Somba 

Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.n 

A. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini dapat dikatakan juga sebagai informan 

penelitian. Penentuan subjek atau sumber data dalam penelitian ini dipilih 

secara purposive, teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan 

tertentu yaitu kepada orang-orang yang yang dipandang tahu tentang 

situasi yang berkembang di lingkungan yang diteliti guna memudahkan 

peneliti dalam pengambilan data.nMaka dalam penelitian ini yang menjadi 

subjek penelitian terdiri dari berikut ini:m 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat memberikan informasi atau data terkait 

dengan kebijakan program mentoring karena kepala sekolah penanggung 

jawab dalam pelaksanaan kegiataan siswa terutama program mentoring 

tarbawi di SMPIT Al-Fityan School Gowa.n 

2. Penanggung Jawab Mentoring Tarbawi 

Pembina mentoring yang dimaksud adalah devisi Musyrif Tarbawi 

Yayasan Al-Fityan School Gowa yang berperan dalam pelaksanaan 

mentoring maupun memiliki informasi yang luas mengenai pelaksanaan 

program mentoring tarbawi.n 

3. Pengurus Mentoring Tarbawi 
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Pengurus mentoring adalah yang bertanggung jawab terhadap 

manajemen mentoring yang meliputi tiga hal yaitu Kesiswaan, 

Penanggung Jawab mentoring, mentor, dan mentee.n 

4. Mentor 

Mentor yang dimaksud adalah yang berperan sebagai pendamping 

atau konselor yang menjadi pelaksana aktifitas program mentoring dan 

berinteraksi secara langsung dengan siswa peserta mentoring.n 

5. Mentee (Peserta Mentoring) 

Peserta mentoring yang sering juga disebut mentee adalah siswa 

kelas IX SMPIT Al-Fityan School Gowa yang mengikuti program 

mentoring.n 

6. Orang tua siswa 

Orang tua siswa dapat memberikan informasi terkait karakter 

anaknya setelah mengikuti program pengembangan karakter  di di SMPIT 

Al-Fityan School Gowa.n 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data agar menangkap makna secara tepat, 

cermat, rinci, dan komprehensif, maka dalam penelitian ini pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.m 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 
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kegiatan yang sedang berlangsung (Nana Syaodih Sukmadinata, 2006: 

220). Menurut Spradley dalam Sugiyono (2012:314) observasi terdiri atas 

tiga komponen yaitu :m 

a. Place (tempat) berlangsungnya interaksi sosial di sekolah. 

b. Actor (pelaku) yaitu orang-orang yang sedang memainkan 

peranan tertentu, dalam hal ini adalah mentor dan peserta 

mentoring. 

c. Activity (kegiatan) yang dilakukan oleh aktor dalam situasi 

social dalam hal ini adalah kegiatan mentoring. 

Teknik observasi yang digunakan adalah partisipasi pasif, yakni 

peneliti datang di tempat kegiatan mentoring berlangsung, tetapi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan tersebut.m 

2. Wawancara 

Wawancara seperti yang ditegaskan oleh Lexy J. Moleong 

(2009:186) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewiee) yang 

memberikan jawaban  atas pertanyaan itu. Peneliti menggunakan teknik 

wawancara untuk menggali data dari informan tentang pelaksanaan 

program mentoring dalam membentuk karakter siswa SMPIT Al-Fityan 

School Gowa.mHasil wawancara ini adalah berupa data deskriptif yang 

nantinya akan digunakan untuk melengkapi pembahasan hasil penelitian. 

Teknik wawancara menjadi metode pengumpulan data yang berguna 
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dalam penelitian ini, karena informasi yang diperoleh dapat lebih 

mendalam sebab peneliti mempunyai peluang lebih luas untuk 

mengembangkan lebih jauh informasi yang diperoleh dari informan dan 

melalui teknik wawancara peneliti mempunyai peluang untuk dapat 

memahami bagimana pelaksanaan program mentoring dalam membentuk 

karakter siswa.mProses wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu 

mempersiapkan pedoman wawancara. Pedomana wawancara tersebut 

(terlampir) tersusun dan digunakan sebagai arah agar wawancara terfokus 

yaitu tentang pelaksanaan program mentoring dalam membentuk karakter 

siswa SMPIT Al-Fityan School Gowa. Dalam penelitian ini, wawancara 

dilakukan beberapa kali dan dengan informan yang berbeda-beda siswa, 

mentor, pengelola mentoring, guru, dan kepala sekolah.m 

3. Dokumentasi 

Suharsimi Arikunto (1993:206) menyatakan metode dokumentasi 

adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya. Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi 

dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, 

dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.mDengan studi 

dokumentasi ini peneliti mendapat suatu penjelasan yang akurat dari hasil 

observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan tentang berbagai hal 

yang berkaitan dengan masalah, tujuan, fungsi dan sebagainya. Penelitian 
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ini menggunakan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan mentoring, arsip 

kegiatan, hasil lembar wawancara, observasi dan hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaksanaan mentoring di SMPIT Al-Fityan School Gowa.m 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. 

Adapun instrumen pendukung yang digunakan untuk mengungkapkan 

data dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman 

wawancara, dan pedoman dokumentasi terstruktur yang dibuat sendiri 

oleh peneliti.m 

E. Teknik Analisis Data 

Setelah data yang didapat berwujud kata-kata, dan data tersebut 

dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, dan 

dokumentasi) dan diproses melalui suatu pencatatan, pengetikan atau 

penyuntingan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang 

disusun dengan teks yang diperluas. Menurut Miles dan Huberman 

(1992:15-19) yang dimaksud dengan “analisis data dapat digambarkan 

dalam empat alur yang terjadi secara bersamaan yaitu : Pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi”. 

Teknik analisis data tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:m 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, 

yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang 
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berisi tentang apa yang di lihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan 

dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari 

peneliti tentang data yang diperoleh di lapangan. Sedangkan cacatan 

refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar dan tafsiran peneliti 

tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana 

pengumpulan data untuk tahap berikutnya.m 

2. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

merupakan bagian dari analisis yang menggambarkan pilihan-pilihan 

peneliti tentang bagian mana yang di kode, mana yang dibuang, polapola 

mana yang meringkas sejumlah bagian yang terbesar, cerita-cerita apa 

yang sedang berkembang, semuanya merupakan pilihan-pilihan analisis. 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulankesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.m 

3. Penyajian Data 

Alur penting yang ketiga dari kegiatan analisis adalah penyajian 

data. Suatu penyajian adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Seperti halnya dengan reduksi data, penciptaan dan 
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penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis dan merupakan 

bagian dari analisis. Penyajian-penyajian data dirancang dengan 

membentuk berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya 

dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang 

penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan 

apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah 

melakukan analisis sebagai sesuatu yang mungkin berguna.m 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi  

Kegiatan analisis keempat yang penting adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan juga diverifikasi selama  

penelitian berlangsung. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan, singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus 

diuji kebenaraannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang 

merupakan validitasnya.m 

Telah dikemukakan empat hal utama, yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verivikasi  

sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan 

sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk 

membangun wawasan umum yang disebut analisis.m 

F. Keabsahan Data  

Setelah data diperoleh dari berbagai sumber maka dilakukan 

pengujian terhadap keabsahan data, dengan teknik triangulasi data. Lexy 
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J. Moleong (2009: 330) berpendapat triangulasi data adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah 

pemerikasaan melalui sumber lainnya.m 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

triangulasi sumber dan triangulasi metode dalam memeriksa keabsahan 

data. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan pengecekan balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda melalui:m 

VerifikasiPatton dalam Lexy J. Moleong (2009:330) mengatakan 

untuk mengecek dan membandingkan derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dapat dicapai dengan jalan: 

1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara;m 

2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; 

3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu;m 

4) membandingkan keadaan dan prespektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti 
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rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintahan; dan,m 

5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan.m 

Teknik triangulasi dengan metode, Patton dalam Lexy J. Moleong 

(2009:331) berpendapat teknik triangulasi dengan metode dengan dua 

strategi yakni pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama.m 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil SMPIT Al-Fityan School Gowa 

1. SMPIT Al-Fityan School Gowa 

SMPIT Al-fityan school Gowa adalah salah satu jenjang pendidikan  

dibawah naungan Yayasan Al-Fityan School Gowa.mAl-Fityan School 

Gowa merupakan cabang keempat dari enam cabang yang berada 

dibawah naungan yayasan al-Ishlah Bina Ummat yang berpusat di 

Jakarta. Berdiri di atas tanah seluas 6.605 m2 dengan luas seluruh 

bangunan 6.041 m2, dan telah mendapatkan akreditasi dari Badan 

Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan peringkat ‘A’. 

Kompleks Pendidikan Al-fityan school Gowa diresmikan oleh yang mulia 

Duta Besar Kuwait untuk Indonesia Faishal Sulaiman Al-Musalleem pada 

tanggal 13 Juni 2009, yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan 

Bapak Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H dan Bupati Gowa Bapak H. 

Ichsan Yasin Limpo, S.H., M.H. Sekolah menengah pertama Islam terpadu 

Al-Fityan school Gowa adalah sekolah Islam terpadu yang keenam yang 

ada di Indonesia yakni Al-Fityan Tangerang, Aceh, Medan, Cileungsi dan 

Pontianak. (Dokumentasi, Profil SMPIT Al-Fityan School Gowa Tahun 

Pelajaran 2022/2023, dikutip pada tanggal 25 Juli 2022 ).m 

Al-Fityan School Gowa merupakan salah satu sekolah Islam 

terpadu ( SIT ) yaitu sekolah yang mengimplementasikan konsep 

pendidikan Islam berlandaskan Al Quran dan As Sunnah. Istilah “terpadu” 
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dalam SIT dimaksudkan sebagai penguat dari Islam itu sendiri. 

Maksudnya adalah Islam yang utuh menyeluruh dalam segala aspek 

kehidupan. Bukan hanya berupa pemahaman formal dalam lingkungan 

sekolah tetapi juga mencontohkannya dalam kehidupan sehari hari. 

SMPIT Al-Fityan School Gowa terletak di Jalan  Pallantikang I/ Jl. 

Belibis, yang secara geografis terletak di Kelurahan Tombolo, Kecamatan  

Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam 

perjalanan usianya yang sudah 10 tahun, SMPIT  Al-Fityan school Gowa 

sudah meluluskan 12 angkatan dan terus berinovasi guna meningkatkan 

pelayanan dan kualitas pendidikan kepada peserta didik dan orangtua 

peserta didik khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.m 

2. Visi dan Misi SMPIT Al-Fityan School Gowa 

Sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, SMPIT Al-

Fityan School Gowa mempunyai visi misi dalam menjalankan aktivitas 

pendidikannya. Melalui visi dan misi akan tergambar bagaimana cita-cita 

serta keinginan SMPIT Al-Fityan School Gowa sebagai sebuah institusi 

pendidikan dalam meningkatkan serta mengembangkan mutu lembaga 

pendidikan, serta kualitas output yang akan dihasilkan.m 

a. Visi SMPIT Al-Fityan School Gowa 

Mewujudkan generasi islami yang unggul dan berbudaya 

lingkungan dalam menghadapi perkembangan zaman.m(Dokumentasi, 

Profil SMPIT Al-Fityan School Gowa Tahun Pelajaran 2022/2023, dikutip 

pada tanggal 25 Juli 2022.) 
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Berdasarkan visi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa SMPIT 

Al-Fityan school Gowa memiliki cita-cita sebagai lembaga pendidikan 

Islam terpadu yang berkualitas untuk mewujudkan generasi muslim yang 

berkualitas baik intelektual, spiritual, maupun emosional.m 

b. Misi SMPIT Al-Fityan School Gowa 

1) Membina peserta didik menjadi generasi saleh. 

