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PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 Diskursus tentang pendidikan karakter
1
 merupakan kajian yang paling 

hangat dibicarakan pada pentas pendidikan nasional saat ini, hal ini disebabkan 

oleh banyaknya problematika yang dihadapi bangsa Indonesia semenjak 

terjadinya reformasi. Diakui atau tidak, saat ini terjadi krisis yang nyata dan 

mengkhawatirkan seluruh komponen bangsa dengan melibatkan milik kita yang 

paling berharga, yaitu anak. Persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia saat ini yaitu : 

Pertama, kondisi moral dan akhlak generasi muda sudah rusak. Hal ini 

ditandai antara lain dengan maraknya tawuran antar pelajar, peredaran video 

porno di kalangan pelajar, seks bebas di kalangan remaja semakin 

mengkhawatirkan. Sexsual Behavior Survey telah melakukan survey di lima kota 

besar di Indonesia, Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali pada 

bulan Mei 2011. Dari 663 responden yang diwawancarai secara langsung 

mengakui bahwa 39% responden remaja usia antara 15-19 tahun pernah 

berhubungan seksual, sisanya 61% berusia antara 20-25 tahun. Lebih 

memprihatinkan lagi berdasarkan profesi, peringkat tertinggi yang pernah 

                                                           
1 Dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan 

bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 
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melakukan free seks  ditempati oleh para mahasiswa 31%, karyawan kantor 18%, 

sisanya ada pengusaha, pedagang, buruh, dan sebagainya, termasuk 6 % siswa  

SMP atau SMA.
2
 

Kedua, pengangguran terdidik yang mengkhawatirkan (lulusan SMA, 

SMK dan Perguruan Tinggi). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan 

bahwa pengangguran terdidik ini adalah lulusan SMK 17,26 %, lulusan SMA 

14,31 %, lulusan Perguruan Tinggi 12,59%, lulusan SD 4,57% dan lulusan SMP 

9,39%. Dengan banyaknya pengangguran di tengah-tengah masyarakat maka  

tindakan kriminalitas akan meningkat dan akan mengancam rasa aman dan 

nyaman di lingkungan masyarakat. Pencurian dan perampokan disertai 

pembunuhan terjadi di mana-mana, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau 

narkoba sudah masuk keseluruh lapisan strata masyarakat mulai pejabat sampai 

level terendah dan dari kota sampai ke desa-desa terpencil.  

Ketiga, rusaknya moral bangsa karena  banyaknya terjadi korupsi di 

kalangan pemimpin bangsa. Bukan hanya perilaku remaja, perilaku orang dewasa 

juga semakin merusak kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, seperti 

senang dengan konflik dan kekerasan (tawuran), perilaku pejabat yang senang 

korupsi, perselingkuhan dan lain-lain. Fenomena ini sudah menjadi masalah dan 

penyakit sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.  

Fenomena kerusakan nilai-nilai moral itu tidak hanya dirasakan oleh 

bangsa Indonesia, tetapi telah menjadi fenomena dunia
3
. Ali Abdul Halim 

                                                           
2 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, Bandung, Alfabeta, 

2012, hlm. iii-iv. 
3Murtadha Muthahhari menjelaskan sejumlah krisis moral yang melanda masyarakat 

modern saat ini seperti; Pertama, bunuh diri, merebaknya kasus bunuh diri merupakan persoalan 
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Mahmud menjelaskan bentuk-bentuk kerusakan nilai-nilai karakter masyarakat 

dunia itu sebagai berikut
4
 : 

1. Free-sex yang menjadi fenomena di seluruh dunia, didukung oleh Barat dan 

diperkuat dengan perangkat-perangkat media massa, telah menyebarkan 

penyakit AIDS, perzinaan dan homoseks dengan bernaung di bawah 

bendera kebebasan individu.  

2. Beredarnya obat-obat terlarang dengan berbagai jenisnya, perluasan tempat 

pemasarannya, dan peningkatan teknik produksi dan promosinya. 

3. Meluasnya kriminalitas dengan berbagai ragamnya, baik yang bersifat 

pribadi maupun sosial, bahkan kadang-kadang sampai tingkat dunia. Seperti 

sebuah negara menyerang negara lain yang lemah sistem pertahanannya 

hanya untuk menguasai kekayaan alamnya atau menjadikannya sebagai 

pasar bagi barang-barang produksi negara  tersebut. 

                                                                                                                                                                
rumit yang dihadapi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena mengenaskan 

seperti itu justru banyak terjadi pada masyarakat maju yang berlimpah materi. Ini disebabkan oleh 

perkembangan perasaan absurd dalam hidup dan ketidakmampuan menemukan rahasia hidup, 

kekosongan yang mengepung jiwanya dari segala penjuru. Inilah kecemasan dan ketidakmampuan 

memikul kesulitan hidup dan tantangan zaman dan menjadi faktor penyebab menghindari 

tanggungjawab. Kedua, kekosongan waktu, kekosongan waktu menyebabkan banyak perbuatan 

negatif. Kekosongan waktu mereka isi dengan hiburan-hiburan di bioskop, teater, justru semakin 

menambah runyam persoalan yang dihadapi. Karena hiburan seperti itu membuat mereka lupa diri 

dan semakin menumbuhkan fatamorgana yang menipu. Ketiga, Kebrutalan dan kenakalan remaja, 

di dunia Barat terjadi krisis di mana kaum muda melakukan pemberontakan terhadap tradisi, 

menjauhkan diri dari aturan-aturan dan menjadi generasi cuek dan mencari kesenangan sendiri 

hingga akhirnya terjerumus ke dalam dunia narkoba. Keempat, Pudarnya kasih sayang, 

Berkubangnya dalam fatamorgana kehidupan dan jauh dari ajaran Allah swt. menyebabkan 

kebekuan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama. Bahkan perasaan keibuan  pun telah hilang 

esensinya. Para ibu tidak lagi mencurahkan kasih sayang pada anaknya. Demikian pula  antara 

saudara sekandung dengan yang lain, bahkaan hilangnya hubungan antara manusia dengan saudara 

nya sesama manusia. Sikap seperti itu memberi dampak negatif terhadap kehidupan keluarga yang 

merupakan inti masyarakat hingga merebaklah kasus perceraian, dan anggota keluarga yang 

tercerai berai. Lihat Murtadha Muthahhari, Filsafat Moral Islam Kritik Atas Berbagai 

Pandangan Moral, Terj. Muhammad Babul Ulum & Edi Hendri, Jakarta, al-Huda, 2004, hlm.194-

198. 
4Ali Abdul Halim Mahmud, Tarbiyah Khuluqiyah: Pembinaan Diri Menurut Konsep 

Nabawi, Terj. Afifuddin, Tunggulsari Pajang, Solo, Media Insani, 2003, hlm. 43-44 
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4. Merajalelanya kasus penculikan anak-anak, wanita dan orang-orang dewasa, 

pembajakan pesawat dan kapal laut. 

5. Adanya undang-undang yang dirumuskan oleh badan-badan dunia yang 

memihak negara-negara kuat/kaya untuk menguasai negara-negara 

lemah/miskin. Meskipun mencerminkan ketidakadilan yang dijustifikasikan 

oleh sejumlah undang-undang tersebut, tidak mendapatkan perlawanan 

berarti dari pihak yang dirugikan karena adanya ancaman embargo ekonomi, 

dan serangan militer. 

