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ABSTRAK 

Sayyida Farihatunnafsiyah, 111211133115, Strategi Pembentukan Karakter 

Kepemimpinan di Pesantren Tebuireng, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga, 2017. xxi+ 204 halaman, +11 Lampiran 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai strategi 

pembentukan karakter kepemimpinan di Pesantren Tebuireng. Strategi 

pembentukan karakter kepemimpinan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang 

dan dilakukan mencakup perencanaan, pola, penempatan, dan perspektif serta 

hubungan timbal baliknya dalam mencapai tujuan pembentukan karakter 

kepemimpinan. 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi pembentukan karakter 

kepemimpinan di Pesantren Tebuireng. Pendekatan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus 

instrumental. Data dalam penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara, 

observasi, dan studi dokumen.Data kemudian dianalisis menggunakan metode 

analisis tematik dengan tipe data driven.Lokasi dalam penelitian ini adalah 

Pesantren Tebuireng. Partisipan penelitian terdiri dari 8 informan kunci, yakni 4 

kepala sekolah unit pendidikan di Pesantren Tebuireng, 1 orang Ketua Diklat 

Kader, 1 orang Kepala Pondok Putra, 1 orang Pembina,dan 1 orang santri.  

Penelitian ini menghasilkan 4 tema terkait dengan pembentukan karakter 

kepemimpinan. Tema pertama adalah standar karakteristik pembentukan karakter 

kepemimpinan yang merupakan turunan dari visi dan nilai pesantren. Standar 

didefinisikan sebagai karakteristik kepemimpinan berdasarkan lima nilai dasar 

Pesantren Tebuireng yakni, jujur, ikhlas, kerja keras, tanggung jawab, dan 

toleransi. Ketiga tema berikutnya adalah figur, proses, dan lingkungan yang 

merupakan strategi yang diterapkan di Pesantren Tebuireng.Figur adalah suatu 

pengaruh dalam membentuk karakter kepemimpinan melalui seorang figur. Proses 

adalahsuatuserangkaian upaya manajemen yang sistematis atas program-program 

yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi menghasilkan pemimpin yang 

berakhlak karimah. Lingkungan adalahsuatu pengaruh pengkondisian lingkungan 

sedemikian rupa di Pesantren Tebuireng dalam membentuk karakter 

kepemimpinan. 

Kata Kunci: strategi pembentukan karakter, kepemimpinan, pendidikan pesantren 
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