2) Mempersiapkan peserta didik yang memiliki 

keseimbangan dzikir, fikir, dan amal shaleh. 

3) Mempersiapkan peserta didik yang memiliki ilmu 

pengetahuan kontemporer,  menguasai teknologi serta 

mampu bersaing dalam kompetisi pada bidang akademik 

dan non akademik di tingkat nasional maupun 

internasiona. 

4) Menyelenggarakan pendidikan yang dapat 

mengembangkan bakat  pribadi yang inovatif, kreatif, 

komunikatif, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. 

5) Membiasakan peserta didik berbahasa asing. 

6) Membudayakan kebersihan, lingkungan asri, dan hidup 

sehat.m 

Berdasarkan misi  tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

SMPIT Al-Fityan School Gowa ingin memberikan kontribusi terbaik dalam 

penyelengaraan pendidikan sehingga dengan kontribusi terbaik yang 

diberikan dapat menghasilkan output peserta didik yang bukan hanya 
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memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 

spiritual dan juga memiliki skill yang handal yang memiliki jiwa 

kepemimpinan serta peduli terhadap sesama.m 

c. Standar Kompetensi Lulusan ( SKL ) 

1) Shalat Mandiri 

2) Berpakaian islami dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Santun dalam bertutur dan berprilaku 

4) Tilawah Al-Qur’an setiap hari tanpa diperintah, dengan 

bacaan yang benar. 

5) Hafalan minimal 2 juz Al-Qur’an. 

6) Trampil dalam membaca, menulis dan berkomunikasi 

Bahasa Arab – Ingris yang dasar.  

7) Terbiasa menerapkan pola hidup sehat. 

8) Memiliki apresiasi seni Islami. 

9) Mampu bersaing dalam bidang akademis dan non 

akademis pada tingkat daerah dan nasional. 

10) Berwawasan global. (Dokumentasi, Profil SMPIT Al-

Fityan School Gowa Tahun Pelajaran 2022/2023, dikutip 

pada tanggal 25 Juli 2022.) 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa SMPIT 

Al-Fityan School Gowa ingin menghasilkan output lulusan yang berakhlaq 

mulia, dapat berkomunikasi dalam bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan 

bahasa Arab dan berwawasan global.m 
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d. Program Unggulan 

Tabel 1 

Program Unggulan SMPIT Al-Fityan School Gowa Tahun Pelajaran 

2022/2023 

No. 
Nama Program Kegiatan 

1 
Kelas Unggulan 

1. Tahassus (Tahfidz Khusus) 

2. Kelas Unggulan Mata Pelajaran (Matematika, 

IPA, IPS) 

3. Kelas Unggulan KIR (Karya Ilmiah Remaja) 

4. English Club 

5. Arabic Club 

2 
Ekskul Pilihan 

1. Futsal 

2. Computer Skill 

3. BSMR 

4. Karate 

5. Tenis Meja 

6. Club Literasi 

7. Badminton 

8. Panahan 

9. Pramuka 

10. Kaligrafi 

11. Drawing Skill 

12. Tapak Suci 
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3 
Matrikulasi 

1. Matematika 

2. Tahsin 

4 

Peilihan Duta 

Sekolah 

1. Duta Ibadah 

2. Duta Kedisiplinan 

3. Duta Adiwiyata 

5 
Tadabbur Alam Mukhayyam Tarbawi 

6 

STEM (Science, 

Technology, 

Engineering and 

Mathematics) 

Karya /Produk 

7 

Arabic day dan 

English day 
Setiap hari selasa dan rabu 

8 

Integrasi nilai islam 

dalam kegiatan 

PBM 

Tilawah satu halaman sebelum pembelajaran 

dimulai 

9 

Peringatan Hari 

Besar Islam 

1. Semarak Idul Adha 

2. Semarak Muharram 

3. Peringatan Maulid Nabi 

4. Hari B. Arab Sedunia 

5. Peringatan Isra’ Mi’raj 

10 

Peringatan Hari 

Besar Nasional 

1. Semarak Kemerdekaan RI 

2. Hari Literasi Nasional 

3. Hari Sumpah Pemuda 
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4. Hari Guru Nasional 

11 

Pembinaan dan 

penguatan ruhiyah 

1. Mentoring 

2. Tatsqif 

3. Mabit 

12 

Pengembangan 

dan pembinaan Al-

Qur’an 

Sehari Bersama Al-Qur’an (Setiap Sebulan sekali) 

13 

Pembelajaran 

Berbasis Digital 

Pembelajaran dalam platform LMS AFDAL (Al-

Fityan Digital Learning) 

 

e. Tata Tertib  SMPIT Al-Fityan School Gowa 

1) Kehadiran dan Kepulangan Peserta didik 

a) Kegiatan sekolah dimulai pukul 07.00 WITA. 

b) Peserta didik harus sudah hadir di sekolah, paling 

lambat 5 menit sebelum bel masuk dibunyikan. 

c) Peserta didik yang datang terlambat harus 

memberitahukan kehadirannya kepada guru piket. 

d) Peserta didik yang berhalangan hadir karena sakit 

dan keperluan lainnya yang sangat penting, wajib 

memberitahukan sekolah secara tertulis. 
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e) Peserta didik yang memberitahukan 

ketidakhadirannya melalui telepon wajib memberikan 

surat tertulis pada hari berikutnya. 

f) Peserta didik yang berhalangan hadir berturut-turut 

lebih dari 3 hari tanpa keterangan akan diberi surat 

teguran atau panggilan. 

g) Peserta didik yang mengabaikan surat teguran atau 

panggilan lebih dari 3 kali akan dinyatakan 

keluar/mengundurkan diri dari sekolah dan apabila 

ingin tetap melanjutkan di SMPIT Al-Fityan School 

Gowa, harus mendaftarakan diri sebagai peserta didik 

baru. 

h) Peserta didik dilarang meninggalkan sekolah dan 

kelas tanpa seizin guru/wali kelas atau guru piket.  

i) Peserta didik hanya diperbolehkan pulang setelah 

selesai melaksanakan atau pelaksanaan sholat Ashar 

berjamaah atau setelah ada izin tertulis dari guru 

piket/wali kelas. 

j) Peserta didik diwajibkan langsung pulang ke rumah 

setelah jam pelajaran di sekolah usai kecuali jika ada 

kegiatan sekolah. (Dokumentasi, Profil SMPIT Al-

Fityan School Gowa Tahun Pelajaran 2022/2023, 

dikutip pada tanggal 25 Juli 2022.) 
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Berdasarkan tata tertib di atas dapat disimpulkan bahwa SMPIT 

Al-Fityan School gowa memiliki aturan yang diberlakukan kepada 

peserta didik untuk menunjang pelaksanaan pendidikan agar lebih 

efektif dan efisien.m 

2) Seragam Sekolah dan Etika Berpakaian 

a) Peserta didik diharuskan memakai seragam sekolah 

sesuai dengan waktu dan hari yang sudah ditentukan 

( Senin dan Rabu: putih biru, Selasa dan Kamis: batik, 

Jum’at: baju muslim berwarna putih, Sabtu: pramuka)  

b) Seragam olah raga/out bound dan baju renang  hanya 

boleh dipakai selama kegiatan berlangsung. 

c) Peserta didik dilarang memakai busana yang tidak 

Islami. 

d) Siswi dilarang memakai perhiasan emas ke sekolah. 

e) Peserta didik dilarang mengikuti mode dan 

penampilan (dalam hal berpakaian dan potongan 

rambut) diluar kewajaran akhlaq umum dan syariat 

Islam. 

f) Peserta didik diharuskan memakai sepatu hitam dan 

kaos kaki putih. 

g) Peserta didik diharuskan memakai pakaian seragam 

Pramuka ketika pelajaran Pramuka/Pandu sedang 

berlangsung. (Dokumentasi, Profil SMPIT Al-Fityan 
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School Gowa Tahun Pelajaran 2022/2023, dikutip 

pada tanggal 25 Juli 2022.) 

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di 

SMPIT Al-Fityan School Gowa mewajibkan peserta didik berpakaian dan 

berpenampilan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan sesuai 

dengan syariat Islam. 

3) Kegiatan Pembelajaran 

a) Peserta didik dilarang makan dan minum selama 

kegiatan pembelajaran kecuali setelah mendapat izin 

dari guru yang bersangkutan. 

b) Selama kegiatan pembelajaran peserta didik harus 

berada di ruang/lingkungan belajar dan dapat 

terpantau secara langsung oleh guru yang 

bersangkutan atau guru piket. 

c) Peserta didik hanya boleh berada di luar ruang belajar 

bila ada izin dari guru atau guru piket. 

d) Peserta didik dilarang membuat kegaduhan ”diluar 

kewajaran”, selama dan atau setelah kegiatan 

pembelajaran berlangsung. 

e) Peserta didik dilarang menyontek dan atau membantu 

memberikan contekan selama kegiatan 

ulangan/evaluasi belajar. 
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f) Peserta didik dilarang membawa mainan, buku-

buku/barang cetakan, barang-barang audio-visual 

(HP, Ipod, Music Player/MP, Handycam, Digicam, 

Compact Disc/CD dsb.) dan atau barang-barang 

lainnya yang dilarang oleh norma agama/masyarakat 

dan hukum positif negara. 

g) Peserta didik dilarang merokok, minum-minuman 

keras dan terlibat Narkoba. 

h) Peserta didik dilarang mengambil barang atau uang 

milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. 

i) Peserta didik dilarang melakukan perjalanan umrah 

dan kegiatan lainnya pada saat menjelang dan 

berlangsungnya ujian sekolah. (Dokumentasi, Profil 

SMPIT al-Fityan School Gowa Tahun Pelajaran 

2022/2023, dikutip pada tanggal 25 Juli 2022. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa di 

SMPIT Al-Fityan School Gowa memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh 

peserta didik dalam proses pembelajaran agar pembelajaran berjalan 

dengan efektif, efisien, bermakna bagi peserta didik sesuai dengan yang 

telah direncanakan.  

4) Pembiasaan Perilaku dan Sikap Terpuji (Ibadah) Sehari-

hari 
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a) Peserta didik wajib mengikuti program pembiasaan 

ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah yang 

dicontohkan dan dianjurkan oleh sekolah. 

b) Peserta didik yang  berhalangan mengikuti program 

pembiasaan ibadah baik yang wajib ataupun yang 

sunnah harus dapat memberikan alasan yang sesuai 

dengan kaidah agama dan dicatat namanya. 

5) Hubungan Guru - Peserta didik dan Antar Peserta didik 

a) Peserta didik harus menjaga adab-adab pergaulan 

Islam, baik dengan sesama jenis ataupun dengan 

lawan jenis. 

b) Peserta didik dilarang saling memfitnah dan atau 

merendahkan satu sama lain, baik dengan kata-kata 

ataupun perlakuan fisik dan pelecehan seksual. 

c) Peserta didik harus bersikap taat dan hormat kepada 

guru/wali kelas untuk hal-hal yang bersifat kebaikan 

dan maslahat buat diri pribadi maupun bersama 

(selama bukan dalam hal maksiat). 

d) Peserta didik wajib menerapkan akhlaqul karimah 

dalam kehidupannya. (Dokumentasi, Profil SMPIT Al-

Fityan School Gowa Tahun Pelajaran 2022/2023, 

dikutip pada tanggal 25 Juli 2022.) 
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Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di 

SMPIT Al-Fityan School Gowa menganjurkan peserta didik menjaga adab-

adab pergaulan, baik sesama jenis, ataupun dengan lawan jenis sesuai 

dengan adab-adab syariat Islam yang telah ditentukan.  