Secara umum sumber penyebab krisis moral, akhlak dan karakter ini 

adalah sebagai berikut ; Pertama, longgarnya pegangan agama yang 

menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam (self control). Selanjutnya alat 

pengontrol berpindah kepada hukum dan masyarakat. Namun karena hukum dan 

masyarakat juga sudah lemah, maka hilang seluruh alat kontrol. Akibatnya 

manusia berbuat sesuka hati dalam melakukan pelanggaran tanpa ada yang 

menegur. Kedua, pembinaan moral yang dilakukan orang tua, sekolah dan 

masyarakat sudah kurang efektif. Ketiga institusi pendidikan ini sudah terbawa 

oleh arus kehidupan yang lebih mengutamakan materi tanpa diimbangi dengan 

pembinaan mental spiritual. Ketiga, karena derasnya arus budaya hidup 

materialistik, hedonistik, dan sekuleristik. Derasnya budaya yang demikian itu 

didukung oleh para penyandang modal yang semata-mata mengeruk keuntungan 

material dengan memanfaatkan para remaja tanpa memperhatikan dampaknya 

bagi kerusakan akhlak. Berbagai produk budaya yang merusak itu dapat dilihat 

dalam bentuk semakin banyaknya tempat-tempat hiburan yang mengundang 
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selera biologis, peredaran obat-obat terlarang, buku-buku porno, alat-alat 

kontrasepsi dan sebagainya. Keempat, karena belum adanya kemauan yang 

sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memperbaiki karakter dan akhlak 

bangsa. Hal ini diperparah oleh ulah sebagian oknum elit penguasa yang semata-

mata mengejar kedudukan, kekayaan, dan sebagainya dengan cara yang tidak 

mendidik, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Untuk kasus Indonesia banyak orang mengatakan bahwa demoralisasi ini  

terjadi karena proses pembelajaran cenderung mengajarkan pendidikan moral dan 

budi pekerti sebatas teks dan kurang pada asfek aplikasi dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam konteks pendidikan formal di sekolah, bisa jadi salah satu 

penyebabnya karena pendidikan di Indonesia lebih menitikberatkan pada 

pengembangan intelektual atau kognitif semata, sedangkan aspek soft skils atau 

non akademik sebagai unsur utama pendidikan karakter belum diperhatikan secara 

optimal bahkan cenderung diabaikan.  

Saat ini, ada kecenderungan bahwa target akademik masih menjadi tujuan 

utama dari hasil pendidikan, seperti halnya Ujian Nasional (UN), sehingga proses 

pendidikan karakter masih sulit dilakukan. Dengan kata lain, aspek-aspek lain 

yang ada dalam diri siswa, yaitu aspek afektif dan nilai-nilai moral kurang 

mendapatkan perhatian dan sentuhan serius. 

Diakui, persoalan karakter dan moral memang tidak sepenuhnya 

terabaikan oleh lembaga pendidikan. Akan tetapi, dengan fakta-fakta seputar 

kemerosotan moral di sekitar kita menunjukkan bahwa ada kegagalan pada 

institusi pendidikan kita dalam hal menumbuhkan manusia Indonesia yang 
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berkarakter dan berakhlak mulia. Kesalahan ini tidak seluruhnya dibebankan 

kepada guru di sekolah, akan tetapi peran orang tua juga dituntut untuk 

menanamkan nilai-nilai akhlak dan moral anak dalam lingkungan keluarga.  

Tidak dapat disangkal bahwa persoalan karakter dalam kehidupan manusia 

di muka bumi sejak dulu sampai sekarang dan juga zaman yang akan datang, 

merupakan suatu persoalan yang besar dan penting. Fakta-fakta sejarah telah 

cukup banyak memperlihatkan kepada kita bukti bahwa kekuatan dan kebesaran 

suatu bangsa pada hakikatnya berpangkal pada kekuatan karakternya, yang 

menjadi tulang punggung bagi setiap bentuk kemajuan lahiriah bangsa tersebut.
5
  

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas sumber daya  

manusia (SDM) karena kualitas karakter bangsa  menentukan kemajuan suatu 

bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini, sebab 

usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Kegagalan 

penanaman kepribadian yang baik di usia dini akan membentuk pribadi yang 

bermasalah di masa dewasanya kelak. 

Manusia  pada hakikatnya  terdiri dari  tiga dimensi yang perlu 

dikembangkan dan dipelihara, yaitu ; (1) manusia sebagai makhluk moral, yaitu 

berbuat sesuai dengan norma-norma susila, (2) manusia sebagai makhluk 

individual, yaitu berbuat untuk kepentingan diri sendiri, (3) manusia sebagai 

makhluk sosial, hidup bermasyarakat, bekerjasama dan tolong menolong. Ketiga 

dimensi hakikat manusia itu harus berkembang dan mendapat bimbingan dan 

                                                           
5 Muhammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, Jakarta, Raja Grafindo 

Persada, 2014, hlm. vii 
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pengarahan yang benar semenjak kecil sampai dewasa, bahkan sampai usia 

lanjut.
6
 

Sebaliknya, kejatuhan dan kehancuran suatu bangsa diawali dengan 

kemerosotan karakternya, walaupun kelemahan dan kehancuran itu buat 

sementara masih dapat ditutup-tutupi dengan kemajuan lahiriah, dan kekuatan 

lahiriah itu pada hakikatnya tidak mempunyai urat lagi dalam jiwa bangsa itu. 

Karakter seseorang yang positif atau mulia akan mengangkat derajat yang tinggi 

dan mulia bagi dirinya. Kemuliaan seseorang terletak pada akhlak, moral  dan 

karakternya. Karakter begitu penting karena dengan karakter yang baik membuat 

kita tahan, tabah menghadapi cobaan dan ujian yang datang, dan dapat menjalani 

hidup dengan sempurna.
7
  

 Bukanlah suatu hal yang terlalu sulit untuk dipahami, bahwa ketika dalam 

masyarakat suatu bangsa sangat sedikit orang-orang yang dapat dipercaya, 

kedustaan dan kecurangan telah merajalela, orang yang kuat memakan dan 

menzalimi orang yang lemah dengan seenaknya, dan cerdik cendekia manipu 

orang-orang bodoh semaunya saja. Manusia menjadi serigala bagi manusia 

lainnya. Maka dalam kondisi seperti ini ketenteraman dan kebahagian hidup akan 

sangat sulit dapat diwujudkan. 

  Masnur Muslich mengutip pendapat Thomas Lickona seorang professor 

pendidikan dari Cortland University, mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda-

tanda zaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini sudah ada, berarti 

                                                           
6 Muhammad Mustari, Ibid, hlm. viii 
7Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 6 
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sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran
8
. Tanda-tanda yang dimaksud 

adalah (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) pengunaan kata-kata 

dan bahasa yang memburuk, (3) pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak 

kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, 

al-kohol dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, 

(6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua 

dan guru, (8) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) 

membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian 

di antara sesama. 

  Fenomena-fenomena kemerosotan karakter yang terjadi sekarang bermula  

dari sudah semakin hilangnya nilai dan norma, baik dan buruk di tengah-tengah 

masyarakat. “Nilai” adalah suatu pola normatif yang menentukan tingkah laku 

yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar 

tanpa membedakan fungsi-fungsi bagian-bagiannya.
9
 Nilai lebih mengutamakan 

berfungsinya pemeliharaan pola dari sistem sosial. Sedangkan “norma”
10

 adalah 

suatu pola yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu bagian (unit) 

atau kelompok unit yang beraspek khusus dan yang membedakan dari 

                                                           
8 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke 2, 2011, hlm.35-36 
9Talcot  Parson, Some Consideration on the Theory of Social Change, Rural Sociologi, 

1963, hlm. 223, dikutip oleh, H.M. Arifin , Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 2010, 

hlm. 128 

10 Norma juga diartikan sebagai kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang 

mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, 

bertingkah laku agar masyarakat tertib, teratur, dan aman. Norma , di samping sebagai pedoman 

atau panduan berbuat atau bertingkah laku juga dipakai sebagai tolok ukur di dalam mengevaluasi 

perbuatan seseorang. Norma selalu berpasangan dengan sanksi, yaitu suatu keadaan yang 

dikenakan kepada si pelanggar norma.
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 tugas-tugas kelompok lainnya.
11

 Norma bersifat integratif, ia mengatur berbagai 

macam proses yang membantu mengimplementasikan komitmen terhadap nilai 

yang terpolakan. Norma dapat ditemukan dalam kehidupan manusia dan dapat 

digolongkan menjadi; norma agama atau religi, norma moral atau kesusilaan, 

norma adat istiadat/sopan-santun atau norma kesopanan, dan norma hukum. 

