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BAB  II 

 

KONSEP TEORI TENTANG NILAI, PENDIDIKAN ISLAM, DAN 

PENDIDIKAN KARAKTER 

 

 

 

A. Teori Tentang Nilai, Sistem Nilai, dan Moral Islam. 

1. Pengertian Nilai 

Kehidupan manusia dalam interaksinya dengan masyarakat, persoalan nilai 

menjadi sangat penting karena apapun yang dilakukan manusia tidak terlepas dari 

nilai.  Agar makna nilai itu lebih jelas untuk dipahami dan dimengerti, maka akan 

dikemukakan pengertian nilai tersebut menurut para pakar.  

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa nilai adalah hal-

hal atau sifat-sifat yang bermanfaat atau penting untuk kemanusiaan.
34

 Bila 

dikaitkan dengan nilai keagamaan maka ia mempunyai pengertian sebagai suatu 

konsep tentang penghargaan suatu warga masyarakat terhadap masalah-masalah 

pokok dalam kehidupan beragama yang suci sehingga merupakan pedoman bagi 

tingkah laku keagamaan warganya.  

Dalam bahasa Inggris nilai disebut value, berasal dari bahasa Latin valere 

(berguna, mampu, berdaya, berlaku).
35

 Value; quality of being useful or 

desirable.
36

 Chaplin mengemukakan bahwa value (nilai, harga), yaitu ukuran 

kuantitatif skor, harga atau keunggulan/mutu apa saja, kesatuan.
37

 Menurut 

                                                           
34 W.J.S. Poerwadarminta, Op.cit, hlm.1035 
35 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta ; Gramedia, 1996, hlm. 713 
36 A.S. Hornby, Dictionary of Current English, New York : Oxford University Press, 

1987, hlm. 950 
37 Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono, Jakarta ; Raja Grafindo 

Persada, 1993, hlm. 82 
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Rohmat Mulyana kata value, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi nilai, berasal dari dari bahasa latin valere atau bahasa Prancis 

kuno Valoir. Arti denotatifnya, valere, valoir, value, atau nilai dapat dimaknai 

sebagai harga. Namun, ketika kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu 

obyek atau dipersepsi dari sudut pandang tertentu, harga yang terkandung di 

dalamnya memiliki tafsiran yang bermacam-macam. Perbedaan tafsiran tentang 

harga suatu nilai lahir bukan hanya disebabkan oleh perbedaan minat manusia 

terhadap hal yang material atau terhadap kajian-kajian ilmiah, tetapi lebih dari itu, 

harga suatu nilai perlu diartikulasikan untuk menyadari dan memanfaatkan 

makna-makna kehidupan.
38

 

Pemahaman makna nilai secara terminologi menurut Rahmat Mulyana 

juga dipengaruhi oleh cara pandang dan keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. 

Menurut Gordon Allport seorang ahli psikologi kepribadian mendefenisikan 

bahwa “nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar 

pilihannya”. Seperti ahli psikologi pada umumnya, keyakinan ditempatkan 

sebagai wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti hasrat, 

motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan. Karena itu keputusan benar salah, baik 

buruk, indah-tidak indah pada wilayah ini merupakan hasil dari serentetan proses 

psikologis yang kemudian mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan 

yang sesuai dengan nilai pilihannya.
39

 

Bagi seorang sosiolog nilai adalah “patokan normatif yang mempengaruhi 

manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif”. 

                                                           
38 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, Bandung, Al-fabeta, 2011, 

hlm.7  

 39 Ibid, hlm. 9 
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Defenisi ini memiliki tekanan utama pada norma sebagai faktor eksternal yang 

mempengaruhi perilaku manusia. Norma sebagai salah satu bagian terpenting dari 

kehidupan sosial, sebab dengan penegakan norma seseorang justru dapat merasa 

tenang dan terbebas dari segala tuduhan masyarakat yang akan merugikan dirinya. 

Oleh sebab itu, salah satu bagian terpenting dalam proses pertimbangan nilai 

(value judgement) adalah pelibatan nilai-nilai normatif yang berlaku di 

masyarakat. 

Bagi seorang antropolog dan budayawan nilai adalah”sebagai konsepsi 

(tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) 

dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara 

dan tujuan akhir tindakan”. Dari beberapa defenisi di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa nilai adalah; rujukan dan keyakinan dalam menentukan 

pilihan. 

Pemaknaan nilai dalam kamus filsafat dijelaskan  dengan makna: Pertama, 

harkat adalah suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, 

berguna, atau menjadi obyek kepentingan. Kedua, harkat adalah keistimewaan, 

yaitu apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan. 

Lawan dari suatu nilai positif  adalah “tidak bernilai” atau “nilai negatif”.
40

 

Menurut Paul W. Taylor sebagaimana dikutip oleh Amril, bahwa 

setidaknya  ada dua aliran dalam kajian nilai (values), yaitu naturalisme dan 

nonnaturalisme. Menurut naturalisme nilai (value) adalah sejumlah fakta, oleh 

karena itu, setiap keputusan nilai dapat diuji secara empirik. Sementara bagi non-

                                                           
40 Lorens Bagus,Op.cit, hlm. 713  
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naturalisme, nilai (value) itu tidak sama dengan fakta, artinya fakta dan nilai 

merupakan jenis yang terpisah dan secara absolut tidak terreduksi satu dengan 

yang lain. Oleh karena itu nilai (value) tidak dapat diuji secara empirik.
41

 

Mengingat nilai itu adalah fakta bagi kelompok naturalisme, maka sifat 

perilaku yang baik seperti jujur, adil, dermawan dan lainnya atau kebalikannya 

merupakan indikator untuk memberi seseorang itu berperilaku baik atau tidak 

baik. Selain untuk pengujian seperti ini, konsekwensi dari setiap perbuatan adalah 

juga merupakan indikator untuk menetapkan  sesuatu  perbuatan seseorang itu 

baik atau tidak baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keputusan nilai 

pada naturalisme bersifat ungkapan faktual, sehingga dapat diuji secara empirik. 

Berbeda dengan kelompok di atas, mengingat bagi nonnaturalisme nilai itu 

bukan fakta, tetapi bersifat normatif dalam memberitahukan sesuatu itu apakah ia 

baik atau buruk, benar atau salah, maka keputusan nilai pada kelompok ini tidak 

dapat diketahui melalui apa yang disebutnya dengan intuisi moral yang telah 

dimiliki manusia, yaitu kesadaran langsung adanya nilai murni seperti benar atau 

salah dalam setiap perilaku, objek atau seseorang.
42

 

Menurut Neong Muhadjir nilai adalah sesuatu yang normatif, sesuatu yang 

diupayakan atau semestinya dicapai, diperjuangkan dan ditegakkan. Nilai itu 

merupakan suatu yang ideal bukan faktual sehingga penjabarannya atau 

operasionalisasinya membutuhkan penafsiran.
43

 Chabib Toha menjelaskan bahwa 

                                                           
41Amril, M. Etika Islam: Tela‟ah Pemikiran Filsafat Moral Raghib al-Asfahani, 

Yogyakarta, LSFK2P & Pustaka Pelajar, 2002, hlm. 213.
  

42 Ibid, hlm.214 
43 Neong Muhajir, Pendidikan Ilmu dan Islam, Yogyakarta : Reka Sarasin, 1985, hlm. 11-

12. 
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nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan 

manusia.
44

 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nilai adalah sesuatu yang 

berdaya guna, bermanfaat, dipandang baik, penting, dan berharga. Semakin baik 

kegunaan sesuatu itu maka semakin tinggi nilainya. Dalam nilai terkandung 

sesuatu yang ideal, harapan yang dicita-citakan untuk kebajikan. Menilai berarti 

menimbang suatu kegiatan, menghubungkan sesuatu dengan yang lain, dan 

kemudian mengambil keputusan. Sesuatu dianggap mempunyai nilai, jika sesuatu 

itu dianggap penting, baik dan berharga bagi kehidupan umat manusia,  baik 

ditinjau dari segi religius, politik, hukum, moral, etika, estetika, ekonomi dan juga 

sosial budaya. 

Sutan Takdir Ali Syahbana mengemukakan, bahwa teori nilai menyelidiki 

proses dan isi penilaian, yaitu proses-proses yang mendahului, mengiringi, 

malahan menentukan semua kelakuan manusia, karena itu teori nilai menghadapi 

manusia sebagai makhluk yang berkelakuan sebagai objeknya.
45

 Penjelmaan 

kenyataan yang tidak terhingga banyaknya dan senantiasa berubah itu, maka 

dalam hal ini manusia mempunyai kedudukan istimewa sebagai makhluk yang 

berkelakuan dan bertindak. 

Dalam pandangan filsafat pendidikan, 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-

                                                           
44 H.M. Chabib Toha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Cet. Ke 1, Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 1996, hlm. 61 
45Sutan Takdir Ali Syahbana, Antropologi Baru, Jakarta; Dian Rakyat, 1986, hlm. 3
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bagiannya. Nilai lebih mengutamakan berfungsinya pemeliharaan pola sistem 

sosial. 