6) Kebersihan, Kerapihan, Keindahan, dan Ketertiban 

a) Peserta didik wajib mengikuti semua program sekolah 

dengan baik. 

b) Peserta didik yang berhalangan mengikuti program 

sekolah wajib memberitahukan secara tertulis kepada 

pihak sekolah. 

c) Peserta didik wajib menjaga kerapian dan kebersihan 

diri serta lingkungan. 

d) Peserta didik tidak diperkenankan membawa 

kendaraan bermotor ke sekolah. 

e) Peserta didik dilarang membawa senjata tajam dan 

senjata api ke sekolah. 

7) Pembiasaan bahasa asing (Arab-Inggris) 

a) Peserta didik wajib menghafal dan menguasai 

password bahasa asing yang telah diberikan 

b) Peserta didik wajib mempraktekkan penggunaan 

bahasa asing di lingkungan SMPIT Al-Fityan School 

baik antara peserta didik dengan peserta didik maupun 

peserta didik dengan guru dan staf administrasi. 
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(Dokumentasi, Profil SMPIT Al-Fityan School Gowa 

Tahun Pelajaran 2022/2023, dikutip pada tanggal 25 

Juli 2022.) 

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa SMPIT 

Al-Fityan School Gowa memiliki program pembiasaan bahasa asing di 

lingkungan sekolah baik antara peserta didik dengan peserta didik 

maupun dengan guru dan staf administrasi. 

3. Keadaan Kepala Sekolah SMPIT Al-Fityan School Gowa Sejak 

Didirikan 

Tabel 2 

Nama-nama kepala sekolah SMPIT Al-Fityan School Gowa sejak tahun 

2009 s/d 2022 

No Nama Kepala Sekolah Masa Jabatan 

1 Aliman, Lc., M. Fil 2009 - 2014 

2 Hasanuddin, S.Pd.I., M.Pd.I 2014 - 2015 

3 Fadly Zainal, Lc 2015 - 2016 

4 Fauzi Rahman.Lc 2016 - 2017 

5 Hasnia,S.S., S.Pd 2018 – 2019 

6 Hamriah, S.Si., S.Pd 2020 - Sekarang 

Sumber Data: Dokumentasi, Profil SMPIT Al-Fityan School 

Gowa Tahun 2022/2023 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sejak berdirinya 

SMPIT Al-Fityan School Gowa, sekolah ini sudah mengalami pergantian 
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kepemimpinan kepala sekolah sudah 6 kali pergantian, mulai dari tahun 

2009 s/d 2022. Oleh karena itu, di dalam kepemimpinan masing-masing 

kepala sekolah pasti akan mengalami hambatan dan rintangan dalam 

menjalankan tugas mereka, walaupun demikian, perjalanan 

kepemimpinan mereka bisa berjalan dengan optimal sesuai dengan 

prosedur pemerintah dan peraturan sekolah. Dalam kepemimpinan 

mereka (kepala sekolah) tentulah mendapatkan pengalaman, sehingga 

dari pengalaman itu memungkinkan terjadinya pengembangan sekolah di 

masa yang akan datang.  

4. Keadaan Guru SMPIT Al-Fityan School Gowa 

Tabel 3 

Keadaan Guru SMPIT Al-Fityan School Gowa Tahun Pelajaran 2022/2023 

NO NAMA JABATAN 

1 Hamriah, S.Si., S.Pd. Kepala Sekolah 

2 Fadly Zainal, Lc. Wali Kelas 

3 Marwan, S.Pd. Pjok 

4 Risnawati, S.E. Ka.Ur.  Tata Usaha 

5 Muhammad Takbir, S.Pd. Wali Kelas/Informatika 

6 Ridha ‘Atullah Wahab, S.Kom. Staff Tata Usaha 

7 Nova Suryana, S.Pd B. Indo Teacher/Pj. Ekskul 

8 Mukminati, S.Pd.,M.Pd. Wali Kelas/Ipa 

9 Hafida Abbas Manggala, S.Pd Wali Kelas/B.Inggris 

10 Mukhlisah, S.Pd.I. Pj. Takhasuss 
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11 Sulham Amirsah, S.Pd Pj. Uks/B. Indo 

12 Nurul Amaliah., S.Psi Bk 

13 Amirullah, S.Pd., M.Pd. Ka.Ur. Kesiswaan 

14 Marlina, S.Pd.I. Wali Kelas/Pai 

15 Harisal, S.Si. Ka. Ur. Kurikulum 

16 Suherman, S.Pd. Wali Kelas/Pai 

17 Mutmainna, S.Pd. Pkn 

18 Rahmayani, S.Pd. Pj.Mentoring/Ipa 

19 Mardiyana Iskandar, S.Pd Wali Kelas/Sbk 

20 Arfah Akbar, S. Pd.I Qur’an Teacher 

21 Nurdiana Arif, S.Ag. Qur’an Teacher 

22 Abdi Akram,S.Ag. Pj. Qur’an/Qur’an Teacher 

23 Sakina S, S.Pd. Wali Kelas/Matematika 

24 Jumriadi, S.Pd.,M.Pd. Wali Kelas/Matematika 

25 Hasballah, S.Pd. Wali Kelas/ Qur’an Teacher 

26 Hambali, S.Hi Wali Kelas/ Qur’an Teacher 

27 Nurhidayah, S.Pd. I Qur’an Teacher 

28 Nurul Annisa, S.Pd. Wali Kelas/Ips 

29 Samiyawati, S.Pd.,M.Pd Pj. Unggulan/ Matematika 

30 Wahidaeni, S.Pd. Bhs. Arab/Qur’an Teacher 

31 A.Rasni Ulfa, St Pj. Lab.Kominformatika 

32 Nur Arifah, S.Ag. Qur’an Teacher 
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33 Mustakim, S.Ip Pj. Perpus 

34 Yanuar Ramdhana K, S.Pd. Sbk 

35 Muthahharah, S.Sos Wali Kelas/ Qur’an Teacher 

36 Amry, S.Pd., M.Pd. Staff Tu/Ipa 

37 Apriady Ramadanu, S.Pd., Gr. Wali Kelas/B.Inggris 

38 Nurul Aqidah, S.Pd. B.Inggris 

39 Arham, S.Pd., M.Pd. Qur’an Teacher 

40 Mutmainnah, S.Sos Qur’an Teacher 

41 Arif Joko C, S.Sos. Bk 

42 Febby Claudia Hamid, S.Pd. Pjok 

43 Ansurlawarlin, S.Pd. Ips 

44 Nurfauziah, S.Pd., M.Pd. Bhs. Arab 

45 Fathur Riyadhi Arsal, S.Pd. Bhs. Arab 

Sumber Data: Dokumentasi, Tata Usaha SMPIT Al-Fityan 

School Gowa Tahun Pelajaran 2022/2023, dikutip pada tanggal 20 Juli 

2022. 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga 

pendidik dan kependidikan di SMPIT Al-Fityan School Gowa tahun ajaran 

2022/2023 berjumlah  45 orang dengan berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan dengan jenjang pendidikan adalah S1, yang terdiri dari 43 

orang dan S-2 sebanyak 6 orang, dan ditambah pegawai tata usaha 

sebanyak 3 orang.  
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5. Keadaan Peserta Didik SMPIT Al-Fityan School Gowa 

Untuk mengetahui keadaan peserta didik SMPIT Al-Fityan School 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4 

Keadaan peserta didik SMPIT Al-Fityan School Gowa Tahun Pelajaran 

2022/2023 

KELAS 7 KELAS 8 KELAS 9 

7A 
L 26 

26 8A 
L 32 

32 9A 
L 31 

31 
P  P  P  

7B 
L 26 

26 8B 
L 33 

33 9B 
L 30 

30 
P  P  P  

7C 
L  

34 8C 
L  

29 9C 
L 30 

30 
P 34 P 29 P  

7D 
L  

34 8D 
L  

29 9D 
L  

30 
P 34 P 29 P 30 

7E 
L  

0 8E 
L  

28 9E 
L  

30 
P 0 P 28 P 30 

JMLH 
L 52 

120 JMLH 
L 65 

151 JMLH 
L 91 

151 
P 68 P 86 P 60 

TOTAL LAKI-LAKI 208 

TOTAL PEREMPUAN 214 

TOTAL KESELURUHAN 422 

 

Sumber Data: Dokumentasi, Tata Usaha SMPIT Al-Fityan School Gowa 
Tahun Pelajaran 2022/2023. 

 

6. Keadaan Sarana dan Prasarana di SMPIT Al-Fityan School 

Gowa 

Guna mencapai standar kompetensi Nasional (SKN) SMPIT Al-

Fityan school Gowa menyediakan sarana dan prasarana yang baik.  
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Karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang 

yang dapat menstimuluskan proses pembelajaran di sekolah. Sarana yang 

dimaksud adalah semua peralatan dan perlengkapan pendidikan di SMPIT 

Al-Fityan school Gowa. Sedangkan prasarananya adalah semua 

komponen pendidikan yang ada di SMPIT Al-Fityan school Gowa, ini 

secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran di sekolah. 

Tabel 5 

Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMPIT Al-Fityan School 

Gowa  

No

. 
Nama barang 

Merk/tip

e 
Jumlah 

Kondisi  ( √ 

) 

Ket. 
R

P 

R

R 
B 

1 Meja Pimpinan UNO 1 buah   √ Pindah 

2 Kursi Pimpinan Local 1 buah   √  

3 Rak piala  Local 1 buah   √ 
Pindah 
di 
lorong 

4 Layar LCD D-Light 1 buah   √ 
Pindah 
di Kelas 
VII E 

5 Meja  tamu SIDR 1 Buah   √ Pindah 
ke MT 

6 Kursi tamu SIDR 1 set   √ Pindah 
ke MT 

7 
Lemari Arsib 

Brother 
Brother 1 buah   √ 

Direnov
asi jd 
lemari 
CCTV 

8 Lemari Arsib Global 1 buah   √ Pindah 
di 
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Global  gudang 

9 Kursi chitose Chitose 2 buah   √ 1 buah 
rusak 

10 Monitor LG 1 buah   √  

11 CPU Local 1 buah   √  

12 Printer  
Epson 

L220 
1 buah   √ 

Pindah 
ke R. 
Unggul
an 

13 Kulkas 1 Pintu 
Panason

ic 
1 buah   √  

14 
Vacuum 

cleaner 
Jaco  1 buah √   Rusak 

15 Lemari buffet Global  1 buah   √  

16 Telepon Favorite 1 Set   √  

17 UPS Local 1 Buah   √  

18 Monitor CCTV LG 1 Buah   √  

19 HP 
Samsun

g  J6+ 
1 Buah   √ Wadir II 

20 
DVR CCTV 16 

Port 
Local 1 Buah   √  

21 Handy Cam 
Sony CX 

405 
1 Buah   √ Pindah 

Ke TU 

22 Laptop 
Dell 

Core i7 
1 Buah   √  

23 Meja Pimpinan Lokal 1 Buah   √  
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(dibuat) 

24 Meja Tamu Luton 1 Buah   √  

25 Kursi Tamu Luton 1 Set   √  

26 AC 1 PK Sharp 1 Buah   √  

27 
DVR CCTV 8 

Port 
Lokal 1 Buah   √ Dari TU 

Akhwat 

28 TV LED Sony 1 Buah   √ 
Dari 
Perpust
akaan 

29 Laptop 
Lenovo 

Core i5 
1 Buah   √  

30 Monitor CCTV 
Panason

ic 
1 Buah   √ Dari TU 

Akhwat 

31 HP  
Samsun

g A51 
1 Buah   √  

32 
Lemari 4 

susun 
Olimpic 1 Buah   √  

33 Web Camera Logitec 1 Buah   √  

34 Brangkas Ifiles 1 Buah   √ Dari TU 
Akhwat 

35 Printer 
Epson 

L310 
1 Buah   √  

36 Karpet Local 
1 

lembar 
  √  

37 Bingkai foto Local 7 buah   √  
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38 Jam dinding Local 1 buah   √  

39 
Bingkai Visi 

misi 

Local 
1 buah   √  

40 
Bingkai kepala 

negara 

Local 
3 buah   √  

41 
Tempat 

sampah 

Local 
1 buah   √  

42 Tiang bendera Local 1 buah   √ Di 
Gudang 

43 Gorden Tirai Local 1 buah   √  

44 Lampu Local 3 buah   √  

45 Dispenser Sanken 1 buah   √ Di 
Gudang 

Sumber Data: Dokumentasi, Tata Usaha SMPIT Al-Fityan school Gowa, 

Tahun Pelajaran 2022/2023, dikutip pada tanggal 30 juli 2022.  