Untuk mengantisipasi merosotnya nilai-nilai karakter pada diri individu 

seseorang, masyarakat dan bangsa  secara keseluruhan, maka  usaha pendidikan 

karakter sungguh sangat diperlukan dewasa ini. Karena pendidikan karakter dapat 

menahan kemerosotan nilai moral dan karakter,  dan dapat pula meningkatkan 

mutu karakter generasi sekarang dan yang akan datang, demi tegaknya pondasi 

sebuah bangsa dan negara. 

 Sistem nilai dan norma yang akan melahirkan karakter yang baik, dan  

dijadikan kerangka acuan yang menjadi rujukan cara berperilaku lahiriah dan 

rohaniah manusia muslim ialah nilai dan moralitas yang diajarkan oleh agama 

Islam sebagai wahyu Allah SWT. (al-Qur‟an) yang diturunkan kepada Nabi-Nya 

Muhammad SAW. Nilai dan moralitas Islami adalah bersifat menyeluruh, bulat 

dan terpadu, tidak terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang satu sama lain 

berdiri sendiri. Suatu kebulatan nilai dan moralitas itu mmengandung aspek 

normatif (kaidah, pedoman) dan operatif (menjadi landasan amal perbuatan). 

 Nilai-nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti dilihat dari segi 

normatif, yaitu baik dan buruk, benar dan salah, hak dan batil, diridhai dan 

dikutuk oleh Allah SWT. Sedang bila  dilihat dari segi operatif nilai tersebut 

                                                           
11 Ibid, hlm. 128 
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mengandung lima pengertian kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku 

manusia, yaitu : Wajib atau fardhu, Sunat atau mustahab, mubah atau jaiz, 

makruh, dan haram. 

  Dari segi bahasa kata “baik” adalah terjemahan dari kata khair dalam 

bahasa Arab, good dalam bahasa Inggris. Menurut Al-Raghib al-Ashfahani (w. 

502 H/1108 M) bahwa yang disebut khair (baik) adalah sesuatu yang diinginkan 

dan diharapkan semuanya terjadi, seperti keadilan, keutamaan, dan sesuatu yang 

bermanfaat. Lawan kata khair itu adalah syarr.
12

 Ada pula pendapat yang 

mengatakan bahwa secara umum yang disebut “baik” atau kebaikan adalah 

sesuatu yang diinginkan, yang diusahakan dan menjadi tujuan manusia. Dalam 

Lisan al-Arab kata khair dimaknai dengan انفاضهت يٍ كّم شٍئ (sifat yang utama 

dari segala sesuatu).
13

 Tingkah laku manusia adalah baik, jika tingkah laku 

tersebut menuju kepada sifat utama dan kesempurnaan manusia. Kebaikan disebut 

nilai (value), apabila kebaikan itu bagi seseorang menjadi kebaikan yang konkret. 

Pemakaian kata “buruk” dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah syarr, 

Al-Raghib al-Ashfahani (w. 502 H) memaknainya dengan  انذي ٌزغب عُّ انكّم: انشز  

(buruk adalah sesuatu yang dibenci dan tidak disukai seluruhnya).
14

 Ada juga 

pendapat yang mengartikan dengan sesuatu yang tidak baik, yang tak seperti yang 

seharusnya, tidak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, kurang dalam nilai, 

tak mencukupi, keji, jahat, tidak bermoral, tidak menyenangkan, tidak dapat 

disetujui, tidak dapat diterima, sesuatu yang tercela, lawan dari baik, dan 

                                                           
12 Al-Raghib al-Ashfahani, Mu‟jam Mufradat al-Faz al-Qur‟an,  Beirut : Dar al-Katib al-

Arabi, t.t. hlm. 163.  

 13 Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, Kairo : Dar al-Ma‟arif, t.t. hlm. 1298 

 14 Al-Raghib al-Ashfahani, Op.cit. hlm. 263 
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perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku.
15

 

Dengan demikian, yang dikatakan buruk itu adalah sesuatu yang dinilai 

sebaliknya dari yang baik, dan tidak disukai kehadirannya oleh manusia kapanpun 

dan di manapun, dan manusia pasti menolak dan tidak menerima sesuatu yang 

buruk tersebut. 

Sistem moral Islami yang menjadi acuan karakter bagi seorang Muslim 

menurut Abul A‟la Al-Maududi (w. 1979 M)
16

 memiliki ciri-ciri yang sempurna, 

dan berbeda dengan sistem moral non-Islami. Ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Keridhaan Allah merupakan tujuan hidup Muslim. Dan keridhaan Allah ini 

menjadi sumber standar moral yang tinggi dan menjadi jalan bagi evolusi 

moral kemanusiaan. Sikap mencari keridhaan Allah memberikan sanksi moral 

untuk mencintai dan takut kepada Allah yang pada gilirannya mendorong 

manusia untuk mentaati hukum moral tanpa paksaan dari luar. Dengan 

dilandasi iman kepada Allah dan hari kiamat, manusia terdorong untuk 

mengikuti bimbingan moral secara sungguh-sungguh dan jujur seraya 

berserah diri dengan ikhlas kepada Allah. 

2. Semua lingkup kehidupan manusia senantiasa ditegakkan di atas moral Islami 

sehingga moralitas Islami berkuasa penuh atas semua urusan kehidupan 

manusia, sedang hawa nafsu dan vested interest picik tidak diberi kesempatan 

menguasai kehidupan manusia. Moral Islami mementingkan keseimbangan 

                                                           
15 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakkter Mulia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2013, hlm, 89 
16 Abul A‟la Al-Maududi, Islamic Way Of Life, Terj. Mashuri Sirajuddin Iqbal, Bandung 

Sinar Baru, 1983, hlm.39-41  
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dalam semua aspek kehidupan manusia individual maupun sosial serta 

melindunginya sejak buaian sampai liang lahat. 

3. Islam menuntut manusia agar melaksanakan sistem kehidupan yang 

didasarkan atas norma-norma kebajikan dan jauh dari kejahatan. Ia 

memerintahkan perbuatan yang ma‟ruf dan menjauhi kemungkaran, bahkan 

manusia dituntut agar menegakkan keadilan dan menumpas kejahatan dalam 

segala bentuknya. Kebajikan harus dimenangkan atas kejahatan. Getaran hati 

nurani harus dapat mengalahkan perilaku jahat dan nafsu rendah. 

Karakter manusia dalam bentuknya yang baik dan buruk dapat 

menimbulkan akibat-akibat berantai dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Pendidikan karakter yang baik di waktu sekarang, bukan  saja akan memperbaiki 

kehidupan masyarakat  masa sekarang, tetapi juga menjadi landasan yang baik 

dan kuat untuk generasi-generasi bangsa yang akan datang. 

Pentingnya pendidikan karakter ini bisa dilihat dari tujuan yang ingin 

dicapai oleh pendidikan Islam
17

, bahwa tujuan utama pendidikan Islam, di 

samping tujuan  yang lain sebenarnya adalah pembentukan moral yang tinggi, 

karena pendidikan moral merupakan jiwa pendidikan Islam, tanpa mengabaikan 

                                                           
17Rumusan tujuan pendidikan Islam yang dihasilkan dari seminar pendidikan Islam 

sedunia tahun 1980 di Islamabad Pakistan adalah : “Pendidikan seharusnya bertujuan mencapai 

pertumbuhan yang seimbang dalam kepribadian manusia secara total melalui pelatihan spritual, 

kecerdasan, rasio, perasaan, dan panca indera. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya pelayanan 

bagi pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya yang meliputi aspek spritual, intelektual, 

imajinasi, fisik,  ilmiah, linguistik, baik secara individu, maupun secara kolektif dan memotivasi 

semua aspek tersebut ke arah kebaikan dan pencapaian kesempurnaan. Tujuan utama pendidikan 

bertumpu pada terealisasinya ketundukan kepada Allah swt. baik dalam level individu, komunitas, 

dan manusia secara luas. Lihat : Abdul Mujib & Yusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, 

Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 83 
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pendidikan jasmani, akal, dan ilmu praktis.
18