Menurut Said Agil Husin Al-Munawwar, bahwa secara filosofis, nilai 

sangat terkait dengan masalah etika. Etika juga sering disebut sebagai filsafat 

nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral sebagai tolok ukur tindakan dan perilaku 

manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika  dan moral 

bisa merupakan hasil pemikiran, adat istiadat atau tradisi, ideologi bahkan dari 

agama. Dalam konteks etika dalam pendidikan Islam, maka sumber etika dan 

nilai-nilai yang paling shahih (valid) adalah al-Qur‟an dan Sunnah Nabi SAW. 

yang kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad para ulama. Nilai-nilai yang 

hanya bersumber kepada adat-istiadat atau tradisi dan ideologi sangat rentan dan 

bersifat situasional. Sebab keduanya adalah produk budaya manusia yang bersifat 

relatif, kadang-kadang bersifat lokal dan situasional. Sedangkan nilai-nilai al-

Qur‟an adalah kuat dan bersifat mutlak dan universal.
46

 

2. Sistem Nilai dan Moral Islami 

Sistem nilai dan moral adalah suatu keseluruhan tatanan yang berdiri dari 

dua atau lebih komponen yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi, atau 

bekerja dalam sutu kesatuan, atau keterpaduan yang bulat, yang berorientasi 

kepada nilai dan moralitas Islami. 

Sistem nilai atau sistem moral yang dijadikan kerangka acuan yang 

menjadi rujukan cara berperilaku lahiriah dan rohaniah manusia Muslim ialah 

nilai dan moralitas yang diajarkan oleh al-Qur‟an dan al-Sunnah. Nilai dan 

                                                           
 46Said Agil Husin al-Munawwar, Aktualisasi Nilai-Nilai Qur‟ani Dalam Sistem 

Pendidikan Islam,  Jakarta, Ciputat Press, 2005, hlm.3 
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moralitas Islami bersifat bulat dan terpadu, dan tidak terpecah-pecah menjadi 

bagian-bagian yang satu dengan lainnya berdiri sendiri.  Suatu kebulatan nilai dan 

moralitas itu mengandung aspek normative dan aspek operatif. 

Nilai-nilai dalam perspektif Islam mengandung dua kategori arti dilihat 

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

dan dimurkai oleh Allah SWT. Kemudian bila dilihat dari segi operatif, nilai 

tersebut mengandung lima pengertian kategori yaitu : wajib atau fardhu, sunat 

atau mustahab, mubah atau jaiz, makruh, dan haram.  

Abdul Majid menjelaskan bahwa dalam Islam ada dua dimensi nilai, yakni 

nilai-nilai Ilahiyah dan nilai-nilai insaniyah. Bagi umat Islam berdasarkan tema-

tema al-Qur‟an sendiri penanaman nilai-nilai Ilahiyah sebagai dimensi pertama 

hidup ini dimulai dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban formal agama berupa 

ibadah-ibadah. Dan pelaksanaan itu harus disertai dengan penghayatan yang 

sedalam-dalamnya akan makna-makna ibadah tersebut, sehingga ibadah-ibadah 

itu tidak dikerjakan semata-mata ritual formal belaka, melainkan dengan 

keinsafan mendalam akan fungsi edukatifnya. Penanaman nilai-nilai Ilahiyah itu 

dapat dikembangkan dengan menghayati keagungan dan kebesaran Tuhan lewat 

perhatian kepada alam semesta serta segala isinya, dan kepada lingkungan 

sekitar.
47

 

Nilai-nilai yang terdapat dalam sistem nilai Islami meliputi hal-hal seperti 

berikut : 

a. Sistem nilai kultural yang senada dan senafas dengan Islam. 

                                                           
47Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, Bandung, Rosda 

Karya, 2012, hlm. 92  
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b. Sistem nilai sosial yang memiliki mekanisme gerak yang berorientasi 

kepada kehidupan sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. 

c. Sistem nilai yang bersifat psikologis dari masing-masing individu yang 

didorong oleh fungsi-fungsi psikologisnya untuk berperilaku secara 

terkontrol oleh nilai yang menjadi sumber rujukannya yaitu Islam. 

d. Sistem nilai tingkah laku dari makhluk (manusia) yang mengandung 

interrelasi atau interkomunikasi dengan yang lainnya. Tingkah laku ini 

timbul karena adanya tuntutan dari kebutuhan mempertahankan hidup yang 

banyak diwarnai oleh nilai-nilai yang motivatif dalam pribadinya.
48

 

Moral Islami bersumber dari watak thabi‟î manusia yang senafas dengan 

nilai Islam, yaitu dorongan batin yang menuntut pembebasan jiwa dari beban 

batin karena perbuatan dosa dan tindakan keji yang bertentangan dengan perintah 

Ilahi. Atas dorongan batin inilah manusia dengan fitrahnya merasa wajib untuk 

berbuat kebajikan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk sesamanya. 

Itulah sebabnya jiwa manusia secara natural mampu melaksanakan nilai-

nilai wahyu (al-Qur‟an) yang bersifat mutlak (absolut), karena Allah SWT. 

menciptakannya dengan memberi kelengkapan psikologis berupa potensi dan 

desposisi untuk mengembangkan nilai-nilai Islami tersebut dalam tingkah laku 

hidup individual dan sosialnya. 

Mengingat kualitas nilai Islami yang absolut itu maka manusia tidak dapat 

mengubahnya secara bebas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

                                                           
48 H.M. Arifin, Fisafat Pendidikan Islam, Jakarta ; Bumi Aksara, cet. Ke- 5, 2010, hlm. 

127-128. 
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perkembangan kebudayaan masyarakat. Bahkan tidak boleh digunakan untuk 

mengesahkan selera nafsu negatif manusia dalam segala bentuk kreasinya. 

Fungsi nilai yang absolut itu adalah menuntun dan mengarahkan nilai-nilai 

kultural yang kualitasnya bersifat relativitas, yaitu nilai yang bergantung pada 

situasi dan kondisi perkembangan kebudayaan manusia. Namun, nilai absolut itu 

juga memiliki kelenturan normatif terhadap kebudayaan dalam batas-batas 

konfigurasi (kerangka) tertentu, tanpa meninggalkan prinsip fundamentalnya. 

B. Teori Tentang Pendidikan Islam 

1. Pengertian pendidikan Islam. 

Sebelum menjelaskan makna pendidikan Islam, terlebih dahulu dijelaskan 

tentang makna pendidikan dalam pandangan ahli pendidikan barat sebagaimana 

dikutip oleh H.M. Arifin,
49

 sebagai berikut: 

a. Mortimer J. Adler mengartikan pendidikan adalah proses dengan mana semua 

kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat 

dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik melalui sarana yang secara artistik  dibuat dan dipakai oleh siapa 

pun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang 

ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik. 

b. Herman H, Horne berpendapat pendidikan harus dipandang sebagai suatu 

proses penyesuaian diri manusia secara timbal balik dengan alam sekitar, 

dengan sesama manusia, dengan tabiat tertinggi dari kosmos. Dalam 

pengertian alamiah yang luas, proses kependidikan tersebut menyangkut 

                                                           
49 H.M. Arifin, Op.cit, hlm.13-14 
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proses seseorang menyesuaikan dirinya dengan dunia sekitarnya. Sedang 

dengan pengertiannya yang lebih sempit dunia sekitarnya pun melakukan 

proses penyesuaian degan dirinya. Dia belajar untuk mengetahui cara-cara 

jalannya alam dalam batas-batas tertentu ia harus dapat mengontrol alam 

sekitar itu. Dia juga belajar mengenai apa saja yang diperlukan oleh sesama 

manusia terhadap dirinya dan bagaimana ia harus bekerja sama dengan orang 

lain, serta bagaimana mempengaruhinya. Ia juga harus belajar mengetahui 

dan merasakan keakraban dirinya dengan alam sekitar lingkungan hidupnya, 

agar dirinya merasa betah tinggal di alam raya ini, tidak merasa terasing 

hidup di dunia sendiri. 

c. William Mc, Gucken, S.J. bahwa pendidikan diartikan sebagai suatu 

perkembangan dan kelengkapan dari kemampuan-kemampuan manusia, baik 

moral, intelektual, maupun jasmaniah yang diorganisasikan, dengan atau 

untuk kepentingan individual atau sosial dan diarahkan kepada kegiatan-

kegiatan yang bersatu dengan penciptanya sebagai tujuan akhirnya. 

Defenisi ini terlihat jelas bahwa pendidikan harus mampu mengarahkan 

kemampuan dari dalam diri manusia menjadi suatu kegiatan hidup yang 

berhubungan dengan Tuhan (penciptanya), baik kegiatan itu bersifat pribadi 

maupun kegiatan sosial. 