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana 

yang di miliki oleh SMPIT Al-Fityan School Gowa cukup memadai dan 

dapat menunjang keberlangsungan proses pembelajaran secara efektif 

dan efisien, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi kualitas atau 

output sekolah tersebut. Apabila sekolah memiliki fasilitas yang baik dan 

lingkungan yang nyaman serta tertata rapi akan mempengaruhi proses 

pembelajaran dalam dunia pendidikan. Hal ini, akan berdampak pula 

kepada keberhasilan belajar peserta didik dalam meraih prestasinya. Oleh 

karena itu, semua elemen tenaga pendidik maupun peserta didik yang ada 



83 
 

 

di SMPIT Al-Fityan School Gowa, berpartisipasi untuk menjaga dan 

bertangggung jawab dalam memelihara sarana dan prasarana yang ada.  

B. Hasil Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti sebutkan pada 

BAB I, maka peneliti akan menjabarkan hasil penelitian sebagai 

berikut: 

1. Pelakasanaan Program Mentoring Tarbawi di SMPIT Al-Fityan 

School Gowa 

a. Perencanaan program mentoring tarbawi di SMPIT Al-Fityan 

School Gowa 

Mentoring tarbawi di SMPIT Al-Fityan School Gowa telah 

diterapkan sejak berdirinya pada tahun 2009. Sekolah ini berada di bawah 

naungan JSIT ( Jaringan Sekolah Islam Terpadu ) yang salah satu 

kurikulumnya adalah mentoring tarbawi yang dicanangkan sebagai 

program unggulan untuk mewujudkan pendidikan karakter islami siswa. 

Program ini merupakan ekstrakulikuler yang wajib diikuti oleh seluruh 

siswa. Ustadz Fadly Zainal, Lc, salah satu guru senior SMPIT al-Fityan 

school Gowa kurang lebih 12 tahun berdedikasi sebagai guru dan mentor 

mengatakan : 

“Latar belakang diterapkannya program mentoring di SMPIT Al-Fityan 
school Gowa adalah sejak berdirinya sekolah ini sudah diprogramkan 
untuk melakukan pembinaan karakter melalui Mentoring . sehingga 
dibuatlah program ekstarkurikuler yang wajib diikuti oleh siswa ; ekskul 
Beladiri, ekskul pramuka dan ekskul mentoring tarbawi.” (wawancara 

tanggal 27 Juli 2022) 
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Dan  ditambahkan  oleh ustadzah Rahmayani, S.Pd, penanggung 

jawab mentoring SMPIT Al-Fityan School Gowa bahwa: 

“Program mentoring adalah program yang sudah ada sejak berdirinya 

SMPIT Al-Fityan school Gowa. Karena salah satu tujuannya sekolah ini 

adalah pembentukan karakter islami siswa”( wawancara 29 juli 2022) 

Berdasarkan wawancara dari kedua narasumber tersebut dapat 

dipahami bahwa program mentoring tarbawi yang diterapkan di SMPIT AL 

Fityan School gowa adalah program yang tujuan utamanya adalah 

membentuk karakter siswa karena itu program ini bersifat wajib bagi 

semua siswa.  

1) Pengelolaan Program Mentoring Tarbawi 

Program mentoring tarbawi di SMPIT Al-Fityan school Gowa 

memiliki struktur kepengurusan yang secara khusus menangani secara 

penuh setiap kegiatan mentoring. Tugas penanggung jawab mentoring 

yakni melakukan  program persiapan pelaksanaan mentoring, memantau 

kegiatan mentoring serta memimpin rapat evaluasi. Berdasarkan hasil 

wawancara di lapangan, diketahui bahwa susunan pengelola perogram 

mentoring adalah sebagai berikut: musyrif tarbawi, kepala sekolah,   

kesiswaan,  penanggung jawab dan  mentor. Jadi dapat dikatakan bahwa 

pengelola mentoring memiliki tugas dalam prores pelaksanaan kegiatan 

baik dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan 

mentoring tarbawi. 
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Bagan 2  

Manajemen Pengelolaan Mentoring Tarbawi di  SMPIT Al Fityan School Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Melakukan daurah murabbi 

Manajemen sekolah membentuk struktur ekstrakurikuler yang terdiri 

dari kepala sekolah kesiswaan dan penanggung jawab mentoring. 

Kemudian penanggung jawab mentoring membuat tim untuk merumuskan 

kurikulum dan metode metode pembinaan karakter melalui mentoring 

tarbawi ini. 

Sebelum program mentoring diterapkan, Penaggung jawab 

membuat pelataihan atau daurah Murabbi sebagai bekal para mentor 

dalam mengelola dan membina anggota menteenya dengan efektif. 

KEPALA SEKOLAH 

KA.UR. 

KESISWAAN 

PENANGGUNG JAWAB 

MENTORING 

MENTOR 

MUSYRI TARABAWI 
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Sebelum tahun ajaran baru dimulai penanggung jawab mentoring 

melakukan sosialisasi bersama dengan para mentor terkait target target 

yang akan dicapai dari program mentoring tersebut dan menetapakan 

waktu dan kelompok-kelompok mentoring.  

3) Pemetaan mentor dan Kelompok Mentoring 

Mentor memiliki peranan penting dalam membentuk karakter islami 

siswa karena mentor langsung berinteraksi dengan siswa selaku peserta 

mentoring tarbawi. Seorang mentor harus bisa berperan sebagai sahabat, 

orangtua, leader dan guru. Mentor sebagai sahabat artinya adalah 

menjadi tempat untuk curhat para menteenya sehingga terjadi kedekatan 

tanpa ada rasa sungkan. Mentor juga harus bisa berperan sebagai 

orangtua artinya mentor harus pandai mengayomi menteenya sehingga 

mentee merasa nyaman dengan mentornya. Seorang mentor pun harus 

bisa menjadi leader artinya para mentor harus memiliki wawasan dan 

pengetahuan yang luas sehingga mampu mengarahkan menteenya 

menjadi lebih baik. Seorang mentor merupakan tauladan dari peserta 

mentoring dan juga sebagai fasilitator bagi peserta mentoring tarbawi 

dalam proses pembentukan karakternya. Untuk itulah seorang mentor 

harus memiliki kompetensi yang bagus agar tujuan dari adanya mentoring 

tarbawi dapat tercapai. Program mentoring tarbawi sangat membantu 

dalam mendidik siswa, khususnya peran mentor dalam membentuk siswa 

yang berkarakter dan memiliki kecerdasan spiritual yang baik. 
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Sebelum menyampaikan materi mentoring tarbawi kepada siswa 

,sebagai seorang mentor, para guru mendapatkan pembekalan mentoring 

setiap bulannya dari narasumber yang sudah disiapkan pihak pengelola 

mentoring. Kemudian dari pembekalan tersebutlah, para guru dapat 

menyampaikan materi mentoring kepada siswa. Berikut ini nama-nama 

mentor dan jumlah siswa yang dibina dalam program mentoring: 

Tabel 6 

Daftar Kelompok dan Mentor berikut dengan jumlah peserta mentoring di 

SMPIT Al-Fityan School Gowa  

NO KELAS 
NAMA 

KELOMPOK 
NAMA MENTOR 

JUMLAH 
PESERTA 

1 7A Al-Farabi Harisal, S.Si. 9 Siswa 

2 7A 
Imam Qurtubi Amirullah, S.Pd., 

M.Pd. 
9 Siswa 

3 7A Imam An-Nawawi Mustakim, S.IP 9 Siswa 

4 7B Imam Malik Arman Rauf , S.Pd.I. 9 Siswa 

5 7B 
Saad bin Abi 

Waqqash 

Apriady Ramadanu, 

S.Pd., Gr. 
9 Siswa 

6 7B 
Thalhah bin 

'Ubaydillah 

Marwan, S.P.d. 
9 Siswa 

7 7C 
Raihana Binti 

Zaid 

Risnawati, S.Pd 
11Siswa 

8 7C Ummu Aiman Nurhidayah, S. Pd.I 11Siswa 
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9 7C 
Rabiatul 

Adabiyah 

Nurul Amaliah., S.Psi 
12 Siswa 

10 7D 
Ramlah binti Abu 

Sufyan 

A.Rasni Ulfa, ST 
12 Siswa 

11 7D 
Shafiyah binti 

Huyay 

Nurarifah, S.Ag. 
11Siswa 

12 7D 
Saudah binti 

Zam’ah 

Nurdiana, S.Ag. 
11Siswa 

13 8A Imam Muslim Haeruddin, S.Pd.I. 16  Siswa 

14 8A Imam Hanafi Mustakim, S.Ip. 17  Siswa 

15 8B 
Imam Bukhari Muhammad Takbir, 

S.Pd 
17  Siswa 

16 8B 
Imam Ahmad Amirullah, S.Pd., 

M.Pd. 
16  Siswa 

17 8C 

Hafsah binti Umar Ustadzah Hafida 

Abbas Manggala, S. 

Pd. 

15  Siswa 

18 8C 
Ummu Kultsum 

binti Uqbah 

Ustadzah A.Rasni 

Ulfa, ST 
14  Siswa 

19 8D 
Rumaisha binti 

Milhan 

Samiyawati, S.Pd., 

M.Pd 
15  Siswa 

20 8D 
Nasibah binti 

Harits 

Sakina, S.Pd. 
14  Siswa 
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21 8E 
Rufaidah Al-

Anshariah 

Nurul Annisa, S.Pd. 
14  Siswa 

22 8E 
Maimunah binti 

Haris 

NURUL AMALIAH., 

S.Psi 
14  Siswa 

23 9A Imam Syafii Haeruddin, S.Pd.I 13  Siswa 

24 9A 
Imam Malik Muhammad Takbir 

S.Pd. 
13  Siswa 

25 9B 
Imam As Syuti Apriady Ramadanu, 

S.Pd., Gr. 
13  Siswa 

26 9B Imam Al-Ghazali Mustakim, S.Ip. 12  Siswa 

27 9C 
Imam Al-Ghazali Amirullah, S.Pd., 

M.Pd. 
13  Siswa 

28 9C  Harisal, S.Si 13  Siswa 

29 9C  Fadly zainal, Lc. 14  Siswa 

30 9D 
Raihana Binti 

Zaid 

Hafida Abbas 

Manggala, S.Pd. 
9  Siswa 

31 9D Ummu Aiman Sakina, S. Pd 9 Siswa 

32 9D 
Arwa binti Abdul 

Muthalib. 