 Abd al-Rasyid ibn Abd al-Aziz 

menukil pendapat para pakar pendidikan Islam seperti al-Farabi (w. 337 H), Ibnu 

Sina (w. 428 H), al-Ghazali (w. 505 H), dan Ikhwan al-Shafa, tentang rumusan 

tujuan pendidikan Islam yang pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa tujuan 

pendidikan Islam adalah : Pertama, adanya kedekatan (taqarrub) kepada Allah 

SWT. melalui pendidikan akhlak. Kedua, menciptakan individu untuk memiliki 

pola pikir yang ilmiah dan pribadi yang paripurna, yaitu pribadi yang dapat 

mengintegrasikan antara agama dengan ilmu serta amal saleh, guna memperoleh 

ketinggian derajat dalam berbagai dimensi kehidupan.
19

 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembentukan karakter yang 

baik atau ahklak al-karimah adalah dasar-dasar yang sangat penting dalam 

pendidikan Islam. Pendidikan karakter merupakan tujuan asasi (utama) dari 

pendidikan Islam
20

. Pendidikan karakter dalam pandangan al-Qur‟an tidak hanya 

sebatas pengetahuan tentang suatu kebaikan, mengetahui halal dan haram, tetapi 

yang lebih penting lagi ialah mengaplikasikan dan mengimplementasikan ilmu 

pengetahuan tersebut dalam bentuk penerapan pada tingkah laku sehari-hari.
21

 

                                                           
18 Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta‟lim,  Saudi Arabiyah ;Dar 

al-Ahya‟, t.t. hlm. 30 
19Abd al-Rasyid ibn al-Aziz, al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq Tadrîsîha, Kuwait, 

Darul Buhuts al-„Ilmiyah, 1975, hlm. 231-232  
20 Para ulama sepakat bahwa tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia 

yang berakhlak mulia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa , beribadah kepada Allah, 

menjadi hamba Allah, melaksanakan fungsi kekhalifahan di muka bumi, menerapkan pola hidup 

yang seimbang antara dunia  dan akhirat, jasmani dan rohani, serta menjadi insan kamil. Akhlak 

mulia tersebut memiliki lima ciri : (1)perbuatan yang mendarah daging dan tertanam kuat dalam  

batin atau sanubari yang paling dalam, (2)sudah dilakukan dengan mudah dan ringan dikerjakan, 

(3)tidak lagi membutuhkan pertimbangan, karena perbuatan tersebut sudah mendarah daging, 

(4)dilakukan dengan sesungguhnya, bukan berpura-pura, dan (5)didasarkan niat semata-mata 

karena Allah swt. Lihat Sayid Mujtaba Musawi Lari, Etika & Pertumbuhan Spritual, Jakarta, 

Lentera Basritama, 1997, hlm. 275. 
21 Aminah Ahmad Hasan, Nazariyyat al-Tarbiyyah fi al-Qur‟an wa Tathbiquha fi „Ahdi 

al-Rasul „Alaisshalatu wa al-Salam, Kairo, Dar al-Ma‟arif, 1985, hlm.319 
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Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia sudah 

seharusnya mengarahkan bentuk pendidikan karakter mengacu kepada nilai-nilai 

yang bersumber dari al-Qur‟an. Al-Qur‟an sebagai kitab suci tidak hanya 

berbicara mengenai kehidupan akhirat semata, akan tetapi kehidupan dunia nyata 

ini juga menjadi perhatian al-Qur‟an dalam membentuk manusia yang berakhlak 

mulia.  

Kalau kita perhatikan, bahwa al-Qur‟an mengandung nilai-nilai 

transhistoris, artinya al-Qur‟an diturunkan dalam realitas sejarah. Sebab al-Qur‟an 

turun sebagai respon kongkrit terhadap sejarah, kurun waktu, peristiwa tertentu, 

dan tempat tertentu. Di sisi lain, al-Qur‟an juga memiliki nilai transendental, yang 

karenanya ia bersifat abadi, nilai-nilainya tidak terikat ruang dan waktu, ia 

melampaui peristiwa-peristiwa yang dengannya pula ia diyakini bersifat abadi.
22

 

Al-Qur‟an sebagai kitab suci bagi umat Islam pedoman hidup dunia dan 

akhirat, telah menjelaskan bagaimana seseorang berbuat dan bertingkah laku 

dalam menjalankan kehidupan. Al-Qur‟an mengandung paling tidak tiga prinsip 

dasar yang menjadi fondasi bagi manusia dalam aktivitas kehidupannya, yaitu 

fondasi tentang akidah, syari‟ah, dan akhlak (karakter).  Bahkan Nabi 

Muhammad SAW. diutus oleh Allah SWT. sebagai Nabi dan Rasul kepada umat 

manusia dengan membawa misi utama yaitu memperbaiki dan menyempurnakan 

akhlak (karakter) manusia, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
23

 

                                                           
22 A. Hanafi, Segi-Segi Kesusasteraan pada Kisah-Kisah Al-Qur‟an, Pustaka al-Husna, 

Jakarta, 1983, hlm. 22 

 23 Sanad dan matan hadis di atas secara lengkap adalah : 
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    (رواِ أحًذ)إًَا بعثـت ألتـًـى يكارو األخالق “

Artinya : “Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan 

akhlak mulia”  (H.R. Ahmad). 

 

 Akhlak atau karakter yang dimaksudkan pada hadis di atas adalah akhlak 

Allah SWT. yang Maha Sempurna, yaitu akhlak yang tertuang dalam asma al-

Husna-Nya, yang harus diinternalisasikan dalam kehidupan manusia sebatas 

kemampuan kemanusiaannya ( .)  تخّهموا بأخالق اهلل بمذر انطالت انبشزٌت
24

  

Apa yang dinyatakan Nabi SAW. sebagai misi utama kehadirannya 

bukanlah suatu yang mengada-ada, tetapi memang sesuatu yang nyata dan Nabi 

benar-benar menjadi panutan dan teladan bagi umatnya dan bagi setiap manusia 

yang mau menjadi manusia berkarakter atau berakhlak mulia. Al-Akhlak al-

Karimah atau karakter yang agung itu sendiri secara utuh dan lengkap terdapat 

                                                                                                                                                                
أخبزًَ إسًعٍم بٍ انفضم بٍ يحًذ انشعزًَ ثُّا جذي ثُّا إبزٍْى بٍ انًُذر انحزايً ثُّا عبذ انعزٌز بٍ يحًذ عٍ ابٍ عجالٌ عٍ 

رواِ ). بعثت ألتًى يكارو األخالق:  أٌ رسول اهلل صهى اهلل عهٍّ وسهى لال : انمعماع بٍ حكٍى عٍ أبً ْزٌزة رضى اهلل عُّ 

 (أحًذ

Urutan sanad Hadis itu adalah : Telah memberitakan Ismail ibn al-Fadhl ibn Muhammad al-

Sya‟rani, telah menceritakan datukku, telah menceritakan Ibrahim ibn al-Munzir al-Huzami, telah 

menceritakan Abdul al-Aziz ibn Muhammad dari Ibnu „Ajlan dari al-Qa‟qa‟ ibn Hakim dari Abu 

Shaleh dari Abu Hurairah r.a.:Bahwa Rasulullah saw. berkata : Saya diutus untuk 

menyempurnakan akhlak mulia. Hadis ini terdapat juga dalam kitab Al-Muwattha‟ Imam Malik 

dan sampai kepada Rasulullah SAW. Menurut Ibnu Abd  al-Bar; Hadis ini termasuk shahih dan 

bersambung (ittisal) dari Abu Hurairah dan yang lainnya secara marfu‟ (sampai kepada Nabi 

Muhammad SAW.). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, dan juga Al-

Kharaiti dalam kitab  Awalul al-Makarim, dari hadis Muhammad ibn „Ajlan dari dari al-Qa‟qa‟ ibn 

Hakim dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah secara Marfu‟ dengan lafal : Shalih al-Makarim, 

menurutnya rijal hadis ini shaheh . Imam Thabrani juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-

Ausat dengan sanad Umar ibn Ibrahim al-Qarsy tetapi menurutnya Umar ini dhaif dia terima dari 