Setelah menjelaskan pengertian pendidikan menurut para ahli dari Barat, 

kemudian dijelaskan juga pengertian pendidikan dalam pandangan Islam. Ada 

empat istilah kata yang umum digunakan dalam Islam yang berkaitan dengan 

pendidikan yaitu : al-Tarbiyah, al-Ta‟lîm, al-Ta‟dîb, dan al-Riyâdhah.  



44 
 

 

Pada bagian ini penulis ingin menjelaskan secara terperinci satu persatu 

tentang istilah pendidikan yang digunakan dalam bahasa arab, pertama, kata al-

Tarbiyah, menurut Ibnu Manzhur dalam lisan al-Arab, kata al-Tarbiyah memiliki 

tiga akar kebahasaan, yaitu:
50

 

1. Rabba, yarbu, tarbiyah: yang memiliki makna “bertambah” (ziyadah) dan 

“berkembang” (nama‟). Pengertian ini didasarkan kepada Q.S. al-Rum 

ayat 39. Artinya, pendidikan (tarbiyah) merupakan proses menumbuhkan 

dan mengembangkan apa yang ada pada diri peserta didik, baik secara 

fisik, psikis, sosial, maupun spritual. 

2.  Rabba, yurbi, tarbiyah, yang memiliki makna tumbuh (nasya‟a) dan 

menjadi besar atau dewasa (tara‟ra‟a). Artinya, pendidikan (tarbiyah) 

merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, 

baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spritual. 

3.  Rabba, yarubbu, tarbiyah ; yang memiliki makna memperbaiki (aslaha), 

menguasai urusan, memelihara dan merawat, memperindah, memberi 

makan, mengasuh, tuan, memiliki, mengatur dan menjaga kelestarian 

maupun eksistensi. Artinya, pendidikan (tarbiyah) merupakan usaha untuk 

memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengatur kehidupan 

peserta didik, agar ia dapat survive dalam kehidupannya. 

Jika istilah al-Tarbiyah  diambil dari fi‟il madhinya (rabbayâni) maka ia 

memiliki arti memproduksi, mengasuh, menanggung, membesarkan, dan 

                                                           
50 Ibnu Manzhur, Op.cit, jilid V, hlm. 94-95 
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menjinakkan.
51

 Pemahaman tersebut diambil dari tiga ayat al-Qur‟an. Dalam Q.S. 

Al-Isra‟ ayat 24 disebutkan: …  sebagaimana mendidikku) : …وّب ربيبٔي صغيزا

sewaktu kecil). Ayat ini menunjukkan pengasuhan dan pendidikan orang tua 

kepada anak-anaknya, yang tidak saja mendidik pada domain jasmani, tetapi juga 

domain rohani. Sedangkan dalam Q.S. asy-Syu‟ara ayat 18 disebutkan :  أٌُ ٔزّبه

 Ayat ini .(bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami) فيٕبٌٚيذا

menunjukkan pengasuhan Fir‟aun terhadap Nabi Musa sewaktu kecil, yang mana 

pengasuhan itu hanya sebatas domain jasmani, tanpa melibatkan domain rohani. 

Sementara dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 276 : يّحٛا اهلل اٌزبٛا ٚيزبى اٌصذلبث (Allah 

menghapus riba dan mengembangkan sedekah). Ayat ini berkenaan dengan 

makna “menumbuhkembangkan” dalam pengertian tarbiyah, seperti Allah 

menumbuhkembangkan sedekah dan menghapus riba.  

Menurut Fahr al-Razi (w. 606 H/1209 M), istilah rabbayâni tidak hanya 

mencakup ranah kognitif, tapi juga afektif.
52

 Sementara Sayyid Quthub (w.1386 

H) menafsirkan istilah tersebut sebagai pemeliharaan jasmani anak dan 

menumbuhkan kematangan mentalnya.
53

 Dua pendapat ini memberikan gambaran 

bahwa istilah al-Tarbiyah mencakup tiga domain pendidikan, yaitu kognitif 

(cipta), afektif (rasa) dan psikomotorik (karsa) dan dua aspek pendidikan, yaitu 

jasmani dan rohani. 

                                                           
51 Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam, Bandung : Mizan, 

1988, hlm. 33 
52 Muhammad Fakhruddin al-Razi, Mafatihal-Ghaib, Beirut, Dar al-Fikri, t.t. hlm.191 

53Sayyid Quthub, Tafsir fi Dzilal al-Qur‟an, Beirut : Dar al-Ihya‟, t.t. juz XV, hlm.15  
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Al-Tarbiyah dapat juga diartikan dengan proses transformasi ilmu 

pengetahuan dari pendidik (Rabbani)
54

 kepada peserta didik, agar ia memiliki 

sikap dan semangat tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya, 

sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian luhur. Sebagai 

proses, al-Tarbiyah menuntut adanya penjenjangan dalam transformasi ilmu 

pengetahuan, mulai dari pengetahuan yang dasar menuju pada pengetahuan yang 

sulit.  

Sebagian ulama klasik seperti al-Qadhi al-Baidhawi (w. 692 H) dalam 

tafsirnya Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta‟wil seperti yang dikutip oleh Said 

Ismail Ali mengatakan bahwa pengertian al-Tarbiyah adalah:”Menyampaikan 

sesuatu kepada kesempurnaan tahap demi tahap.
55

 Kalau kita perhatikan definisi 

ini cakupannya lebih umum, karena tidak hanya manusia saja yang termasuk 

didalamnya melainkan juga hewan dan tumbuhan. 

Menurut Ibnu Sina (w. 428 H/1037 M) sebagaimana dikutip oleh 

Abdurrahman al-Naqib, bahwa al-Tarbiyah satu makna dari beberapa maknanya 

adalah “adat” (kebiasaan), yang dimaksud dengan adat di sini adalah melakukan 

sesuatu itu berulang kali dalam waktu yang lama.
56

 Pada defenisi ini kita lihat ada 

penyempitan makna tarbiyah yaitu hanya pada aspek pertumbuhan jasmani saja, 

dan mengesampingkan aspek ilmu pengetahuan. 

                                                           
54 

Istilah rabbani (yang seakar dengan tarbiyah) sering diterjemahkan dengan pendeta, 

rahib, atau ahli agama. Namun dalam konteks Q.S. Ali Imran ini rabbani lebih tepat diartikan 

sebagai orang-orang yang memiliki semangat tinggi dalam berketuhanan, yang memiliki sikap-

sikap pribadi yang secara sungguh-sungguh berusaha memahami Tuhan dan menaati-Nya. Hal ini 

mencakup kesadaran akhlak manusia dalam kiprah hidupnya di dunia ini. Karena itu, ada kolerasi 

antara takwa, akhlak, dan pribadi luhur.  

55 Said Ismail Ali, Fiqhu al-Tarbiyah, Kairo: Dar al-Fikri al-Arabi, 2001, hlm. 13 
56 Abdurrahman al-Naqib, Al-Fikru al-Tarbawi „Inda Ibni Sina Manzur Islami Mu‟ashir, 

Kairo; Dar al-Fikri al-„Arabi, 2002, hlm. 122 
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Pemahaman istilah al-Tarbiyah lebih luas dapat dilihat pada dua 

pengertian berikut :
57

 Pertama,  اٌشيئ إٌى وّبٌٗ شيئب فشيئب بحسب اسخعذادٖحبٍيغ  (Proses 

menyampaikan (transformasi) sesuatu sampai pada batas-batas kesempurnaan 

yang dilakukan tahap demi tahap sebatas pada kesanggupannya).  

Dalam pengertian tarbiyah ini, terdapat lima kata kunci yang dapat 

dianalisis : 

1. Menyampaikan (حبٍيغ ). Pendidikan dipandang sebagai usaha penyampaian, 

pemindahan, dan transformasi dari orang yang tahu (pendidik) pada orang 

yang tidak tahu (peserta didik) dan dari orang dewasa kepada orang yang 

belum dewasa. 

2. Sesuatu (اٌشيئ). Maksud dari sesuatu di sini adalah kebudayaan, baik 

material maupun nonmaterial (ilmu pengetahuan, seni, estetik, etika, dan 

lain-lain) yang harus diketahui dan diinternalisasikan oleh peserta didik. 

3. Sampai pada batas kesempurnaan (  Maksudnya adalah bahwa .(إٌى وّبٌٗ

proses pendidikan itu itu berlangsung terus-menerus tanpa henti, sehingga 

peserta didik memperoleh kesempurnaan, baik dalam pembentukan 

karakter dengan nilai-nilai tertentu maupun memiliki kompetensi tertentu 

dengan ilmu pengetahuan. 

4. Tahap demi tahap (شيئب فشيئب). Maksudnya, transformasi ilmu pengetahuan 

dan nilai dilakukan dengan berjenjang menurut tingkat kedewasaan peserta 

didik, baik secara biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual. 