A.Rasni Ulfa, ST 
9  Siswa 

33 9E 
Hindun binti 

Utbah bin Rabiah 

Marlina, S.Pd.I 
8  Siswa 

34 9E 
Juwairiah binti 

Abu Sofyan 

Ridha'atullah, S.Kom. 
8  Siswa 
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Sumber Data: Dokumentasi, Tata Usaha SMPIT Al-Fityan school Gowa, 

Tahun Pelajaran 2022/2023, dikutip pada tanggal 30 juli 2022 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa peserta mentoring tarbawi di 

SMPIT Al-Fityan school Gowa adalah seluruh siswa, Keseluruhan jumlah 

peserta mentoring pada tahun 2022 adalah semua siswa dari kelas VII VIII 

IX. Seluruh peserta wajib mengikuti program mentoring, jika ada peserta 

yang mbolos akan diberikan sanksi. Pelaksanaan mentoring merupakan 

hak dan kewajiban bagi peserta mentoring. Haknya yaitu mendapatkan 

ilmu, bimbingan dari mentor serta mendapatkan solusi dari setiap masalah 

yang dihadapinya. Kewajiban peserta mentoring yaitu menghadiri 

mentoring dan mau melaksanakan apa yang diajarkan.  

. 

4) Menyusun Kurikulum Mentoring Tarbawi 

Kurikulum mentoring tarbawi yang ada merupakan seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

program mentoring. Kurikulum yang ada dalam program mentoring 

merupakan materi yang diajarkan kepada peserta mentoring sebagai 

upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan .Program mentoring 

35 9E 
Khaulah binti 

Azwar Al-Asadi 

Nurul Amaliah, S.Psi. 
8  Siswa 

36 9E Zainab binti Jahsy Mukhlisah, S. Pd.I 9  Siswa 
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ini pun memiliki perangkat seperti silabus yang digunakan sebagai acuan 

para guru (mentor) dalam melaksanakan program mentoring tarbawi. 

Adapun materi yang diajarkan berkaitan dengan nilai nilai islami sudah 

disesuaikan dengan Jaringan Sekolah Islam Terpadu. 

Secara garis besar materi yang disusun di Al-Fityan School Gowa 

bermuara pada terbentuknya   10 muwashofat seorang muslim antara 

lain: salimul aqidah (memiliki aqidah yang lurus ), shahihul ibadah ( ibadah 

yang benar ), matinul khuluq ( akhlak yang mulia ), qowiyyul jismi ( fisik 

yang kuat ), mutsaqqoful fikri ( memiliki wawasan yang luas ), mujahidun 

linafsihi ( mampu memerangi hawa nafsunya) , harisun ala waqtihi ( 

memiliki manajemen waktu yang baik), munazhzhamun fi syu’unihi ( 

teratur ), qadirun alal kasbi ( mandiri ), dan naafi’un lighairihi ( bermanfaat 

untuk orang lain ) Namun khusus mentoring tarbawi  untuk tingkat SMP,  

Al-Fityan School Gowa memfokuskan pada penguatan  tiga muwashafat 

pertama (Hasil  wawancara dengan Ustadz Fadly Zainal, Lc, Guru dan 

Mentor sekaligus salah seorang  yang ikut merumuskan kurikulum 

mentoring di SMPIT Al-Fityan School Gowa, 29 Juli 2022.)  Dalam 

melaksanakan program mentoring, setiap guru dibagi tugas untuk menjadi 

mentor bagi siswa.  

Hal ini senada  dengan penuturan Ustadzah Hamriah , S.Si (kepala 

sekolah SMPIT Al-Fityan School Gowa)   

“Kurikulum mentoring tersebut meliputi pendekatan personal dan 
kekompakan kelompok mentoring, menjalankan ibadah wajib, 
berkepribadian hanif, mau memperbaiki diri dan orang lain, mau 
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mendengar nasihat kebaikan, dan simpatik terhadap problematika 
ummat.” 

Adapun materi-materi mentoring tarbawi yang telah disusun oleh 

bagian kurikulum berisi materi pokok dalam Islam meliputi aqidah, ibadah, 

akhlaq, sirah, hadits hadits pokok dan problematika remaja yang terjadi 

saat itu, karena itu materi materi tersebut seringkali mengalami 

pengembangan sesuai kebutuhan remaja saat itu.  

‘‘Kurikulum mentoring di SMPIT Al-Fityan school Gowa  selalu mengalami 
perubahan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan siswa remaja 
saat itu.materi yang tersaji adalah materi materi pokok  dalam Islam.’ 
(wawancara tanggal 27 Juli 2022) 

Berdasarkan wawancara tersebut dipahami bahwa materi materi 

kegiatan mentoring adalah materi yang sudah disesuaikan dengan 

kebutuhan remaja saat itu karena itu materi materi tersebut selalu 

mengalami pengembangan berdasarkan kondisi yang ada saat itu. 

Tabel 8 

Materi pokok mentoring dan alokasi waktunya di SMPIT Al-Fityan School 

Gowa 

NO KELAS MATERI POKOK 
ALOKA

SI 
WAKTU 

1 

VII / 
GANJIL 

Sifat-sifat Manusia 
2 JP 

2 
Hafalan dan Setoran Hadits 

 

3 
SBA 

  

4 
Mengenal Dienul Islam 

 

5 
Karakteristik Islam 
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6 
Hafalan dan Setoran Hadits 

 

7 
Tasqif 

 

8 
Mukhayyam Tarbawi 

 

9 
Urgensi Syahadatain 

 

10 
SBA 

 

11 
Tasqif 

 

12 
Mengenal Allah SWT 

 

13 
Allah Bersama Kita 

 

14 
Hafalan dan Setoran Hadits 

 

15 
Tasqif 

 

16 
Cinta Kepada Allah 

 

17 
AlQuran Pedoman Hidup Muslim 

 

18 
Hafalan dan Setoran Hadits 

 

19 
Tasqif 

 

20 

VII / 
GANJIL 

Rukun Iman (2): Iman Kepada 

Rasul 
 

21 
Rasul Teladan Manusia 

 

22 
Hafalan dan Setoran Hadits  

 

23 
Tatsqif 

 

24 
Nabi Muhammad SAW 

 

25 

10 Sahabat yang Dijamin Masuk 

Syurga 
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26 
Hafalan dan Setoran Hadits  

 

27 
Tatsqif 

 

28 
Citra Diri Wanita Muslimah 

 

29 
Ukhuwah Islamiyah 

 

30 
Hafalan dan Setoran Hadits  

 

31 
Indahnya Akhlakul Karimah 

 

32 
Berbakti kepada Orangtua 

 

33 
Hafalan dan Setoran Hadits  

 

34 
Tatsqif 

 

35 
Keutamaan sholat malam 

 

36 
Syukur Nikmat 

 

37 

VIII/ 
GANJIL 

Ikhlasunniyah 
2 JP 

38 
hafalan dan Setoran Hadits Niat  

2 JP 

39 

Kegiatan Sehari bersama Al –

Qur’an (SBA) 
1 Hari 

40 
Al-Iman 

2 JP 

41 
Ma'rifatullah 

2 JP 

42 

hafalan dan Setoran Hadits 

Rukun Islam 
2 JP 

43 
Tasqif 

2 JP 

44 
Mukhayyam Tarbawi 

3 Hari 

45 
Eksistensi Allah 

2 JP 



95 
 

 

46 
Makna Asyhadu 

2 JP 

47 
Tasqif 

2 JP 

48 
Birrulwalidain 

2 JP 

49 
Ilmu Allah 

2 JP 

50 
hafalan dan Setoran Hadits 4 

2 JP 

51 

VIII 
GENAP 

AlQuran 
2 JP 

52 
Ukhuwah Islamiyah 

2 JP 

53 
Hafalan dan Setoran Hadits ke-12 

2 JP 

54 
Tasqif 

2 JP 

55 
Nikmat Iman 

2 JP 

56 
Rukun islam  2 JP 

57 
Hafalan dan Setoran Hadits ke-13 2 JP 

58 
Hari Kuwait 

2 JP 

59 

Hal-hal Yang Melemahkan dan 

menguatakan Iman 
2 JP 

60 
Pentingnya Akhlak Islami 

2 JP 

61 
Hafalan dan Setoran Hadits ke-14 

2 JP 

62 
Hari libur Nasional 

2 JP 

63 
Pesantren ramadhan siswa 

2 JP 

64 
Pesantren ramadhan guru 

2 JP 

65 
Libur Ramadhan 

2 JP 

66 
Libur setelah idul fitri 

2 JP 
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67 
Akhlak Rasulullah  

2 JP 

68 
Bangunan Islam 

2 JP 

69 
Hafalan Hadits 15 

2 JP 

70 
hari lahir Pancasila 

2 JP 

71 
Remedial dan susulan 

2 JP 

72 

IX Ganjil 

Urgensi Ilmu dalam Kehidupan 
 

73 
Hafalan dan Setoran Hadits 

 

74 
Tasqif 

 

75 
Meaning of life 

 

76 
Show only for Allah (Ikhlas) 

 

77 
Semarak Kemerdekaan RI 

 

78 
Tasqif  

79 
Light Up the Life  

80 
Simbol Kesuksesan Hidup  

81 
Hafalan dan Setoran Hadits  

82 
Tasqif  

83 
Kisah "Mush'ab Bin Umair"  

84 
Ma'rifatullah  

85 
Hafalan dan Setoran Hadits  

86 
Tasqif  

87 
Mengenal Sang Idola  

88 
Akhlaq Cermin Kehidupan  
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89 
Hafalan dan Setoran Hadits  

90 
Tasqif  

91 

IX Genap 

Kisah Sahabat Mu'adz Bin Jabal  

92 
Problematika Umat  

93 
Hafalan dan Setoran Hadits  

94 
Tasqif  

95 
SBA  

96 
Ghozwul Fikr-Jahiliyah Abad 21  

97 
Elegi 2 Cinta  

98 
Hafalan dan Setoran Hadits  

99 
Tasqif  

100 
Bina Diri dengan ISLAM  

101 

Rihlah Kelompok (last meeting 

kelas 9) 

 

 

b. Pelaksanaan Program Mentoring Tarbawi di SMPIT Al-

Fityan School Gowa 

Pelaksanaan program mentoring tarbawi yang peneliti maksudkan 

disini ialah program pembentukan dan pembinaan karakter islami siswa 

yang dilakukan oleh guru/mentor di sekolah tersebut. oleh karena itu 

sumber data untuk masalah ini ialah kepala sekolah, mentor siswa Laki-

Laki, mentor siswi perempuan dan siswa laki-Laki/perempuan. 
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 Secara umum, pelaksanaan program mentoring di SMPIT Al-Fityan 

school Gowa dilaksanakan secara menyeluruh untuk semua siswa, dan 

berlaku juga bagi guru/staf di sekolah  Hal ini diungkapkan oleh musyrif 

tarbawi Muhammad Nasir,Lc.  bahwa:  

“Kegiatan program mentoring ini bersifat wajib diikuti oleh seluruh siswa 

tanpa terkecuali. Demikan juga Seluruh guru dan pegawai Yayasan Al-

Fityan cabang Gowa pun wajib mengikuti program mentoring ini. Yang 

membedakan adalah jika siswa melaksanakan sepekan  sekali pada hari 

Jum’at pagi di jam pertama, sedangkan guru dan pegawai mengikutinya 2 

kali dalam sebulan satu kali offline dan yang lainnya sacara online pada 

hari rabu . dan program tambahan pada mentoring ini adalah TASQIF 

sekali sebulan yang dirangkaikan dengan Puasa SUNNAH dan buka 

bersama” (wawancara tanggal 28 Juli 2022) 

 

Dari penjelasan diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

pelaksanaan program mentoring di SMPIT Al-Fityan school Gowa 

dilaksanakan secara menyeluruh untuk siswa, guru dan semua pegawai 

Al-fityan Gowa.  