Jabir secara marfu‟, bunyi hadisnya : إٌ اهلل بعثًُ بتًاو يكارو األخالق و كًال يحاسٍ األفعال secara makna 

hadis ini shahih. Imam al-Dailami menguatkan bahwa imam Ahmad mendapatkan dari Mu‟az dari 

Abu Hurairah. Lihat : Imam al-Hafiz al-Nakid al-Muarrih Syamsuddin Abu al-Khairi Muhammad 

ibn Abdurrahman al-Skhawi (w. 902 H) Al-Maqashid al-Hasanah fi Bayani Katsiri Min al-Ahadis 

al-Musytahiroh „ala al-Sinah, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t. juz 1, hlm. 58 

 24 Menurut  imam al-Suyuti, ini bukan hadis tetapi interpretasi ulama terhadap hadis yang 

berbunyi : ّإٌ اهلل خهك ادو عهى صورت. Lihat: Imam al-Suyuti Ta‟yid al-Haqiqah al-„Aliyah wa Tasyid 

al-Thariqah al-Syaziliyah, Beirut, 1934. juz 1, hlm. 89. Demikian juga komentar Syeikh al-Bani 

bahwa ini bukan hadis, lihat : Muhammad Nashiruddin al-Bani, Silsilah al-Ahadis al-Dha‟ifah al-

Maudhu‟ah wa Atsaruha al-Saiu fi al-Ummah. Riyad : Maktabah al-Ma‟arif, 1992 jilid 6, hlm. 

346. Sementara imam al-Rozi dalam Mafatih al-Ghaib dan Al-Alusi dalam Ruh al-Ma‟ani 

menyebutnya sebagai hadis. 
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pada diri Rasul SAW. sosok teladan yang jadi panutan tunggal kaum Muslimin 

sepajang masa. Pengakuan akan akhlak Nabi yang sangat agung bukan hanya dari 

manusia, tetapi dari Allah SWT. seperti dalam firmannya :  

         

Artinya : “Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi 

pekerti yang agung” (QS: al-Qalam : 4) 

 

 Pada ayat di atas Allah SWT. menegaskan dengan menggunakan taukid 

(penekanan) bahwa Nabi Muhammad SAW. benar-benar mempunyai dan 

menghiasi dirinya dengan akhlak atau karakter yang agung, ini merupakan suatu 

pengakuan dari Allah terhadap Nabi Muhammad dan harus menjadi model dan 

tauladan bagi umat Islam dalam berkarakter, baik sebagai pribadi, maupun dalam 

berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.  

        Anjuran mengikuti akhlak dan karakter Nabi SAW. bagi umat Islam itu 

tertuang  pada surat al-Ahzab ayat 21, Allah swt. berfirman : 

                     

           

Artinya :   Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-

Ahzab :21) 

 

Pendidikan karakter menurut al-Qur‟an bukan hanya  sekedar mengajarkan 

atau memberikan pengetahuan tentang baik dan buruk, melainkan membiasakan, 

menyontohkan, melatihkan, menanamkan, dan mendarahdagingkan sifat-sifat 

yang baik, dan menjauhi perbuatan yang buruk. Pendidikan karakter dalam al-
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Qur‟an adalah pendidikan pembiasaan, pendarahdagingan,  praktik, internalisasi 

dan transformasi nilai-nilai yang baik ke dalam diri seseorang. Sehubungan 

dengan itu orang yang dikehendaki oleh al-Qur‟an bukan sekedar ايُوا, tapi 

 dan bukan ,يسهًوٌ tapi ,أسهى bukan sekadar ,يتموٌ tapi ,اتمى bukan sekedar ,يؤيُوٌ

sekadar أخهص tapi ٌيخهصو.
25

  

Dengan demikian, bahwa penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

diri manusia menurut al-Qur‟an adalah sebuah proses perjuangan atau jihad
26

 

yang berat, yakni jihad al-nafs, perang mengendalikan dan mengalahkan hawa 

nafsu, bujukan setan dan karakter buruk, sehingga tampil sebagai pemenang yang 

senantiasa mempraktikkan nilai-nilai yang baik. Menanamkan nilai-nilai budi 

pekerti, tata krama, sopan santun, dan akhlak dalam masyarakat berfungsi 

membantu peserta didik untuk mengenal, menyadari pentingnya menghayati nilai-

nilai yang pantas dan yang semestinya dijadikan panduan bagi sikap dan perilaku 

manusia, baik secara individual maupun secara kolektif dalam suatu masyarakat. 

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk 

memperbaiki kemerosotan akhlak dan karakter manusia yang sudah rusak ini 

perlu kembali kepada nilai-nilai pendidikan karakter yang diajarkan al-Qur‟an. 

Permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan Islam sekarang ialah bahwa selama 

                                                           
25 Abuddin Nata, Op.cit, hlm. 270 
26 Kata jihad terulang sebanyak 29 kali dalam al-Qur‟an, dalam arti berjuang, agar hidup  

sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Misalnya Q.S al-Ankabut : 69 

                             

 Artinya :   Dan orang-orang yang berjuang(berjihad) di jalan Kami, niscaya Kami tunjukkan 

kepada mereka jalan Kami itu, dan Allah bersama-sama orang yang berbuat baik. 

(Q.S al-Angkabut :29: 69).  

Selanjutnya lihat pula Q.S. Al-Baqarah:2: 218, Ali Imran :3: 143, Al-Anfal:8: 72, 74, 75, Al-

Taubah:9: 16, 20, dan 88, serta al-Nahl:16: 110 
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ini nilai-nilai pendidikan karakter yang diajarkan belum sepenuhnya mengadopsi 

pesan-pesan nilai moral yang diajarkan al-Qur‟an. Buku-buku tentang pendidikan 

karakter yang selama ini diajarkan kepada peserta didik mulai dari tingkat  

pendidikan paling rendah sampai ke tingkat perguruan tinggi, menurut penulis 

belum selaras dan sesuai dengan  pesan tentang nilai-nilai karakter yang diajarkan 

oleh al-Qur‟an sebagai bentuk esensi yang seharusnya diimplementasikan serta di 

aplikasikan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau kita merujuk 

kepada nilai-nilai karakter yang diharapkan oleh kementerian pendidikan nasional  

RI sebagai budaya karakter bangsa, menurut penulis belum bisa secara 

komprehensif dan menyeluruh membangun dan memecahkan problematika 

karakter yang dihadapi oleh anak bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, penulis 

mencoba menawarkan nilai-nilai pendidikan karakter yang disampaikan oleh al-

Qur‟an. Asumsi dasarnya adalah bahwa al-Qur‟an mestilah mempunyai 

pandangan tertentu tentang subjek yang dibawakannya, termasuk pandangan 

terhadap akhlak atau karakter manusia itu sendiri. 

Menurut penulis terdapat sejumlah pemikiran yang melatarbelakangi 

perlunya mengkaji paradigma nilai-nilai pendidikan karakter dalam perspektif al-

Qur‟an, sebagai berikut : 

Pertama, kehidupan masyarakat Indonesia saat ini pada umumnya terasa 

kurang nyaman, kacau balau dan kurang tertib, sebagai akibat dari semakin 

meningkatnya perilaku manusia yang melakukan berbagai tindakan yang 

merugikan sesama. Tindakan anarkis, perampasan hak-hak asasi manusia yang 

mengoyak-ngoyak rasa kemanusian, ketidakadilan, diskriminatif, dan lain 
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sebagainya. Dengan demikian proses dehumanisasi dan dislokasi yang terjadi di 

antara sesama manusia terasa semakin sulit di bendung. Penyebab utama 

terjadinya keadaan yang demikian adalah karena krisis dibidang karakter manusia. 

Keadaan ini memerlukan adanya penanaman nilai-nilai pendidikan karakter secara 

efektif dan transformatif. 