                                                           
57Abu Fadhl Syihab al-Din al-Sayyid al-Alussi al-Baghdadi, Ruh al-Ma‟ani fi  Tafsir al-

Qur‟an wa al-Sab‟al-Matsani, Beirut : Dar al-Fikr, t.t. Jilid I, hlm. 77. Lihat juga, Muhammad 

Jamal al-Din al-Qasimi, Tafsir Mahasin Ta‟wil, Kairo: Dar al-Ahya‟, t.t. Juz I, hlm. 8 
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5. Sebatas pada kesanggupannya (ٖبحسب اسخعذاد). Maksudnya, dalam proses 

transformasi pengetahuan dan nilai itu harus mengetahui tingkat peserta 

didik, baik dari sisi usia, kondisi fisik, psikis, sosial, ekonomi dan 

sebagainya, agar dalam tarbiyah itu ia tidak mengalami kesulitan. 

Kelemahan pengertian ini adalah bahwa dalam kegiatan pendidikan, 

pendidik  seolah-olah mengabaikan kecenderungan dan potensi peserta didik yang 

unik. Pendidik sangat dominan dan bersemangat dalam melakukan kegiatan 

pendidikan, tanpa mempedulikan apakah yang dilakukan itu memiliki relevansi 

terhadap pengembangan potensi peserta didiknya di masa depan. Bahkan peserta 

didik terkadang diperlakukan seperti mesin robot yang diprogramkan secara 

deterministik, sehingga pilihannya hanya on dan off. Kegiatan peserta didik 

dibatasi, sehingga kreatifitasnya tidak tumbuh-kembang. Sedangkan kelebihannya 

adalah bahwa kebudayaan, nilai, dan ilmu pengetahuan dapat dilestarikan dari 

generasi ke generasi dengan bertambah kuantitas dan kualitasnya. Jika 

transformasi itu tidak dilakukan, maka peserta didik akan mengalami regresi 

dalam berkebudayaan dan berperadaban, karena ia masih mencari-cari bagaimana 

bentuk kebudayaan dan peradaban yang baik. 

Pengertian kedua, ٖإٔشبء اٌشيئ حبال فحبال اٌى حّذ اٌخّبَ بحسب اسخعذاد (Proses 

mengembangkan (aktualisasi) sesuatu yang dilakukan tahap demi tahap sampai 

pada batas kesempurnaan). Dalam pengertian ini, terdapat empat kata kunci yang 

dapat dianalisis : 
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1. Mengembangkan (إٔشبء). Pendidikan dipandang sebagai usaha 

menumbuhkan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan potensi peserta 

didik, yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. 

2. Sesuatu (اٌشيئ). Maksud dari “sesuatu” dalam pengertian ini adalah 

beberapa potensi dasar manusia, seperti al-fitrah (citra asli), al-hayah 

(vitality), al-thab‟u (tabiat), al-jibillah (konstitusi), al-sajiyah (bakat), al-

sifat (sifat-sifat), sehingga berbuah pada al-„amal (perilaku). 

3. Tahap demi tahap (  Maksudnya, upaya untuk .(حبال فحبال

mengaktualisasikan potensi itu harus bertahap, agar secara psikologis 

peserta didik tidak merasa ditekan atau dijajah oleh pendidiknya. 

Pendekatan persuasif dalam hal ini menjadi bagian penting dalam proses 

ini. 

4. Sampai pada batas kesempurnaan (َاٌى حّذ اٌخّب). Maksudnya dalam proses 

aktualisasi potensi peserta didik diperlukan waktu yang lama, sehingga 

seluruh potensinya benar-benar teraktual secara maksimal. 

5. Sebatas pada kesanggupannya (ٖبحسب اسخعذاد). Maksudnya, dalam proses 

aktualisasi potensi peserta didik itu harus mengetahui tingkat peserta didik, 

baik dari sisi usia, kondisi fisik, psikis, sosial, ekonomi dan sebagainya, 

agar dalam tarbiyah itu ia tidak merasa “terjajah”. Jangan sampai ia 

dewasa sebelum waktunya, sehingga ia tidak dapat menikmati masa 

kecilnya. Ia tidak bermain sebagaimana kebanyakan anak kecil, sekalipun 

ia mempunyai pengetahuan seperti orang dewasa. 
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Asumsi pengertian al-Tarbiyah yang kedua ini adalah bahwa manusia lahir 

memiliki potensi unik yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga diketahui 

masing-masing perbedaan individu (al-furuq al-fardhiyah). Semua potensi itu 

masih bersifat potensial yang harus diaktualisasikan melalui usaha pendidikan. 

Berdasarkan pemahaman ini, tugas pendidikan cukup menumbuhkan, 

mengembangkan, dan mengaktualisasikan berbagi potensi peserta didiknya. 

Pendidik tidak perlu mencetak peserta didiknya menjadi ini dan itu, apalagi 

usahanya itu tak seiring dengan potensi dasarnya. Ia cukup 

menumbuhkembangkan daya cita, rasa dan karsanya dengan tidak mengubah 

potensi dasarnya. Apalagi potensi yang mengaktual pada peserta didik itu 

merupakan potensi yang buruk dan jahat, maka tugas pendidik adalah  mencarikan 

sublimasi yang bisa mengalihkan perkembangan potensi itu, sehingga yang 

mengaktual potensi baiknya. 

Kelemahan pengertian ini adalah bahwa peserta didik tidak memiliki 

standar kebudayaan, nilai dan ilmu pengetahuan yang merata, sebab kegiatan 

pendidikan difokuskan pada pengembangan potensi internal peserta didik. Hasil 

kebudayaan dan peradaban masa lalu diabaikan begitu saja, tanpa diturunkan 

kepada generasi berikutnya. Sedangkan kelebihannya adalah terdapat relevansi 

antara apa yang diberikan oleh guru dengan kebutuhan dan keinginan peserta 

didik. Pendidik hanyalah fasilitator terhadap penumbuhan dan pengembangan 

potensi peserta didik untuk meraih harapan dan kebutuhan yang diinginkan. 

Kedua pengertian al-Tarbiyah tersebut, sekalipun ada perbedaan, tetapi 

tidak perlu dipertentangkan. Pendidikan Islam yang dilakukan harus mencakup 
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proses transformasi kebudayaan, nilai dan ilmu pengetahuan, dan aktualisasi 

terhadap seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Upaya ini merupakan 

suatu kombinasi harmonis untuk mencetak peserta didik ke arah insân kâmil, yaitu 

insan sempurna yang tahu dan sadar akan diri dan lingkungannya. 

Kedua, kata al-Ta‟lim, merupakan kata benda buatan (mashdar) yang 

berasal dari kata „allama. Sebagian para ahli menerjemahkan istilah tarbiyah 

dengan pendidikan, sedangkan ta‟lim diterjemahkan dengan pengajaran, yang 

lebih mengarah kepada aspek kognitif. Pendapat ini agaknya kurang relevan, 

sebab menurut pendapat yang lain, dalam proses ta‟lim masih menggunakan 

domain afektif. Menurut Rasyid Ridha (w. 1354 H) mengartikan ta‟lim dengan 

“proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya 

batasan dan ketentuan tertentu.
58

 Pengertian ini didasarkan atas firman Allah 

SWT. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 31 tentang „allama (pengajaran) Tuhan kepada 

Nabi Adam. Pengajaran pada ayat itu mencakup teoritis dan praktis, sehingga 

peserta didik memperoleh kebijakan dan kemahiran melaksanakan hal-hal yang 

mendatangkan manfaat dan menampik kemudaratan. Pengajaran ini juga 

mencakup ilmu pengetahuan dan al-hikmah (kebijaksanaan).  

Ketiga, al-Ta‟dib, menurut kamus Bahasa Arab al-Mu‟jam al-Wasith biasa 

diterjemahkan dengan “pelatihan atau pembiasaan” mempunyai kata dan makna 

dasar sebagai berikut : 

1. Al-Ta‟dib berasal dari kata dasar adaba-ya‟dubu yang berarti melatih untuk 

berprilaku yang baik dan sopan santun. 

                                                           
58Muhammad Rasyid Ridho, Tafsir al-Manar, Kairo; Dar al-Manar, 1373 H, Juz I, hlm. 

262  
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2. Al-Ta‟dib berasal dari kata adaba - ya‟dibu yang berarti mengadakan pesta 

atau penjamuan yang berarti berbuat dan berperilaku sopan. 

3. Kata Addaba sebagai bentuk kata kerja ta‟dib mengandung pengertian 

mendidik, melatih, memperbaiki, mendisiplin, dan memberi tindakan. 