Ustadzah Rahmayani, S.Pd penanggung jawab mentoring SMPIT Al-

Fityan school Gowa menuturkan : 

“Program mentoring dilaksanakan setiap hari Jum’at dari pukul 07.30 – 

08.50 WITA. Pelaksanaan program mentoring setiap pekan . untuk pekan 

pertama dan kedua materi yang diberikan dari mentor ,pekan ketiga 

hafalan dan pemahaman hadist Arbain  An Nawawi’, pekan keempat tasqif 

kajian bulanan.” (wawancara tanggal 27 Juli 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan mentoring adalah kegiatan rutin dilakukan setiap pekan dengan 

pemberian materi dari mentor dengan metode ceramah  pada pekan 

pertama dan kedua selanjutnya pada pekan ketiga hafalan hadits dari 
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mentee dan pada pekan keempat tastqif gabungan dari semua kelompok 

mentoring yaitu mendengar materi dari narasumber yang telah ditentukan 

oleh musyrif tarbawi yang dirangkaian dengan puasa sunnah dan buka 

puasa bersama di sekolah. 

Sedangkan untuk penerapan program mentoring tarbawi secara 

terperinci akan peneliti jelaskan berdasarkan hasil wawancara. Penerapan 

program mentoring tarbawi antara satu sekolah dengan sekolah lainnya 

belum tentu sama. Hal inilah yang melandasi peneliti untuk menjabarkan 

penerapan program mentoring dalam membentuk karakter islami siswa 

berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan. 

Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka 

dapat diketahui pelaksanaan program mentoring SMPIT Al-Fityan School 

Gowa sebagai berikut: 

Program mentoring tarbawi dilakukan setiap hari Jum’at dari pukul 

07.30-08.50 WITA.  

1) Peserta dibagi perkelompok (9-15 orang) dan memiliki 1 

orang mentor.  

2) Mentor menentukan lokasi mentoring dan diikuti oleh 

peserta mentoring.  

3) Mentor melakukan absen terlebih dahulu.  
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4) Setiap peserta membaca Al-Qur’an secara bergiliran 

sebelum penyampaian materi mentoring dimulai.  

5) Penyampaian materi mentoring oleh mentor dengan 

menggunakan metode ceramah.  

6) Sesi diskusi / tanya jawab antara mentor dan siswa.  

7) Penyampaian ulang materi dari siswa.  

8) Kesimpulan materi dari mentor dan pemberitahuan 

tentang materi minggu depan.  

9) Penilaian dari mentor.  

c. Evaluasi Program Mentoring di SMPIT Al-Fityan School 

Gowa 

1) Teknik Penilaian 

Penilaian adalah suatu proses yang sistematis yang terdiri dari 

pengumpulan, analisis dan interpretasi terhadap informasi untuk 

menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah dicapai oleh peseta 

didik. (Shodiq Abdullah, Evaluasi Pembelajaran, (Konsep dasar, Teori 

dan Aplikasi, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2012 hlm. 4.) Kegiatan 

apapun yang dilakukan jika ingin diketahui hasilnya maka perlu untuk 

diadakan penilaian atau evaluasi. Begitu juga dengan kegiatan mentoring. 
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Hal ini penting untuk dilakukan sebab tanpa evaluasi sulit untuk 

memperoleh informasi apakah program sudah berlangsung dengan baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat 

diketahui teknik penilaian pada siswa peserta mentoring  SMPIT Al Fityan 

School Gowa  dengan melihat:  

a) Daftar Hadir peserta mentoring.  

b) Memantau sikap pesrta mentoring bekerjasama sama 

dengan wali kelas yang bersangkutan  

c) Evaluasi pekanan melalui aplikasi mutabaah yaumiah 

yang diisi oleh peserta mentoring setiap hari dirumah 

masing-masing.  

d) Menilai hafalan hadist Arbain An nawawi satu hadis 

setiap bulan.  

e) Menilai bacaan  Al-Qur’an peserta mentoring.  

f) Menilai keaktifan siswa dalam proses mentoring.  

Hal ini seperti diungkapakan oleh Supersisor mentoring Muh Nasir, 

Lc :  

“Untuk evaluasinya kami membagikan format laporan pelaksanaan 
mentoring dalam tiap  semester, dalam format tersebut ada nilai 
kehadiran, nilai sikap, nilai ibadah melalui aplikasai mutabaah harian, 
hafalan hadist, tilawah Al Qur’an. Dan keaktifan siswa dalam mengikuti 
mentoring.yang kemudian akan direkap sebagai nilai mentoring dalam 
raport semester siswa” (wawancara tanggal 29 Juli 2022). 

 
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa teknik penilaian 

mentoring tarbawi untuk siswa SMPIT Al-Fityan School Gowa adalah 
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setiap siswa akan di evaluasi setiap semesternya menggunakan format 

evaluasi yang telah di buat oleh penanggung jawab. Dan selanjutnya 

akumulasi dari hasil  beberapa penilaian tersebut akan dijadikan sebagai 

nilai raport semester siswa. 

2. Kendala dan Hambatan Mentoring Tarbawi di SMPIT Al 

Fityan School Gowa 

Kendala adalah halangan, rintangan, kendala, faktor atau keadaan 

yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. 

Kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.( kbbi.web.id/ kendala)  

Setiap program pastilah menemui kendala dan hambatan dalam 

mencapai tujuannya.Begitupun halnya dengan program mentoring tarbawi 

di sekolah. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh salah satu mentor siswa 

akhwat Ustadzah Mukhlisah, S.Pd.I: 

“tentu ada saja kendala kendala  yang ditemui dalam proses mentoring , 
baik itu kendala pada mentor sendiri ataupun dari , dari modul maupun 
dari mente itu sendiri “ (wawancara tanggal 29 Juli 2022) 
 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kendala 

dan hambatan yang ditemui pada proses mentoring tarbawi terbagi  3 

yaitu: kendala dari mentor, kendala dari modul mentoring dan kendala dari 

peserta mentoring. 

a. Kendala Mentor  
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Dalam pelaksanaan program mentoring tarbawi, para mentor 

menemui beberapa kendala dan hambatan. Hal ini  seperti yang 

diungkapkan oleh Ust fadly Zainal, Lc,  sebagai berikut :  

“Adapun kendala pada pelaksanaan program mentoring dalam  mentor 
yang tidak merata secara kualitas,  walaupun kami sudah punya 
standarisasi mentor tapi ada beberapa mentor yang masih dalam tahap 
memulai, jadi Ini yang terkadang masih butuh pembinaan dan 
penegmbangan.  (wawancara tanggal 29 Juli 2022) 

 

Dan ditambahkan oleh ustadzah Rahmayani, S.Pd : 

  

“Kami para mentor terkadang terkendala pada tempat pelaksanaan 

mentoring, ada yang dikoridor-koridor sekolah sehingga membuat tidak 

fokus pada penyampaian materi’. (wawancara tanggal 29 Juli 2022) 

 

Sedangkan menurut ustadzah Mukhlisah, S.pd I mentor siswa 

Akhwat :  

“Kendalanya juga ada pada mentor yang abai pada keadaan mentornya, 
meskipun dia sebagai mentor dapat menyampaikan materi dengan baik 
namun kurang care terhadap prilaku tentu ini akan menghambat proses 
pembentukan karakter islami siswa.” (wawancara tanggal 28 Juli 2022) 

 

Muhammad Nasir, Lc selaku supervisor kegiatan mentoring turut 

mengungkapkan kendala dan hambatan saat mentoring: 

“Kurangnya evaluasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam 
pelaksanaan mentoring, sehingga dalam penetapan mentor hanya 
semacam penyesuaian ekivalensi jam guru, sehingga ada guru yang 
mengisi mentoring yang kurang memadai kapasitasnya sebagai mentor” 
(wawancara tanggal 29 Juli 2022) 

 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diidentifikasi bahwa mentor 

yang masih butuh pengembangan dan kurangnya evaluasi sekolah 

terhadap para mentor, kurangnya perhatian mentor kepada menteenya 
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menjadi kendala dan hambatan dalam proses pembentukan karakter 

islami siswa. 

b. Kendala Modul 

Selain kendala pada mentor juga terdapat kendala pada modul 

materi mentoring sebagaimana yang diungkapkan oleh ustdz Fadly Zainal, 

lc.,Mentor Siswa Laki-Laki, sebagai berikut :  

“Kendala selanjutnya adalah setiap tahunnya ada saja materi materi yang 
istilahnya mengalami revisi dan ini selalu dibutuhkan sosialisai kementor 
dan juga proses adaptasi dalam pelaksanaan dilapangan ketika kurikulum 
terjadi perubahan” (wawancara tanggal 28 Juli 2022) 

 
Dan ditambahkan juga oleh Ustadzah Mukhlisah, S.Pd sebagai 

berikut :  

“Materi yang ada pada modul terlalu berat untuk dipahami oleh siswa, dan 
beberapa mentor tidak menyederhadakan dalam penyampaiannya,artinya 
membutuhkan kreatifitas mentor dalam penyampain materi sehingga 
siswa dapat mencerna materi dengan baik” (wawancara tanggal 29 Juli 
2022). 

 
Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam 

keberlangsungan mentoring tarbawi di SMPIT Al-Fityan School Gowa, 

modul yang kerap kali mengalami perubahan dan materi yang berat serta 

kurangnya inovasi dari mentor dalam menyederhanakan materi untuk 

siswa SMP sehingga menjadi hambatan dalam mencapai tujuan 

mentoring tarbawi di sekolah. 

 

c. Kendala Mentee 

Selanjutnya adalah kendala yang ditemui dalam mencapai tujuan 

mentoring datang dari peserta mentoring itu sendiri yaitu siswa SMPIT  
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Al-Fityan school Gowa. Hal ini diungkapkan oleh ustadz Fadly 

zainal, lc : 

“Kami para mentor terkendala pada pengisian data mentoring diamana 
data yang diisi oleh ananda bisa saja berbeda dengan apa yang mereka 
laksanakan secara real, kami selalu menghimbau mengarahkan ananda 
berprilaku jujur dalam hal pengisian mutabaah yaumiah yang kami 
evaluasi setiap pekannya” (wawancara tanggal 29 Juli 2022). 

 
Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala 

dari peserta mentoring yaitu masih adanya siswa yang tidak jujur dalam 

proses pengisian form mutaba’ah yang menyulitkan para mentor untuk 

mengevaluasi ibadah yaumiyah peserta mentoring, yang menjadi 

hambatan dalam mencapai tujuan mentoring tarbawi itu sendiri. 

 
Ustadzah mukhlisah, S.Pd.I menambahkan : 

“Hambatan yang sering dialami oleh mentor dalam proses pembentukan 
karakter islami siswa, beberapa siswa ketika mereka sudah diluar sekolah 
tidak terkontrol sehingga terpengaruh lingkungan di luar ”.(wawancara 
tanggal 29 Juli 2022). 

 
Berdasarkan wawancara di atas kendala mentee selanjutnya 

adalah masih ada diantara mereka yang  masih terpengaruh dengan 

lingkungan dari luar sekolah sehingga hasil yang diharapkan dari program 

mentoring Terbawi belum maksimal dikarenakan hal tersebut.  

 

3. Hasil pembentukan karakter islami Siswa Setelah Mengikuti 

Program Mentoring tarbawi. 