Kedua, pendidikan agama yang berlangsung selama ini dilaksanakan pada 

berbagai lembaga pendidikan Islam terasa kurang efektif dalam membina karakter 

umat, Pendidikan agama terjebak kepada upaya pemberian pengetahuan tentang 

nilai-nilai agama secara kognitif semata, tanpa disertai dengan penghayatan dan 

pengamalan yang didukung oleh semua pihak : rumah (orang tua), sekolah (guru) 

dan masyarakat. Rumah, sekolah dan lingkungan masyarakat sudah tidak lagi 

mencerminkan sebagai wahana pendidikan karakter. Pilar-pilar pendidikan 

karakter (rumah, sekolah, dan masyarakat) seharusnya menjadi penopang utama 

pendidikan karakter tampak tidak berdaya lagi. Karenanya upaya membangun the 

power of family, the power of school, dan the power of leader dalam konteks 

pendidikan karakter perlu dilakukan. 

Ketiga, Pendidikan karakter yang dilaksanakan pemerintah melalui 

lembaga pendidikan formal (sekolah) dalam rangka menghasilkan warga negara 

yang memiliki rasa cinta tanah air (nasionalisme), semangat berkorban untuk 

bangsa dan negara (patriotisme), serta cinta terhadap nilai-nilai budaya bangsa, 

adab, sopan santun tampak tidak efektif lagi. Adanya orang-orang yang kurang 

peduli terhadap nilai-nilai budaya bangsa, menjual harga diri dan martabat bangsa 

untuk kepentingan bisnis sesaat, tampak menjadi masalah yang amat sulit di atasi. 
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Pendidikan nasional yang ada saat ini kelihatannya kehilangan ideologi yang 

merupakan sumber perumusan visi, misi dan tujuannya. Pendidikan saat ini lebih 

dilihat sebagai investasi yang dilakukan di bawah nilai-nilai bisnis yang 

cenderung mengukur keberhasilannya dari segi perkembangan dan pertumbuhan 

ekonomi, tanpa dibarengi oleh sikap mental yang berbasis pada landasan moral, 

etika, dan spiritual. 

Keempat, selama ini telah ada gagasan dan pemikiran untuk membangun 

kembali daya tahan bangsa dan negara melalui penguatan pendidikan karakter. 

Konsep pendidikan karakter yang ditawarkan ini tentu saja cukup baik. Namun 

bagi umat Islam, konsep pendidikan karakter tersebut terasa belum cukup sebelum 

meninjaunya lebih dahulu dari perspektif sumber ajaran Islam yang utama, yaitu 

al-Qur‟an dan Hadis, sehingga berbagai hal yang diperkirakan akan merugikan 

umat Islam dapat dideteksi lebih dini. 

Al-Qur‟an adalah kitab bagi seluruh manusia, kitab bagi kehidupan 

manusia dan Allah SWT. menjadikan al-Qur‟an itu sebagai petunjuk bagi 

manusia
27

 dan semesta alam ini,
28

 termasuk di dalamnya aturan-aturan mengenai 

karakter dan akhlak yang mesti dijalankan oleh manusia dalam kehidupannya 

sehari-hari. Al-Qur‟an sarat dengan nilai-nilai akhlak mulia sebagai acuan dalam 

kehidupan, baik ahklak Rabbaniah  yang membentuk hubungan dengan Allah  

                                                           
27 Lihat Q.S. al-Baqarah ayat 185 : 

                           

Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Quran sebagai 

petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 

(antara yang hak dan yang bathil).  
28 Yusuf Qardhawi, Kaifa Nata‟ammal Ma‟a al-Qur‟an al-„Azim, Kairo, Darul  Syuruq, 

2007, Cet.ke-6, hlm. 66 
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atau ahklak insaniah yang membentuk hubungan sosial yang baik sesama manusia 

maupun akhlak „alamiah hubungan manusia dengan alam semesta.  

Berdasarkan uraian, pemikiran dan masalah pada latar belakang di atas 

serta untuk menemukan solusi dari fenomena-fenomena kerusakan moral dan 

karakter masyarakat yang terjadi perlu di lakukan sebuah penelitian ilmiah untuk 

menggali nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam al-Qur‟an, 

dengan judul: “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur‟an (Kajian 

Terhadap Ayat-Ayat Nidâ‟ ; yâ ayyuha alladzîna „âmanû). 

B. Defenisi Istilah 

 

Agar tidak timbul kerancuan dan keraguan tentang istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, peneliti perlu menjelaskan istilah dimaksud sebagai berikut: 

1. Nilai ; hal-hal atau sifat-sifat yang bermanfaat atau penting untuk 

kemanusiaan.
29

 Suatu pola normatif yang menentukan tingkah laku yang 

diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan lingkungan 

sekitar tanpa membedakan fungsi-fungsi bagian-bagiannya, nilai lebih 

mengutamakan berfungsinya pemeliharaan pola dari sistem sosial. Nilai 

yang dimaksud adalah nilai baik dan buruk. 

2. Pendidikan karakter; (1) adalah usaha sengaja (sadar) untuk mewujudkan 

kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan 

hanya untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat 

secara keseluruhan.
30

 (2) Usaha sadar untuk membantu manusia 

                                                           
29 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, 

hlm.1035 
30 Zubaidi, Op.cit, hlm. 15 
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memahami, peduli tentang, dan melaksanakan nilai-nilai inti. (3) Suatu 

proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral 

dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai pondasi bagi 

terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan 

memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggung 

jawabkan.
31

(4) Proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur 

dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah), lingkungan keluarga, dan 

lingkungan masyarakat. Nilai-nilai luhur itu berasal dari teori-teori 

pendidikan, psikologi pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, ajaran agama, 

pancasila dan UUD 1945, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional.
32

 

3. Al-Qur‟an; Menurut etimologi, kata al-Qur‟an merupakan bentuk masdar 

dari akar kata qara-yaqrau,qira‟atun, wa qur‟aanun, yang berarti bacaan, 

menurut terminologi, al-Qur‟an adalah Kalamullah yang mengandung 

mu‟jizat, turun kepada Nabi terakhir, dengan perantara al-Amin Jibril yang 

tertulis dalam mushaf, disampaikan kepada kita secara mutawatir dan bagi 

yang membacanya dinilai ibadah. 

4. Ayat-ayat Nidâ‟; adalah ayat-ayat al-Qur‟an yang berisi seruan atau 

panggilan dari mutakallim (pembicara) kepada mukhatab (lawan bicara) 

agar ia menghadap kepadanya untuk melaksanakan perintah atau 

meninggalkan larangan dari yang memanggil. Seruan dan panggilan 

                                                           
31 Ibid, hlm. 16 
32 Oos M. Anwas, Televisi Mendidik Karakter Bangsa; Harapan dan Tantangan, dalam 

jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balitbang Kemendiknas, Vol. 16, Edisi Khusus III, 

Oktober 2010, hlm. 258 
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tersebut seperti : yâ ayyuha alladzîna „âmanû, yâ ayyuha annâs, yâ 

bunayyâ, yâ ahla al-kitâb, yâ ayyuha al-kâfirûn dan lain-lain. Pada 

penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pembahasannya pada ayat-ayat 

nidâ‟ yang mempunyai redaksi ; yâ ayyuha alladzîna „âmanû, yaitu ayat-

ayat yang khitabnya khusus kepada orang-orang beriman. 

C. Batasan dan Rumusan Masalah 

 

Di dalam al-Qur‟an ayat-ayat nidâ‟ atau ayat-ayat yang berisi seruan atau 

panggilan itu sangat banyak sekali, sehingga penulis mempunyai keterbatasan 

dalam melakukan penelitian terhadap seluruh ayat-ayat nidâ‟ tersebut. Untuk lebih 

fokus dan terarahnya penelitian ini, maka penulis hanya akan meneliti ayat-ayat 

nidâ‟ yang mempunyai redaksi  yâ ayyuha alladzîna „âmanû yang ada di dalam 

al-Qur‟an berjumlah sebanyak delapan puluh sembilan ayat.  

Berdasarkan masalah pada latar belakang di atas, dapat dikemukakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter apa saja yang terkandung dalam  ayat-

ayat nidâ‟ yâ ayyuha alladzîna „âmanû? 

2. Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terkandung dalam ayat-ayat nida‟ yâ ayyuha alladzîna „âmanû?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter apa saja yang 

terkandung dalam ayat-ayat nidâ‟ yang mempunyai redaksi yâ ayyuha 

alladzîna „âmanû. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara menanamkan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terkandung dalam ayat-ayat nida‟ yang mempunyai redaksi 

yâ ayyuha alladzîna „âmanû. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. 

a. Kegunaan secara teoritis : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran   

dan pengembangan teori-teori ilmu kependidikan Islam serta gagasan baru 

secara teoritis tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang berbasis al-

Qur‟an, memberikan perbaikan nilai-nilai karakter dan moral peserta didik.   

2. Berkontribusi bagi formulasi nilai-nilai pendidikan karakter yang berbasis 

al-Qur‟an. 

b.  Kegunaan secara praktis : 

1. Sebagai salah satu syarat utama memperoleh gelar Doktor dalam     

bidang     Pendidkan Agama Islam. 

2. Menjadi model bagi para pendidik dalam menerapkan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang berbasis al-Qur‟an.  
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E. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam 

ayat-ayat nidâ‟ al-Qur‟an yang mempunyai redaksi yâ ayyuha alladzîna „âmanû  

masih terbilang langka. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada peneliti yang 

membahas penelitian yang persis sama dengan judul yang akan penulis teliti ini. 

Akan tetapi penelitian, kajian dan buku tentang nilai-nilai pendidikan dan nilai-

nilai pendidikan karakter yang dikaitkan dengan al-Qur‟an memang sudah ada, di 

antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Tesis yang ditulis oleh Samahir Umar al-Asthal pada program Pascasarjana 

(S2) Universitas Islam Gaza Palestina dengan judul penelitiannya, al-Qiyam 

al-Tarbawiyah al-Mutadhammanah fî Ayāti al-Nidâ‟ al-Qurani li al-

Mukminîn wa Subulu Tanzifihâ fî al-Ta‟lim al-Madrasî.  Samahir Umar al-

Asthal dalam hal ini sama sekali tidak mengungkap nilai-nilai pendidikan 

karakter pada ayat-ayat Nidâ‟. Peneliti hanya mengungkap nilai-nilai 

pendidikan secara umum yang terkandung pada ayat-ayat nidâ‟ bagi kaum 

Mukmin, dan tidak mengungkap nilai-nilai pendidikan karakter. 

2. Disertasi Doktor yang ditulis oleh Muslim Hasibuan pada program 

Pascasarjana (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dengan judul penelitiannya, Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam Kisah 

Al-Qur‟an. Muslim Hasibuan hanya meneliti nilai-nilai pendidikan karakter 

yang terdapat pada kisah-kisah al-Qur‟an, dan dia menjelaskan metode yang 

digunakan dalam pembelajaran nilai-nilai karakter yang terdapat pada kisah-

kisah al-Qur‟an tersebut, dan tidak menyentuh nilai-nilai pendidikan 



26 
 

karakter pada ayat-ayat nida‟ (ayat-ayat yang mempunyai redaksi ya 

ayyuhallazina amanu). Jadi objek kajian penelitiannya berbeda dengan 

objek kajian penelitian yang akan penulis teliti. 

3. Buku yang ditulis oleh Ulil Amri Syafri yang berjudul, Pendidikan Karakter 

Berbasis Al-Qur‟an. Dalam buku ini penulisnya hanya membahas tentang 

eksistensi manusia, karakteristik pendidikan Islam, pendidikan karakter 

berbasis al-Qur‟an, akhlak sebagai karakter pendidikan Islam, dan model-

model pendidikan akhlak dalam al-Qur‟an. Setelah penulis melihat isi buku 

ini tidak ada kaitan pembahasannya yang khusus membahas mengenai nilai-

nilai pendidikan karakter dalam ayat-ayat nida‟ terutama pada ayat-ayat 

yang beredaksi yâ ayyuha alladzîna „âmanû. Jadi berbeda sekali dengan apa 

yang akan penulis tulis dalam disertasi ini. 

F. Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan 

menggali, mendalami serta menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terkandung pada ayat-ayat nidâ‟ al-Qur‟an yang mempunyai redaksi yâ ayyuha 

alladzîna „âmanû serta menelusuri berbagai sumber dan referensi yang ada 

kaitannya dengan pembahasan penelitian ini demi mendapatkan informasi 

mengenai nilai-nilai  pendidikan karakter tersebut. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode tafsir maudhu‟î, yaitu metode tafsir yang 

menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat dalam al-Qur‟an yang memiliki 
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kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan, dan mengambil 

kesimpulan, di bawah satu bahasan tema tertentu.
33

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua kategori, data primer dan data 

sekunder. Data primer dari penelitian ini peneliti ambil dari : Al-Qur‟an al-Karim, 

kitab-kitab tafsir baik klasik maupun modern seperti: tafsir Jāmi‟ al-Bayân „an 

Ta‟wîl āy al-Qur‟an  karangan Imam Ibnu Jarir al-Thabari , tafsir al-Jāmi‟ li 

ahkâmi al-Qur‟an Tafsir al-Qurthubi, karya Abu Abdillah Muhammad ibn 

Ahmad al-Anshari, tafsir Mafātih al-Ghaibi karya Imam Fakhruddin al-Râzi, 

tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab, al-Tafsir al-Maraghi karya Ahmad 

Mustafa al-Maraghi, tafsir al-Azhar karya Hamka, al-Tafsir al-Tarbawî li al-

Qur‟an al-Karîm karya Anwar al-Baz, Shafwah al-Tafāsir  karya Muhammad Ali 

al-Shabuni,  Nidā‟at  al-Rahman li Ahli al-Iman karya Syeikh  M. Abdul  Athi 

Bukhairi diterjemahkan menjadi( tafsir ayat-ayat yâ ayyuha alladzîna „âmanû), 

dan kitab-kitab tafsir lainnya.  

Data sekundernya dirujuk dari kitab-kitab atau buku pendidikan karakter, 

buku-buku pendidikan Islam dan berbagai karya ilmiah, seperti al-Tarbiyah al-

Khuluqiyah karya Ali Abdul Halim Mahmud, Pendidikan Karakter Berbasis Al-

Qur‟an karya Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur‟an  karya 

Bambang Q-Anees, Pendidikan Karakter Islami karya Marzuki, Educating for 

Character karya Thomas Lickona, Konsep dan Model Pendidikan Karakter karya 

Muchlas Samani, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis 

                                                           
 33 Abdul Hay al-Farmawi, Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhû‟î:Dirasah Manhajiyah 

Maudhû‟iyah, Kairo,  1977, hlm. 52. Lihat juga : Quraish Shihab, dkk, Sejarah „Ulum al-Qur‟an, 

Jakarta ; Pustaka Firdaus, 2001, hlm.193 
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Multidimensional karya Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan 

Praktik di Sekolah karya Dharma Kesuma, dkk.   dan banyak lagi buku-buku yang 

berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan pada 

penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research), maka teknik pengumpulan datanya dengan 

menggali atau mengeksplorasi ayat-ayat al-Qur‟an yang mempunyai redaksi yâ 

ayyuha alladzîna „âmanû kemudian menggali dan mengeksplorasi penafsiran ayat 

tersebut dari berbagai kitab-kitab tafsir sehingga menghasilkan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang ada di dalamnya. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan : 

a. Studi kepustakaan atau observasi literatur, yakni membaca karya-karya atau 

tulisan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian ini, yaitu nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam ayat-ayat nidâ‟ al-Qur‟an yang 

mempunyai redaksi yâ ayyuha alladzîna „âmanû. 

b. Studi dokumentasi, yaitu membaca dan menuliskan berbagai data yang ada 

kaitannya dengan tema penelitian ini. 

c. Akses internet, yaitu menggunakan jasa internet untuk mendapatkan data 

yang berkaitan dengan judul penelitian ini. 