Al-Ta‟dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun, tata 

krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika.
59

 Ta‟dib yang seakar kata 

dengan adab memiliki arti  pendidikan peradaban atau kebudayaan. Artinya, orang 

yang berpendidikan adalah orang yang berperadaban, sebaliknya peradaban yang 

berkualitas dapat diraih melalui pendidikan. Menurut al-Nuqiub al-Attas, ta‟dib 

berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan 

kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam 

tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan 

kekuatan dan keagungan Tuhan.
60

 

Para pakar pendidikan terdahulu menggunakan istilah ta‟dib dan bukan 

tarbiyah karena mereka lebih menekankan dan memusatkan perhatian mereka 

kepada “tingkah laku utama” (al-suluk al-fadhilah) yang diperoleh melalui 

pengamalan nilai-nilai akhlak/karakter dalam kehidupan.
61

 Kemudian istilah yang 

dipakai untuk guru bukan mu‟allim tetapi dipakai istilah mu‟addib ini 

mengindikasikan bahwa tugas seorang guru tidak hanya terbatas kepada 

mentransformasi ilmu pengetahuan ke dalam otak anak didik, tetapi ada sesuatu 

yang lebih penting lagi yaitu mendidik tingkah laku (suluk) dan meluruskan 

                                                           
59

Abdul Mujib & Yusuf Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 

20 
60Muhammad Nuqiub al-Attas, Op.cit, hlm. 61  

 61Said Ismail Ali, Op.cit. hlm.132  
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perangainya dan memberi petunjuk kepada anak didik menuju jalan yang lurus 

(dinul Islam). 

 Al-Ta‟dib sebagai upaya dalam pembentukan adab (tata krama) terbagi 

kepada empat macam : 

1. Ta‟dib adab al-haqq, pendidikan tata krama spritual dalam kebenaran, yang 

memerlukan pengetahuan tentang wujud kebenaran, yang di dalamnya 

segala yang ada memiliki kebenaran tersendiri dan yang dengannya segala 

sesuatu diciptakan. 

2. Ta‟dib adab al-khidmah, pendidikan tata krama spritual dalam pengabdian. 

Sebagai seorang hamba, manusia harus mengabdi kepada sang Raja (Malik) 

dengan menempuh tata krama yang pantas. 

3. Ta‟dib adab al-syari‟ah, pendidikan tata krama spritual dalam syari‟ah, 

yang tata caranya telah digariskan oleh Tuhan melalui wahyu. Segala 

pemenuhan syari‟ah Tuhan akan berimplikasi pada tata krama yang mulia. 

4. Ta‟dib adab al-shuhbah, pendidikan tata krama spritual dalam 

persahabatan, berupa saling menghormati dan berperilaku mulia di antara 

sesama.
62

 

Melihat pendidikan ditinjau dari makna ta‟dib ini maka pendidikan adalah 

proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga 

membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan hanya merupakan 

transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai sarana 

pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi). Anak harus 

                                                           
62Amatullah Armstrong, Khazanah Istilah Sufi;Kunci Memasuki Dunia Tasawuf, terj. MS 

Nasrullah, judul Asli : Sufi Terminology (al-Qamus al-Sufi): The Mystical Language of Islam, 

Bandung, Mizan, 1998, hlm. 13 
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mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi 

kemanusiaan itu mencakup tiga hal yang mendasar, yaitu; (1) afektif yang 

tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia termasuk budi pekerti 

luhur serta kepribadian unggul, dan kompetensi estetis; (2) kognitif yang 

tercermin pada kapasitas piker dan daya intelektualitas dan teknologi, dan (3) 

psikomotorik  yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan 

teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi kinestetis. 

Ke-empat, al-riyadhah secara bahasa diartikan dengan pengajaran dan 

pelatihan. al-riyadhah dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak 

dengan akhlak yang mulia. Pengertian ini akan berbeda jika riyadhah dinisbatkan 

kepada disiplin tasawuf atau olah raga. Riyadhah  dalam tasawuf berarti latihan 

rohani dengan cara menyendiri pada hari-hari tertentu untuk melakukan ibadah 

dan tafakur mengenai hak dan kewajibannya. Sementara riyadhah dalam disiplin 

olah raga berarti latihan fisik untuk menyehatkan badan. 

Istilah al-riyadhah ini ditawarkan oleh al-Ghazali (w. 505 H/1111M), 

karena baginya riyadhah dinisbatkan kepada anak-anak (shibyan/athfal) memiliki 

arti pelatihan atau pendidikan kepada anak.
63

 Dalam pendidikan anak al-Ghazali 

lebih menekankan pada domain psikomotorik dengan cara melatih. Pelatihan 

memiliki arti pembiasaan dan masa kanak-kanak adalah masa yang paling cocok 

dengan metode pembiasaan itu. Anak kecil yang terbiasa melakukan aktivitas 

yang positif maka di masa remaja dan dewasanya lebih mudah untuk 

berkepribadian saleh. 

                                                           
63 Hussein Bahresi, Ajaran-Ajaran Akhlak Imam Al-Ghazali, Surabaya ; al-Ikhlas, 1981, 

hlm. 74 
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Al-Riyadhah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu : (1) riyadhat al-jism, 

pendidikan olahraga yang dilakukan melalui gerakan fisik atau pernapasan yang 

bertujuan untuk kesehatan jasmani manusia; (2) riyadhah al-nafs, pendidikan olah 

batin yang dilakukan melalui olah piker dan olah hati yang bertujuan untuk 

memperoleh kesadaran dan kualitas rohani. Kedua riyadhah ini sangat penting 

bagi manusia, untuk memelihara amanah jiwa raga yang diberikan Allah swt. 

kepadanya. Pendidikan oleh jiwa lebih utama daripada pendidikan olah raga, 

karena jiwalah yang menjadikan kelestarian eksistensi dan kemuliaan manusia di 

dunia dan akhirat. 

Dari penjelasan mengenai makna pendidikan ditinjau dari persfektif  

pendidikan Islam, maka menurut penulis istilah yang paling dekat digunakan 

untuk pendidikan karakter dari ke-empat istilah yang digunakan di atas adalah 

kata  al-ta‟dib  atau dengan istilah ta‟dib al-Akhlaqi atau ta‟dib al-Syahsyiyah, 

karena tujuan esensial dari pendidikan itu adalah membentuk dan merubah akhlak 

dan tingkah laku sehingga menjadi manusia yang beradab dan berkarakter. Nabi 

pernah menjelaskan sebuah hadis :  أّدبٕي ربي فأحسٓ حأديبي (Tuhanku telah 

mendidikku, sehingga menjadi baik pendidikanku). Dengan demikian penggunaan 

kata ta‟dib, menurut penulis lebih lengkap dan lebih dekat kepada pendidikan 

karakter, karena mendeskripsikan proses pendidikan Islam yang sesungguhnya. 

Dengan demikian diharapkan  lahir insan-insan yang memiliki integritas 

kepribadian yang utuh dan lengkap. 
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Setelah menjelaskan pengertian pendidikan dari aspek istilah-istilah yang 

dipakai dalam mendefenisikan pendidikan, sekarang kita melihat dan memahami 

secara terminologi tentang defenisi pendidikan Islam sebagai berikut :  

Pertama, Muhammad SA. Ibrahimi menyatakan bahwa pendidikan Islam 

adalah : “Suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat 

mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan 

mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.” 

Dalam pengertian ini dinyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan 

suatu sistem, yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling kait 

mengait. Misalnya kesatuan sistem akidah, syari‟ah, dan akhlak, yang meliputi 

kognitif, afektif dan psikomotorik, yang mana keberartian satu komponen sangat 

tergantung dengan keberartian komponen yang lain. Pendidikan Islam juga 

dilandaskan atas ideologi Islam, sehingga proses pendidikan Islam tidak 

bertentangan dengan norma dan nilai dasar ajaran Islam. 

Kedua, Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani mendefenisikan 

pendidikan Islam dengan: “Proses mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran 

sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi 

dalam masyarakat.
64

 Pengertian ini lebih menekankan pada perubahan tingkah 

laku, dari yang buruk menuju yang baik, dari yang minimal menuju yang 

maksimal, dari yang potensial menjadi aktual, dari yang fasif menuju yang aktif. 

Perubahan tingkah laku ini tidak saja berhenti pada level individu  (etika 

                                                           
64 Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani, Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah, Dar al-

„Arabiyah li al-Kitab, Libia, 1988, hlm. 282. Lihat juga: Falsafah Pendidikan Islam, terj. Hasan 

Langgulung, Jakarta Bulan Bintang, 1979, hlm. 399 
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individual) yang mengahsilkan kesalehan individual, tapi juga mencakup level 

masyarakat  (etika sosial), sehingga menghasilkan kesalehan sosial. 

Senada dengan pendapat di atas Said Ismail Ali mengutip pendapat Sa‟ad 

Mursyi Ahmad  menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah ;”Proses melakukan 

perubahan pada diri anak, baik fisik, kemampuan, pemikiran, kebiasaan, dan 

kecenderungan serta orientasinya jauh lebih baik dari sebelumnya untuk 

meningkatkan kompetensi pribadi dan sosialnya.
65

 

Ketiga, Muhammad Fadhil al-Jamali (w. 1997 M) mengajukan pengertian 

pendidikan Islam dengan: ”Upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak 

manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan 

kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang 

berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.
66

 

Pengertian ini memiliki tiga unsur pokok dalam pendidikan Islam : (1) 

aktifitas pendidikan adalah mengembangkan, mendorong, dan mengajak peserta 

didik untuk lebih maju dari kehidupan sebelumnya. Peserta didik yang tidak 

memiliki pengetahuan dan pengalaman apa-apa dibekali dan dipersiapkan dengan 

seperangkat pengetahuan, agar ia mampu merespon dengan baik; (2) upaya dalam 

pendidikan didasrkan atas nilai-nilai akhlak yang luhur dan mulia. Peningkatan 

pengetahuan dan pengalaman harus dibarengi dengan peningkatan kualitas 

akhlak, dan; (3) upaya pendidikan melibatkan seluruh potensi manusia baik 

potensi kognitif (akal), afektif (perasaan), dan psikomotorik (perbuatan). 