Dari hasil wawancara dan observasi di SMPIT Al-Fityan School 

Gowa menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya semaksimal mungkin 
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dalam membentuk dan membina karakter para peserta didik  dengan 

program progam yang sangat menunjang salah satunya adalah program 

mentoring tarbawi yang mana sebagian besar guru sekaligus mentor 

sudah berupaya semaksimal mungkin dalam membentuk karakter islami 

mentee nya. Program telah dilaksanakan dan kewajiban serta 

tanggungjawab seorang guru telah dijalankan dengan baik akan tetapi 

implementasi mentee dalam kehidupan sehari harinya berbeda beda 

seiring berjalannya waktu dalam proses pembentukan serta pembinaan 

karakter peserta didik. 

Peneliti menganalisis data yang diperoleh berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara, secara umum mengenai hasil dari 

pembentukan karakter siswa melalui mentoring tarbawi di SMPIT Al-Fityan 

School Gowa menghasilkan beberapa karakter islami diantaranya:  

a. Salimul aqidah ( aqidah yang lurus ) 

Berdasarkan observasi peserta didik sudah memiliki aqidah yang 

benar ini dibuktikan dengan  pelafadzan setiap niat yg murni ketika hendak 

melakukan ibadah ibadah mahdha bahwa ibadah yang mereka lakukan 

ikhlas semata mata karena Allah. 

b. Shahihul ibadah (ibadah yang benar) 

Dalam aspek ibadah peneliti memperhatikan bahawa peserta didik 

di sekolah ini melaksanakan ibadah ibadah wajib tanpa pemaksaaan, 

peneliti melihat tiap pagi seluruh peserta didik menuju ke masjid, 

melaksanakan sholat dhuha dilanjutkan dengan membaca al ma'tsurat, 
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murojaah al Quran setiap awal PBM serta melakukan sholar fardhu dan 

rawatib di masjid, membaca surah al kahfi secara berjamaah setiap jumat 

dan mengikuti tastqif/ kajian yg diadakan setiap bulannya. 

c. Matinul khuluq ( akhlak dan karakter yang baik ) 

Saat melakukan observasi peneliti memperhatikan bahwasanya 

peserta didik yang berada di sekitar SMPIT Al-Fityan School Gowa 

memiliki karakter karakter islami di antaranya: 

1) Karakter religious 

Peneliti melihat bahwa seluruh siswi, guru, staff dan pegawai 

perempuan di sekolah ini mengenakan hijab syar'i, peneliti juga 

menyaksikan bagaimana para pserta didik mengamalkan 5S ( senyum, 

sapa, salam, sopan, santun ) ketika bermuamalah dengan guru dan teman 

temannya, sebagaimana mereka menjaga adab pergaulan dengan lawan 

jenis, penulis juga memperhatikan para peserta didik membiasakan untuk 

berdoa sebelum memulai aktifitas dan selalu membudayakan kalimah 

thayyibah. 

2)  Karakter Disiplin 

Peneliti melihat bahwa peserta didik datang ke sekolah tepat waktu, 

bgitupun dengan masuk kelas, mereka masuk pada saat waktu masuk 

dan keluar pada saat jam pelajaran selesai, mereka pun tepat waktu 

menuju masjid ketika tiba waktu sholat dan mereka mematuhi aturan 

sekolah 

3) Karakter kejujuran 
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Ini terlihat saat ada siswi mengumumkan telah menemukan barang 

hilang, dan mengembalikan barang yang dipinjam kepada temannya 

4) Karakter sopan santun 

Peneliti melihat bahwa setiap siswa di sekolah ini berkomunikasi 

dengan bahasa yang santun ( tidak menggunakan "ko" dan perkataan 

yang mengandung unsur bullying) 

5) Mengamalkan adab adab islami dalam keseharian 

Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa pembiasaab perilaku 

baik selalu ditanamkan di sekolah ini seperti para siswa di sekolah ini 

mengamalkan adab adab islami seperti : salam dan salim kepada guru 

(dalam kondisi normal), membudayakan tabe',bercanda sewajarnya, tidak 

membully, berdoa sebelum dan setelah belajar, meminta izin ketika keluar 

kelas dan hormat dan santun kepada guru. Peneliti pun memperhatikan 

peserta didik di sekolah ini memiliki adab dengan al Quran ini terlihat 

bahwa siswa membawa dan memegang al Quran dengan sopan, 

meletakkan al Quran di tempat yang benar, membaca al Quran dengan 

tajwid dan tahsin dan mendengarkan temannya ketika membaca Al Quran. 

Dari sinilah dapat terlihat bahwa memang benar SMPIT Al-Fityan 

School Gowa bukan salah satu pondok pesantren namun sekolah ini 

dapat menyediakan dan mnghadirkan pembelajarnnya seperti yang ada 

dalam pondok pesantren, yang menaungi pengetahuan islami serta 

pengamalannya dalam kehidupan sehari hari. 

Hal ini seperti yang diungkapakan oleh Ustz Fadly Zainal, Lc:  
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“Tentu dari hasil pendidikan karakter disekolah melalui banyak program 
yang salah satunya adalah program mentoring yang perannya paling 
dominan dalam pembentukan karakter islami siswa, dimana siswa 
memahami salimul aqidah, shohihul ibadah dan matinul khuluq yang 
menjadi tujuan dan fokus  program mentoring ini” (wawancara tanggal 29 
Juli 2022). 

 
Dari wawancara ini disimpulkan bahwa dari 10 muwashafat 

seorang muslim yaitu salimul aqidah, shahihul ibadah, matinul khuluq, 

qadirun alal kasbi, nafiun lighairih, mujahidun linafsih, mutsaqqaful fikri, 

yang menjadi fokus di tingkat SMPIT adalah 3 muwashafat pertama yaitu 

bagaimana peserta didik memiliki salimul aqidah ( keyakinan yang benar), 

shahil ibadah ( ibadah yang lurus) serta memiliki matinul khuluq ( karakter 

yang baik ). 

Dan ditambahkan oleh Nurul Amalia, S,Psi mentor siswi akhwat 

dan BK :  

“Perbedaan siswa sebelum dan setelah mentoring itu ada pada 
pemahamannya dalam berislam , jadi siswa smpit yang telah mengikuti 
mentoring khususnya kelas XII dan kelas IX lebih memahami tentang 
adab-adab seorang muslim hablun minallah dan hablun minannas, jadi 
mereka lebih mudah diarahkan dan dinasehati  kerena sudah punya 
ilmunya” (wawancara 29 juli 2022). 

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa siswa yang telah 

mengikuti mengikuti mentoring tarbawi akan terlihat perubahan positif 

pada dirinya baik itu dari sisi ilmu dan pemahamannya terhadap Islam 

juga prilaku yang terimplementasikan dalam kehidupan sehari hari. 

Ustadzah Samiyawati, S.Pd.,M.Pd pun menambahkan:  

“Pembentukan dan pembinaan karakter d smpit al fityan meskipun 
mentoring bukanlah satu satunya program pembentukan karakter di 
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sekolah ini, tapi kegiatan tersebut menjadi yang paling diunggulkan dalam 
hal pembinaan karakter para siswa, saya liat ada beberapa siswa yg 
tadinya tidak disiplin, sangat sulit d atur mungkin karena mereka 
mempunyai orngtua yang sibuk sehingga kurang mndapatkan perhatian 
yang cukup tapi alhamdulillah yang di awal para guru sudah sangat 
hopeless dengan progress sang anak tapi karena semua berperan aktif 
baik itu para mentor dan guru untuk terus memberikan nasehat dan 
semangat alhamdulillah sekarang siswa-siswa tersebut sudah sangat 
disiplin, mudah di arahkan bahkan menjadi contoh teman temannya yang 
lain" ( wawancara 29 juli 2022 ) 

Berdasarkan pemaparan ustdzah Samiyawati S.pd, M.pd 

disimpulkan bahwa dengan adanya program pembentukan dan 

pembinaan karakter siswa salah satunya melalui program mentoring 

tarbawi ini mendatangkan hasil positif khususnya pada karakter dan 

perilaku siswa. Program ini mendapatkan hasil yang positif karena adanya 

kerjasamanya antara mentor dan wali kelas dalam memantau prilaku 

mentee, dengan terus menerus melakukan pendekatan dan nasehat yang 

baik, sehingga beberapa siswa yang dahulunya adalah siswa dengan 

banyak pelanggaran namun stelah dilakukan pembinaan melalui program 

mentoring tarbawi mereka dapat meninggalkan perilaku perilaku negatif 

bahkan bisa menjadi contoh dan motivasi yang baik buat teman 

temannya. 

Metode nasehat yang baik ini telah tercantumkan dalam Al Quran :  

 اْدعُ إِلَٰى َسبِيِل َربِ َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ْۖ

Artinya : 

“Serulah kepada Allah dengan hikmah dan nasehat 
yang baik” ( QS :An Nahl :20 ) 
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Dengan nasehat yang terus menerus dilakukan disertai keikhlasan 

dari lubuk hati maka nasehat itu akan sampai pada hati yang 

mendengarnya. Ini seperti yang dikatakan oleh Ali thanthawi Al ladzy 

yakhruju minal qalb yadkhulul qalb walladzy kharaja minal lisan lam 

yatajawazul aadzaan. Apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati 

(dzikrayat ali Thanthawi, juz 1) Sebuah nasehat yang berasal dari lubuk 

hati akan sampai pada hati orang lain dan nasehat yang hanya keluar 

melalui lisan hanya akan, Selanjutnya Peneliti  melakukan wawancara 

dengan  ibu Amy Sofyan, SE. salah seorang orangtua siswa SMPIT Al-

fityan School Gowa, beliau mengatakan: 

“Saya memilih sekolah Al-Fityan untuk anak anak saya, jadi anak saya 
semua sekolah di sini dari tingkat TK sampai SMP karena saya melihat 
pembinaan karakter islami di sini berjalan sangat baik. Anak anak sejak 
TK diajarkan hadits hadits dan doa doa wajib di ajarkan pula adab adab 
islami, membuat  anak anak mandiri sejak dini kemudian di tingkat SD dan 
SMP anak anak sudah terbiasa dengan prilaku islami dan terus dibina 
dengan program program penunjang salah satunya  dengan program 
mentoring tarbawi ini  yang semakin memperkuat karakter anak anak di 
sekolah ini (wawancara 30 juli 2022) 

Hasil wawancara di atas peneliti memahami bahwa program 

mentoring tarbawi ini berjalan efektif sebagai sarana pembentukan dan 

pembinaan karakter islami siswa di sekolah. 

C. Pembahasan 

Setelah data dipaparkan dan menghasilkan temuan-temuan maka 

berikutnya adalah mengkaji hakikat dan makna temuan sebagai berikut: 

1. Program Mentoring Tarbawi di SMPIT Al-Fityan school 

Gowa 
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Program Mentoring SMPIT Al Fityan school Gowa merupakan 

program ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap siswa . Tujuan 

berdirinya sekolah adalah sebagai wadah pendiidkan karakter islami bagi 

siswa . maka program mentoring tersebut adalah salahsatu sarana 

pengembangan karakter Islami siswa. 

Sebelum program mentoring diterapkan, Penaggung jawab 

membuat pelataihan atau daurah Murabbi sebagai bekal para mentor 

dalam mengelola dan membina anggota menteenya dengan efektif. 

Sebelum tahun ajaran baru dimulai penanggung jawab mentoring 

melakukan sosialisasi bersama dengan para mentor terkait target target 

yang akan dicapai dari program mentoring tarbawi tersebut dan 

menetapkan waktu beserta kelompok mentoring tarbawi. 