4. Teknis Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang berkaitan dengan data  kepustakaan, 

dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah metodologi sebagai berikut : 
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a. Penentuan tema teks yang akan dipahami dari ayat-ayat yang mempunyai 

redaksi yâ ayyuha alladzîna „âmanû  kemudian dianalisis nilai-nilai karakter 

yang terdapat di dalam teks tersebut. Dengan penentuan tema ini, 

diharapkan penulisan akan lebih sistematis dan memiliki arah yang jelas. 

b. Penghimpunan buku-buku yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter. Dengan menghimpun buku-buku yang membahas tentang nilai-

nilai pendidikan karakter,  diharapkan sumber-sumber yang dijadikan 

rujukan dalam penelitian ini dapat dilacak secara komprehensif dan lengkap. 

c. Pemahaman terhadap teks suatu buku dengan melihat, komposisi tata bahasa 

dan  bentuk pengungkapannya; korelasi pemunculan teks secara sosio-

historis-psikologis. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat 

dianalisis secara cermat dan akurat dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

memberikan penjelasan teks sumber-sumber rujukan. 

d. Pengambilan spirit atau pandangan hidup yang terkandung keseluruhan teks. 

Pengambilan spirit di sini, diharapkan apa yang dibahas dalam penelitian ini 

memiliki makna dan fungsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama 

ilmu pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai 

karakter. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa  penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research), maka teknik analisa datanya dengan 

menggunakan content analysis dengan tahapan : Pemeriksaan (editing), yaitu 

memeriksa dan mengumpulkan ayat-ayat nidâ‟ yang memiliki redaksi yâ ayyuha 

alladzîna „âmanû   yang terdapat dalam al-Qur‟an. Penandaan (classifying), yaitu 
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dengan cara menyusun dan menandai ayat-ayat nida‟ yang memiliki redakasi yâ 

ayyuha alladzîna „âmanû tersebut di dalam al-Qur‟an. Analisis (analysis), yaitu 

melihat penafsiran ayat-ayat tersebut dalam berbagai kitab tafsir baik kitab klasik 

maupun kitab modern serta kitab-kitab yang berkaitan dengan pendidikan dan 

pendidikan karakter, kemudian menganalisa penafsiran ayat-ayat yang berkaitan 

dengan nilai-nilai pendidikan karakter tersebut, sehingga ditemukan nilai-nilai 

pendidikan karakter menurut perspektif  ayat-ayat nida‟ yang mempunyai redaksi 

yâ ayyuha alladzîna „âmanû. Kesimpulan (concluding), yaitu mengambil 

kesimpulan dari pandangan dan penafsiran serta pemikiran para ulama tentang 

nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam ayat-ayat nida‟ yâ ayyuha 

alladzîna „âmanû . 

Penelitian ini menempatkan ayat-ayat nidâ‟ al-Qur‟an yang mempunyai 

redaksi yâ ayyuha alladzîna „âmanû sebagai pusat kajian. Ayat-ayat tersebut 

dihimpun dan dianalisis melalui metode Tafsir Maudhu‟î. Langkah-langkah yang 

digunakan dalam metode maudhu‟î itu adalah : 

1. Menentukan topik bahasan setelah menentukan batas-batasannya, dan 

mengetahui jangkauannya di dalam ayat-ayat al-Qur‟an. 

2. Menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang menyangkut masalah 

tersebut. 

3. Merangkai urutan-urutan ayat sesuai dengan masa turunnya. 

4. Kajian tafsir ini merupakan kajian yang memerlukan bantuan kitab-kitab 

tafsir tahlili, pengetahuan mengenai sebab-sebab turunya ayat, munasabah 

atau korelasi ayat dan pengetahuan tentang dilalah suatu lafal. 
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5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. 

6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang menyangkut masalah 

yang dibahas. 

7. Mempelajari semua ayat-ayat yang terpilih dengan jalan menghimpun 

ayat-ayat yang sama pengertiannya. Atau mengkompromikan antara „am 

(umum) dan khas (khusus), yang mutlaq dengan muqayyad, atau yang 

kelihatannya kontradiktif, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, 

tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran. 

 Berdasarkan langkah-langkah tafsir maudhu‟î  di atas maka penulis 

mencoba mengarahkan penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang 

diadopsi dari tafsir Maudhu‟î tersebut dengan menerapkan prosedur sebagai 

berikut : 

1. Tahap penghimpunan ayat-ayat yang mempunyai redaksi nidâ‟ yâ ayyuha 

alladzîna „âmanû dari keseluruhan al-Qur‟an dari berbagai surat dan ayat 

dengan melihat asbab al-nuzul dan munasabah ayat, melengkapi pembahasan 

ayat dengan hadis dan riwayat dari sahabat bila diperlukan agar pembahasan 

semakin sempurna. 

2. Tahap penyuntingan ayat dan menerjemahkan ayat yang mempunyai redaksi  

yâ ayyuha alladzîna „âmanû ke dalam bahasa Indonesia. 

3. Tahap analisis, yaitu menganalisis  nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terkandung  pada ayat-ayat nidâ‟  yâ ayyuha alladzîna „âmanû tersebut. 

4. Tahap pemaknaan terhadap nilai-nilai pendidikan karakter dalam ayat-ayat 

nidâ‟ yang mempunyai redaksi yâ ayyuha alladzîna „âmanû. 
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5. Tahap perumusan dan penyimpulan dalil-dalil generatif  verifikatif  dari nilai-

nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam ayat-ayat nidâ‟ yang 

mempunyai redaksi yâ ayyuha alladzîna „âmanû. 

G.  Sistematika Penulisan 

 Dalam usaha mencari jawaban pada permasalahan di atas, maka penulisan 

disertasi ini dibagi kepada lima bab, dengan sistematika sebagai berikut : 

 Bab I, pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, defenisi 

istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

terhadap penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 Bab II, merupakan konsep teori tentang : nilai, sistem nilai dan moral 

Islam, teori tentang pendidikan Islam, teori tentang karakter, nilai-nilai karakter, 

teori tentang pendidikan parakter, urgensi dan tujuan pendidikan karakter. 

 Bab III, terdiri dari: tinjauan umum tentang ayat-ayat nidâ‟ dan pendidikan 

karakter dalam perspektif al-Qur‟an, meliputi : pengertian surat, pengertian ayat, 

pengertian nidâ‟, ayat-ayat nidâ‟ yang mempunyai redaksi (yâ ayyuha alladzîna 

„âmanû), pendidikan karakter dalam perspektif al-Qur‟an meliputi : karakter 

terhadap Allah, karakter terhadap sesama manusia, dan karakter terhadap 

lingkungan, al-Qur‟an sebagai rujukan karakter dan sumber nilai, karakteristik 

karakter Qur‟ani, dan sumber-sumber pendidikan karakter Islami. 

 Bab IV, menjelaskan tentang : nilai-nilai pendidikan karakter dalam ayat-

ayat nidâ‟ (yâ ayyuha alladzîna „âmanû) yang terdiri dari: (1) Nilai-nilai karakter 

terhadap Allah SWT. meliputi nilai-nilai tentang : keimanan, ketakwaan, 

menegakkan agama Allah dan Rasul, mengamalkan Islam secara kaffah dan 
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menjauhi langkah-langkah setan, mentaati Allah dan Rasul serta pemimpin, 

ikhlas, teguh pendirian dan sabar, taubat, rizki dari Allah, menghormati syi‟ar-

syi‟ar Allah, ibadah kepada Allah, zikir dan syukur, menghormati larangan Allah, 

dan jihad di jalan Allah SWT. (2) Nilai-nilai karakter terhadap Rasulullah SAW. 

meliputi : karakter berbicara dengan Rasulullah SAW., larangan menyakiti 

Rasulullah SAW., dan etika memasuki rumah Rasulullah SAW. (3) Nilai-nilai 

karakter terhadap sesama manusia, meliputi : kedermawanan, bersikap 

tabayun/klarifikasi, berlaku adil dan bersaksi benar, bertanggungjawab, berbeda 

dengan orang kafir, menjauhi pertanyaan tentang masalah yang belum jelas, 

kebersihan, jujur dan amanah serta menepati janji, pemaaf dan berbuat baik 

kepada sesama, bermu‟amalah, menghormati orang lain, menghargai wanita, 

membina hubungan harmonis dalam majlis, etika memasuki rumah orang lain, 

kepemimpinan, dan masalah ekonomi. 

 Bab V, terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya dan saran. 

 