                                                           
65 Sa‟id Ismail Ali, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah, Kairo : Dar al-Salam, 2007, hlm. 20. 

Lihat Juga, Sa‟ad Mursyi Ahmad, Tarbiyah al-Insan, Kairo; Alam al-Kutub, 1965, hlm. 87 
66 Muhammad Fadhil al-Jamali, Filsafat Pendidikan Islam dalam Al-Qur‟an, Terj. Judial 

Falasani, Surabaya: Bina Ilmu, 1986, hlm. 3 
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Keempat, menurut Abdurrahman al-Nahlawi bahwa Pendidikan Islam 

adalah : “Menumbuhkembangkan pemikiran manusia, mengatur tingkah laku dan 

perasaannya berdasarkan ajaran agama Islam dengan tujuan untuk merealisasikan 

seluruh tujuan agama Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat dalam 

segala aspek kehidupan”.
67

  

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa pendidikan Islam merupakan 

suatu proses yang berkaitan dengan usaha menyiapkan akal pikiran manusia 

bagaimana ia mengambil suatu gambaran tentang kehidupan di alam semesta ini 

dan bagaimana ia mampu menempuh dan menjalankan kehidupan di dunia ini 

sesuai dengan ajaran agama Islam. 

Kelima, hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960 

dirumuskan pendidikan Islam dengan:”Bimbingan terhadap pertumbuhan rohani 

dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah  mengarahkan, mengajarkan, 

melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam.
68

  Upaya 

pendidikan dalam pengertian ini diarahkan pada keseimbangan antara pemenuhan 

kebutuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, melalui bimbingan, 

pengarahan, pengajaran, pelatihan, pengasuhan, dan pengawasan, yang 

kesemuanya dalam koridor ajaran Islam. 

Keenam, hasil rumusan kongres se-dunia II tentang Pendidikan Islam, 

melalui seminar tentang Konsepsi dan Kurikulum Pendidikan Islam, tahun 1980, 

dinyatakan bahwa pendidikan Islam ditujukan untuk mencapai keseimbangan 

pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan 

                                                           
 67 Abdurrahman al-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibuha fi al-Baiti wa 

al-Madrasah wa al-Mujtama‟,  Beirut; Dar al-Fikri, Cet. ke-3, 1983, hlm. 27 
68 H.M. Arifin, Op.cit, hlm. 15 
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kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, dan pancaindra. Oleh karena itu, 

pendidikan Islam harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik 

spiritual, intelektual, imajinasi (fantasi), jasmaniah, keilmiahannya, bahasanya, 

baik secara individual maupun kelompok, serta mendorong aspek-aspek itu kearah 

kebaikan dan ke arah pencapaian kesempurnaan hidup.
69

  

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, 

serta beberapa pemahaman yang diturunkan dari beberapa istilah dalam 

pendidikan Islam, seperti tarbiyah, ta‟lim, ta‟dib, dan riyadhah, maka pendidikan 

Islam dapat dirumuskan sebagai berikut :”Proses transinternalisasi pengetahuan 

dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, 

bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, guna 

mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat”.  Defenisi 

ini memiliki lima unsur pokok pendidikan Islam, yaitu : 

1. Proses transinternalisasi. Upaya dalam pendidikan Islam dilakukan secara 

bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, sistematik, dan terus-menerus 

dengan cara transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam 

pada peserta didik. 

2. Pengetahuan dan nilai Islam. Materi yang diberikan kepada peserta didik 

adalah ilmu pengetahuan dan nilai Islam, yaitu pengetahuan dan nilai yang 

diturunkan dari Tuhan (Ilahiyah). Atau materi yang memiliki kriteria 

epistemologi dan aksiologi Islam, sehingga output pendidikan memiliki 

wajah-wajah Islami dalam setiap tindak tanduknya. Pengetahuan dan nilai 
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Islam, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Q.S. Fushshilat ayat 53, 

terdapat tiga objek, yaitu objek afaqi, yang berkaitan dengan alam fisik 

(baik di langit maupun di bumi); objek anfusi, yang berkaitan dengan alam 

psikis (kejiwaan atau batiniah); dan objek haqqi  atau qur‟ani, yang 

berkaitan dengan sistem nilai untuk mengarahkan kehidupan spiritual 

manusia.
70

 

3. Kepada peserta didik. Pendidikan diberikan  kepada peserta didik sebagai 

subjek dan objek pendidikan. Dikatakan subjek karena ia mengembangkan  

dan aktualisasi potensinya sendiri, sedangkan pendidik hanya menstimulasi 

dalam pengembangan dan aktualisasi itu. Dikatakan objek karena ia menjadi 

sasaran dan transformasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam, agar ilmu dan 

nilai itu tetap lestari dari generasi ke generasi berikutnya. 

4. Melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, 

pengawasan dan pengembangan potensinya. Tugas pokok pendidikan 

adalah memberikan pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, 

pengawasan, dan pengembangan potensi peserta didik agar terbentuk dan 

berkembang daya kreativitas dan produktivitasnya tanpa mengabaikan 

potensi dasarnya. 

5. Guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. 

Tujuan akhir pendidikan Islam ialah tercipta insân kâmil (manusia 

sempurna), yaitu manusia yang mampu menyelaraskan dan memenuhi 

                                                           
70Klasifikasi pengetahuan dalam Islam tersebut disarikan dari firman Allah SWT.: Kami 

akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami disegenap ufuk dan pada 

diri mereka sendiri (anfus), sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur‟an itu adalah benar. 

Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia  menyaksikan segala 

sesuatu”, (Q.S. Fushshilat: 53)  
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kebutuhan dunia dan akhirat; dan kebutuhan fisik, psikis, sosial, dan 

spiritual. Orientasi pendidikan Islam tidak hanya memenuhi hajat hidup 

jangka pendek, seperti pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga 

memenuhi hajat hidup jangka panjang seperti pemenuhan kebutuhan di 

akhirat kelak.   

2.  Sumber Pendidikan Islam 

Sumber pendidikan Islam yang dimaksudkan di sini adalah semua acuan 

atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang 

akan ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam. Sumber ini tentunya telah 

diyakini kebenaran dan kekuatannya dalam menghantar aktivitas pendidikan, dan 

telah teruji dari waktu ke waktu. Sumber pendidikan Islam terkadang disebut 

dengan dasar ideal pendidikan Islam. 

Menurut Sa‟id Ismail Ali, sebagaimana dikutip oleh Hasan Langgulung,
71

 

sumber pendidikan Islam terdiri atas enam macam, yaitu al-Qur‟an, al-Sunnah, 

kata-kata sahabat (madzhab shahabi), kemaslahatan umat/sosial (mashalih 

mursalah), tradisi atau adat kebiasaan masyarakat („urf), dan hasil pemikiran para 

ahli dalam Islam (ijtihad). Keenam sumber pendidikan Islam tersebut didudukkan 

secara hierarkis, artinya rujukan pendidikan Islam diawali dari sumber pertama 

(al-Qur‟an) untuk kemudian dilanjutkan pada sumber-sumber berikutnya secara 

berurutan. 
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a. Al-Qur’an 

Secara etimologi al-Qur‟an berasal dari kata qara‟a, yaqra‟u, qira‟atan 

atau qur‟anan, yang berarti mengumpulkan  (al-jam‟u) dan menghimpun (al-

dhammu) huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian yang lain secara 

teratur. Sedangkan al-Qur‟an menurut istilah adalah:”Firman Allah (kalam Allah) 

yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. lafaz-lafaznya mengandung 

mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, dan 

ditulis  pada mushaf, mulai dari awal surat al-Fatihah sampai akhir surat al-Nas.
72

  

Syeikh Muhammad Abdul „Azim al-Zarqani (w. 1367 H) memberikan defenisi al-

Qur‟an yaitu :”Kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. ditulis pada mushaf-mushaf dinuqilkan dengan cara mutawatir 

dan beribadah membacanya.
73

 Pendapat lain dikemukakan oleh Muhammad Salim 

Muhaisin, menurutnya al-Qur‟an adalah :”Firman Allah yang diturunkan kepada 

nabi Muhammad saw. yang tertulis dalam mushaf-mushaf dan 

dinukil/diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya 

dipandang ibadah serta sebagai penentang (bagi yang tidak percaya) walaupun 

surat terpendek.
74

 

Al-Qur‟an dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam yang pertama dan 

utama karena ia memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Tuhan. Allah 

menciptakan manusia dan Dia pula  yang mendidik manusia, yang mana isi 

                                                           
72 Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, Al-Madkhal li Dirasat al-Qur‟an al-Karim, 

Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1992, hlm.7 
73 Muhammad Abdul „Azim Al-Zarqani, Manahil al-Irfan fi „Ulul al-Qur‟an, Kairo ; Dar 

el-Salam, 2006, cet. Ke- 2, hlm, 17. 
74 Muhammad Salim Muhaisin, Tarikh al-Qur‟an al-Karim, Iskandariyah, Mu‟assasah al-

Jami‟ah, t.t. hlm. 5 



63 
 

 

pendidikan itu telah termaktub dalam wahyu-Nya. Al-Qur‟an berisi segala hal 

mengenai petunjuk yang membawa hidup manusia bahagia di dunia dan bahagia 

di akhirat kelak. Kandungan yang ada di dalam al-Qur‟an meliputi segala hal 

tentang kehidupan manusia di muka bumi ini. Tidak satupun persoalan, termasuk 

persoalan pendidikan, yang luput dari jangkauan al-Qur‟an. Allah SWT. 