Program mentoring di SMPIT Al-Fityan School Gowa memiliki 

struktur kepengurusan yang secara khusus menangani secara penuh 

setiap kegiatan mentoring tarbawi.Tugas penanggung jawab mentoring 

tarbawi yakni melaksanakan program persiapan pelaksanaan mentoring 

tarbawi, memantau kegiatan mentoring tarbawi, memimpin rapat evaluasi. 

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa susunan 

pengelola perogram mentoring adalah sebagai berikut: musyrif tarbawi, 

kepala sekolah,   kesiswaan,  penanggung jawab dan  Mentor. 
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2. Pelaksanaan Program Mentoring Tarbawi di SMPIT Al-

Fityan School Gowa. 

Pelaksanaan program mentorinarbawi di SMPIT Al-Fityan School 

Gowa dilaksanakan secara menyeluruh untuk siswa, guru dan pegawai Al-

Fityan School Gowa. 

Program mentoring tarbawi dilakukan setiap hari Jum’at dari pukul 

07.30-08.50 WITA.  

a. Peserta dibagi perkelompok (9-15 orang) dan memiliki 1 

orang mentor.  

b. Mentor menentukan lokasi mentoring dan diikuti oleh peserta 

mentoring tarbawi.  

c. Mentor melakukan absen terlebih dahulu.  

d. Setiap peserta membaca Al-Qur’an secara bergiliran 

sebelum penyampaian materi mentoring dimulai.  

e. Penyampaian materi mentoring tarbawi oleh mentor dengan 

menggunakan metode ceramah.  

f. Sesi diskusi / tanya jawab antara mentor dan siswa.  

g. Penyampaian ulang materi dari siswa.  
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h. Kesimpulan materi dari mentor dan pemberitahuan tentang 

materi minggu depan.  

i. Penilaian dari mentor. 

Program mentoring menggunakan metode ceramah dan 

diskusi.Selain melaksanakan kegiatan mentoring perkelompok, setiap 

akhir bulan para siswa melakukan tasqif gabungan dari semua kelompok 

mentoring di Aula sekolah dari ustad / guru yang ditetapkan atau 

direkomendasikan oleh musyrif tarbawi 

3. Kendala dan Hambatan Mentoring Tarbawi serta Teknik 

Penilaian Siswa Peserta Mentoring Tarbawi di SMPIT Al-

Fityan School Gowa 

Setiap program pastilah ada hambatan dan kendala yang dihadapi 

dalam mencapai tujuannya.Begitupun halnya program mentoring tarbawi 

di sekolah. 

Adapun kendala-kendala pada pelaksanaan program ini 

diantaranya tarletak pada SDM (mentor) yang tidak merata secara 

kualitas, juga terkendala pada tempat yang terbatas,  mentor yang abai 

pada keadaan mentornya, meskipun dia sebagai mentor dapat 

menyampaikan materi dengan baik namun kurang care terhadap prilaku 

tenrtentu.  
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Selain kendala pada mentor juga terdapat kedala pada modul 

materi mentoring bahwa setiap tahunnya ada materi materi yang 

mengalami revisi dan ini selalu dibutuhkan sosialisai kementor dan juga 

proses adaptasi dalam pelaksanaan dilapangan ketika terjadi perubahan 

kurikulum. Dan materi yang ada pada modul terlalu berat untuk 

dipahamioleh siswa, beberapa mentor tidak menyederhanakan materi 

dalam penyampaiannya, 

 Selain itu, terdapat juga kendala pada mentee ketika peroses 

mentoring tarbawi berlangsung yaitu beberapa siswa yang terlambat hadir, 

mengantuk dan tidak fokus pada kegiatan mentoring, juga terkendala 

pada pengisian data mentoring diamana data yang diisi oleh ananda bisa 

saja berbeda dengan apa yang mereka laksanakan secara real.  

4. Hasil karakter islami  siswa Setelah Mengikuti Program 

Mentoring Tarbawi. 

Hasil positif dalam membentuk karakter islami siswa yaitu 

terbentuknya aqidah yang lurus ( Salimul Aqidah ), Ibadah yang benar ( 

Shahihul Ibadah ) dan karakter yang baik ( Matinul khuluq ).   
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dari pembahasan peneliti mengenai 

pembentukan karakter islami siswa melalui mentoring tarbawi sebagai 

berikut : 

1. Kegiatan mentoring di SMPIT Al-Fityan School Gowa telah 

diadakan sejak awal berdirinya sekolah ini sebagai ekstrakurikuler 

yang wajib diikuti oleh setiap siswa dalam membentuk karakter 

islami siswa. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi program.  

2.  Pelaksanaan mentoring di SMPIT Al-Fityan School Gowa 

dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal, menggunakan 

metode halaqoh yaitu siswa melingkar didampingi oleh setiap 

mentor dilaksanakan setiap hari jumat jam 07:30- 08:50.  

3. Kendala dalam pelaksanaan mentoring di SMPIT Al-Fityan School 

Gowa diantranya : ada beberapa mentor masih perlu pembinaan, 

modul yang sering berubah-ubah, tempat yang tidak memadai 

karena banyaknya kelompok mentoring, siswa yang sering 

terlambat dan kurang serius dalam pelaksanaan mentoring. Hasil 

pembentukan karakter islami dalam program mentoring ini yaitu 

terbentuknya aqidah yang benar (salimul Aqidah), Ibadah yang 

benar (Shahihul Ibadah) dan karakter yang baik (Matinul khuluq). 
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B. Saran 

1. Bagi sekolah, untuk terus menerus mengembangkan kegiatan 

mentoring tarbawi ini, dari segi evaluasi dan program-program 

pendukung dalam pembentukan karakter islami siswa, sehingga 

perkembangan mentoring di SMPIT Al-Fityan School Gowa 

semakin lebih baik dan bisa mempertahankan brending sebagai 

sekolah carakter building dan terus menjadi sekolah percontohan 

dalam pelaksanaan mentoring tarbawi.  

2.  Bagi pananggung jawab  dan mentor, untuk meningkatkan 

kreativitas penyampaian materi pada siswa dan peka terhadap 

keadaan menteenya agar tidak bosan dalam menasehati walaupun 

terkadang mereka acuh terhadap nasehat karena nasehat adalah 

salah satu ciri seorang yang tidak merugi. Hal ini seperti disebutkan 

dalam ayat :  

َن لَِفى ُخْسر  )(َوٱْلعَْصر نَسٰ ِلَحٰ ِ   )(إِنَّ ٱْْلِ ْو۟ا بِ  إًِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا َوَعِملُو۟ا ٱلص َّٰ ْو۟ا  َوتََواص َ ِ َوتََواص َ ْلَحق 

)(ِبِ لصَّبْ   

Artinya: 

 “Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. 

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan 

serta  saling  menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati 

untuk  kesabaran.” 
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3. Bagi peserta mentoring, agar hadir tepat waktu, mencatat setiap 

materi, jujur dalam mengisi mutabaah yaumiah dan bertanggung 

jawab setiap tugas yang diberikan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian :Pembentukan Karakter Islami Siswa Melalui  

Mentoring    Tarbawi Di Sekolah Menengah 

Islam Terpadu Al-Fityan School Gowac 

Nama Informan :Hamriah, S.Si., S.Pd 

Jabatan :Kepala Sekolah SMPIT Al-Fityan School 

Gowa 

 

PERTANYAAN: 

1. Bagaimana awal mula kegiatan mentoring ini diterapkan? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Metode apa yang digunakan pada pelaksanaan program mentoring 

tarbawi di SMPIT ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Modul apa yang digunakan pada pelaksanaan mentoring tarbawi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………. 

4. Sebagai kepala sekolah apa yang ibu harapkan dari penerapan 

mentoring tarbawi ini?   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

       Makassar,   2022 

       INFORMAN 

 

       ------------------------------------

- 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian :Pembentukan Karakter Islami Siswa Melalui  

Mentoring    Tarbawi Di Sekolah Menengah 

Islam Terpadu Al-Fityan School Gowa 

Nama Informan :Rahmayani, S.pd I 

Jabatan :Penanggung Jawab Mentoring SMPIT Al- 

Fityan School Gowa 

 

PERTANYAAN: 

1. Apakah seluruh siswa wajib mengikuti program mentoring tarbawi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana bentuk pelaksanaan mentoring tarbawi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Siapakah yang menyusun materi- materi mentoring tarbawi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi mentor? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana bentuk evaluasi kegiatan mentoring? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

5 apa saja yang menghambat dalam proses pelaksanaan program 

mentoring tarbawi? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

       Makassar,   2022 

       INFORMAN 

 

       ------------------------------------

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian :Pembentukan Karakter Islami Siswa Melalui  

Mentoring    Tarbawi Di Sekolah Menengah 

Islam Terpadu Al-Fityan School Gowa 

Nama Informan :Muhklisah, S.pd I 

Jabatan :Mentor SMPIT Al- Fityan School Gowa 

PERTANYAAN: 

1. sebagai seorang mentor, apa saja hambatan yang di alami dalam 

pelaksanaan mentoring? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana keaktifan siswa saat mengikuti mentoring? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. apakah modul yang digunakan selalu mengalami pengembangan 

tiap tahunnya? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Apakah program ini efektif untuk membentuk karakter islami siswa 

? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana teknik penilaian siswa terhadap perogram mentoring ini 

 

Makassar,   2022 

      INFORMAN 

 

 

       ------------------------------------

- 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian :Pembentukan Karakter Islami Siswa Melalui  

Mentoring    Tarbawi Di Sekolah Menengah 

Islam Terpadu Al-Fityan School Gowa 

Nama Informan :Fadly Zainal, Lc. 

Jabatan :Mentor SMPIT Al- Fityan School Gowa 

 

PERTANYAAN: 

1. Apa hambatan yg dialami oleh mentor dalam mencapai tujuan 

mentoring? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Berapa presentasi keberhasilan program mentoring tarbawi 

terhadap pembentukan karakter siswa di smpit alfityan school 

gowa? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti mentoring tarbawi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Makassar,   2022 

      INFORMAN 

 

 

       ------------------------------------ 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian :Pembentukan Karakter Islami Siswa Melalui  

Mentoring    Tarbawi Di Sekolah Menengah 

Islam Terpadu Al-Fityan School Gowa 

Nama Informa :Siswi Kelas VIII 

 

PERTANYAAN: 

1. Apa itu mentoring tarbawi ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. kapan pelaksanaan kegiatan ini ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. apa manfaat yang dirasakan setelah mngikuti mentoring tarbawi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaimana mentor menyampaikan materinya?   

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5. Di mana kegiatan ini diadakan?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

       

Makassar,   2022 

       INFORMAN 

 

 

       ------------------------------------ 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Judul Penelitian :Pembentukan Karakter Islami Siswa Melalui  

Mentoring    Tarbawi Di Sekolah Menengah 

Islam Terpadu Al-Fityan School Gowa 

Nama Informa :Orang Tua Siswa  

 

PERTANYAAN: 

1. Bagaimana karakter ananda sebelum mengikuti pembinaan 

karakter islami d sekolah? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………. 

2. Apakah ada perbedaan yang ibu rasakan terhadap prilaku ananda 

setelah melalui program pembinaan karakter di sekolahnya? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………. 

3. Sebagai orngtua apa harapan ibu untuk ananda melalui program 

mentoring tarbawi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………. 

      

      Makassar,   2022 

       INFORMA 

 

 

 

      ------------------------------------ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA DENGAN PJ MENTORING 

WAWANCARA DENGAN KEPALA  SEKOLAH 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAWANCARA DENGAN MENTOR AKHWAT 

BERSAMA DENGAN SISWA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTORING SISWA SMP  

MENTORING SISWI  SMP  

 