Berfirman dalam Q.S. al-An‟am ayat 38:   

      

Artinya : “Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, 

kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan” (Q.S. al-

„An‟am: 38) 

 

Jika tidak ada sesuatu yang luput dari catatan kitab (al-Qur‟an) ini, maka 

berarti al-Qur‟an berisi petunjuk segala sesuatu yang dengan jelas dinyatakan 

dalam ayat berikut ini, yaitu Q.S. al-Nahl : 89. 

               

Artinya :“Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur‟an) untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan 

kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”. (Q.S. al-

Nahl : 89) 

 

Para ulama memahami kalimat likulli syai‟i pada ayat di atas meliputi 

berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, termasuk pendidikan. Dua ayat di atas 

memberikan isyarat bahwa pendidikan Islam cukup digali dari sumber autentik 

Islam, yaitu al-Qur‟an. Nilai esensi dalam al-Qur‟an selamanya abadi dan selalu 

relevan pada setiap waktu dan zaman, tanpa ada perubahan sama sekali. 

Perubahan dimungkinkan hanya menyangkut masalah interpretasi (penafsiran) 

mengenai nilai-nilai instrumental dan menyangkut masalah teknik operasional. 
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Pendidikan Islam yang ideal harus sepenuhnya mengacu pada nilai dasar al-

Qur‟an, tanpa sedikit pun menghindarinya. 

b. Al-Sunnah 

Al-Sunnah menurut pengertian bahasa berarti tradisi yang bisa dilakukan, 

atau jalan yang dilalui (al-thariqah al-maslukah) baik yang terpuji maupun yang 

tercela. Al-Sunnah menurut istilah ahli hadis adalah
75

:   

ِب أثز عٓ إٌبي صٍى اهلل عٍيٗ ٚسٍُ ِٓ لٛي أٚ فعً أٚ حمزيز أٚ صفت خٍميت أٚخٍميت 

سٛاء وبْ لبً اٌبعثت أٚ بعذ٘ب                                                                                                                 , أٚ سيزة

Artinya :”Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW.baik berupa 

perkataan, perbuatan, taqrir (ketetapan), perangai, budi pekerti, 

perjalanan hidup, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun 

sesudahnya”.  

 

 

Sedangkan al-Sunnah menurut ahli ushul fiqh adalah
76

 : 

وً ِب صذر عٓ إٌبي  صٍى اهلل عٍيٗ ٚسٍُ غيز اٌمزَاْ ِٓ لٛي أٚفعً أٚ حمزيز ِّب 

 يصٍح أْ يىْٛ دٌيال ٌحىُ شزعي                                                                                                                  

Artinya; “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW. Selain al-Qur‟an  

al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrirnya 

yang pantas untuk dijadikan dalil bagi hukum syara”.  

 

Nabi Muhammad SAW. adalah sebagai seorang Nabi, pemimpin militer, 

negarawan, dan pendidik umat manusia. Sebagai seorang pendidik Nabi 

Muhammad betul-betul mendidik dan membimbing manusia menuju 

kemerdekaan dan kebahagian yang lebih besar serta melahirkan ketertiban dan 
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stabilitas yang mendorong perkembangan budaya Islam, serta merevolusi sesuatu 

yang mempunyai tempo yang tak tertandingi dan gairah yang menantang.  

Corak pendidikan Islam yang diturunkan dari Sunnah Nabi Muhammad 

SAW. adalah sebagai berikut : 

1. Disampaikan sebagai rahmat li al-„alamin (rahmat bagi semua alam), yang 

ruang lingkupnya tidak sebatas spesies manusia, tetapi juga pada makhluk 

biotik dan abiotik lainnya. (Q.S. Al-Anbiya‟ : 107-108)   

                         

                

 Artinya :  Dan Tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam(107) Katakanlah: "Sesungguhnya 

yang diwahyukan kepadaku adalah: "Bahwasanya Tuhanmu 

adalah Tuhan yang Esa. Maka hendaklah kamu berserah diri 

(kepada-Nya)"(108) 
 

2. Disampaikan secara utuh dan lengkap, yang memuat berita gembira dan 

peringatan pada umatnya. (Q.S. Saba‟:28) 

                     

       

Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 

seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi 

peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui (QS. Saba‟ 

: 28) 

 

3. Apa yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak (Q.S, al-Baqarah : 119) 

dan terpelihara autentitasnya, (Q.S. al-Hijr : 9) 
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Artinya :(tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri 

kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala 

pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka 

dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(Q.S. al-Baqarah : 119) 

 

      

Artinya : Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (Q.S. al-Hijr : 

9) 

 

4. Kehadirannya sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan senantiasa 

bertanggung jawab atas aktifitas pendidikan. (Q.S. asy-Sura; 48, al-Ahzab; 

45, al-Fath ; 8). 

                   

         

   

Artinya : jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai 

pengawas bagi mereka kewajibanmu tidak lain hanyalah 

menyampaikan (risalah). Sesungguhnya apabila Kami merasakan 

kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami dia bergembira ria 

karena rahmat itu, dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan 

perbuatan tangan mereka sendiri (niscaya mereka ingkar) karena 

sesungguhnya manusia itu amat ingkar (kepada nikmat) (Q.S. asy-

Syura: 48) 

         

Artinya:  Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan 

pembawa kabar gemgira dan pemberi peringatan (Q.S. al-Ahzab: 

45) 
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Artinya : Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa 

berita gembira dan pemberi peringatan (Q.S. al-Fath : 8) 

 

5. Perilaku Nabi Muhammad SAW. tercermin sebagai uswatun hasanah yang 

dapat dijadikan figur atau suri tauladan (Q.S. al-Ahzab; 21), karena 

perilakunya dijaga oleh Allah SWT. (QS. an-Najm; 3-4), sehingga beliau 

tidak pernah berbuat maksiat. 

        

   

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 (Q.S. al-Ahzab : 21) 

       

Artinya:   Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan 

hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang 

diwahyukan (kepadanya) (Q.S. al-Najm: 3-4) 

 

6. Dalam masalah teknik operasional, pelaksanaan pendidikan Islam diserahkan 

penuh pada umatnya. Strategi pendekatan, metode dan teknik pembelajaran 

diserahkan penuh pada ijtihad umatnya, selama hal itu tidak menyalahi aturan 

pokok dalam Islam.  

c. Kata-Kata Sahabat (Madzhab Sahabi) 

Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. dalam 

keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman juga.
77

 Para sahabat Nabi 
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SAW. memiliki karakteristik yang unik dibanding kebanyakan orang. Fazlur 

Rahman berpendapat, seperti yang dikutip oleh Abdul Mujib dan Yusuf Muzakkir 

bahwa karakteristik sahabat Nabi Muhammad SAW. antara lain : (1) Tradisi yang 

dilakukan para sahabat secara konsepsional tidak terpisah dengan sunnah Nabi 

SAW.; (2) Kandungan yang khusus dan aktual tradisi sahabat sebagian besar 

produk sendiri; (3) unsur kreatif dari kandungan merupakan ijtihad personal yang 

telah mengalami kristalisasi dalam ijma‟, yang disebut dengan  mazhab shahabi 

(pendapat sahabat). Ijtihad ini tidak terpisah dari petunjuk Nabi terhadap sesuatu 

yang bersifat spesifik; dan (4) Praktik amaliah sahabat identik dengan ijma‟ 

(konsensus umum).
78

 

Upaya sahabat Nabi SAW. dalam pendidikan Islam sangat menentukan 

bagi perkembangan pemikiran pendidikan dewasa ini. Upaya yang dilakukan oleh 

Abu Bakar al-Shiddiq (w. 634 M), misalnya mengumpulkan al-Qur‟an dalam satu 

mushaf  yang dijadikan sebagai sumber utama pendidikan Islam, meluruskan 

keimanan masyarakat dari pemurtadan dan memerangi pembangkang dari 

pembayaran zakat. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab 

(w. 644 M) adalah bahwa ia sebagai bapak revolusioner terhadap ajaran Islam. 

Tindakannya dalam memperluas wilayah Islam dan memerangi kezaliman 

menjadi salah satu model dalam membangun strategi dan perluasan pendidikan 

Islam dewasa ini. Sedang Usman ibn Affan (w. 656 M) berusaha untuk 

menyatukan sistematika berfikir ilmiah dalam menyatukan susunan al-Qur‟an 

dalam satu mushaf, yang semua berbeda antara mushaf satu dengan mushaf 
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lainnya. Sementara Ali ibn Abi Thalib (w. 661 M) banyak merumuskan konsep-

konsep kependidikan seperti bagaimana seyogianya etika peserta didik pada 

pendidikannya, bagaimana ghirah pemuda dalam belajar dan demikian 

sebaliknya. 

d. Kemaslahatan Umat/Sosial (al-Mashalih al-Mursalah) 

Al-Mashalih al-Mursalah adalah menetapkan undang-undang, peraturan 

dan hukum tentang hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nash, 

dengan pertimbangan  kemaslahatan bersama, dengan bersendikan asas menarik 

kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
79

 Al-Mashalih al-Mursalah dapat 

diterapkan jika ia benar-benar dapat menarik maslahat dan menolak mudarat 

melalui penyelidikan terlebih dahulu. Ketetapannya bersifat umum bukan untuk 

kepentingan perseorangan serta tidak bertentangan dengan nash.  

Para ahli pendidikan berhak menentukan undang-undang atau peraturan 

pendidikan Islam sesuai dengan kondisi lingkungan di mana ia berada, Ketentuan 

yang dicetuskan berdasarkan  al-Mashalih al-Mursalah paling tidak memiliki tiga 

kriteria : (1) apa yang dicetuskan benar-benar membawa kemaslahatan dan 

menolak kerusakan setelah melalui tahapan observasi dan analisis, misalnya 

pembuatan tanda tamat (ijazah) dengan foto pemiliknya; (2) kemaslahatan yang 

diambil merupakan kemaslahatan yang bersifat universal, yang mencakup seluruh 

lapisan masyarakat, tanpa adanya diskriminasi, misalnya perumusan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional di Negara Islam atau Negara yang 

penduduknya mayoritas Muslim; (3) keputusan diambil tidak bertentangan dengan 
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nilai dasar al-Qur‟an dan al-Sunnah. Misalnya perumusan tujuan pendidikan tidak 

menyalahi fungsi kehambaan dan kekhalifahan manusia di muka bumi. 

e. Tradisi /Adat Kebiasaan Masyarakat (‘Urf) 

Tradisi („urf/adat) adalah kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan 

maupun perbuatan yang dilakukan secara kontinu dan seakan-akan merupakan 

hukum tersendiri, sehingga jiwa merasa tenang dalam melakukannya karena 

sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat yang sejahtera. 

Uruf itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas 

perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun 

kekhususannya. Nilai tradisi setiap masyarakat merupakan realitas yang multi 

kompleks dan dialektis. Nilai-nilai itu mencerminkan kekhasan masyarakat 

sekaligus sebagai pengejawantahan nilai-nilai universal manusia.  

Dalam konteks tradisi ini, masing-masing masyarakat Muslim memiliki 

corak tradisi unik, yang berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang 

lain. Sekalipun mereka memiliki kesamaan agama, tapi dalam hidup berbangsa 

dan bernegara akan membentuk ciri unik. 

Karena alasan seperti ini, maka ada sebutan Islam universal dan Islam 

lokal. Islam universal adalah Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya 

sebagaimana adanya, yang memiliki  nilai esensial dan diberlakukan untuk semua 

lapisan, misalnya menutup aurat dagi Muslim dan Muslimah. Sedangkan Islam 

lokal adalah Islam adaptif terhadap tradisi dan budaya masyarakat setempat, 

sebagai hasil interpretasi terhadap Islam universal, seperti bagaimana bentuk 

menutup aurat itu, apa memakai celana, kebaya, jubah, atau lain sebagainya. 
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Kesepakatan bersama dalam tradisi dapat dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan pendidikan Islam. Penerimaan tradisi itu tentunya memilki syarat :  

1. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur‟an maupun al-

Sunnah. 

2. Tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan akal sehat dan tabiat yang 

baik, serta tidak mengakibatkan  kedurhakaan, kerusakan dan 

kemudaratan.
80

 

f. Hasil Pemikiran Para Ahli dalam Islam (Ijtihad) 

Secara etimologi, ijtihad berasal dari kata jahada, Kata ini beserta seluruh 

variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit 

dilaksanakan, atau yang tidak disenangi. Kata ini juga berarti kesanggupan (al-

wus‟u), kekuatan (al-thaqah), dan berat (al-masyaqqah).
81

 Sedangkan menurut 

terminologi, ijtihad adalah ; “upaya seorang ahli fikih  dengan kemampuannya 

dalam mewujudkan hukum-hukum amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang 

rinci.
82

 Dengan perkataan lain bahwa ijtihad adalah pengerahan segala 

kesanggupan dan kekuatan untuk memperoleh apa yang dituju sampai pada batas 

puncaknya.  

Kalau dikaitkan dengan pendidikan Islam, ijtihad berupa rumusan 

operasional tentang pendidikan Islam yang dilakukan dengan menggunakan 

metode deduktif atau induktif dalam melihat masalah-masalah pendidikan. Ijtihad 

menjadi penting dalam pendidikan Islam ketika suasana pendidikan mengalami 

                                                           
80Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Islam, Jakarta; Haji Masagung, 1990, hlm. 124  
81Ahmad ibn Ahmad ibn „Ali al-Muqri al-Fayumi, Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-

Syarh al-Kabir li al-Rafi‟i, Beirut ; al-Maktabah al-Ilmiah, t.t. hlm.126 
82 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, Beirut; Dar al-Fikri, t.t. hlm. 379 
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status quo, jumud, dan stagnan. Tujuan dilakukan ijtihad dalam pendidikan adalah 

untuk dinamisasi, inovasi dan modernisasi pendidikan agar diperoleh masa depan 

pendidikan yang lebih berkualitas. Ijtihad tidak berarti merombak tatanan yang 

lama secara besar-besaran, melainkan memelihara tatanan lama yang baik dan 

mengambil tatanan baru yang lebih baik. Begitu pentingnya ijtihad ini sehingga 

Rasulullah SAW. memberikan apresiasi baik pada tataran isi maupun 

prosedurnya, maka mereka mendapatkan dua pahala, tetapi apabila mengalami 

kesalahan maka ia dapat satu pahala, yaitu pahala karena kesungguhannya. 

3. Tugas Pendidikan Islam 

Menurut Ibnu Taimiyah (w.751 M ), sebagaimana dikutip oleh Majid 

„Irsan al-Kaylani,
83

 tugas pendidikan Islam pada hakikatnya tertumpu pada dua 

aspek, yaitu pendidikan Tauhid dan pendidikan pengembangan tabiat peserta 

didik. Pendidikan tauhid dilakukan dengan pemberian pemahaman terhadap dua 

kalimat syahadat : pemahaman terhadap jenis-jenis tauhid (Rububiyah, Uluhiyah, 

dan Asma‟ wa Sifat); ketundukan, kepatuhan, dan keikhlasan menjalankan Islam; 

dan menghindarkan dari segala bentuk kemusyrikan. Sedangkan pendidikan 

pengembangan tabiat peserta didik adalah mengembangkan tabiat itu agar mampu 

memnuhi tujuan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah SWT. dan 

menyediakan bekal untuk beribadah, seperti makan dan minum. Menurut Ibnu 

Taimiyah, manusia yang sempurna adalah mereka yang senantiasa beribadah, baik 

beribadah diniyyah maupun beribadah kauniyah. Ibadah diniyyah adalah ibadah 

yang berhubungan dengan Pencipta (ta‟abbudi) dan sesama manusia (ijtima‟i). 

                                                           
 83Majid „Irsan al-Kaylani, Al-Fikr al-Tarbawi „Inda Ibn Taymiyah, al-Madinah al-

Munawwarah : Maktabah Dar al-Turats, 1986, hlm. 91-103. 
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Sedang ibadah kauniyah adalah ibadah yang berhubungan dengan ketundukan dan 

kepatuhan manusia kepada Allah SWT. setelah memahami hukum-hukum alam 

dan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. 

Untuk menalaah tugas-tugas pendidikan Islam, dapat dilihat dari tiga 

pendekatan, yaitu : Pertama, pendidikan sebagai pengembangan potensi, tugas 

pendidikan Islam ini merupakan realisasi dari pengertian tarbiyah al-insya‟ 

(menumbuhkan atau mengaktualisasikan potensi). Asumsi tugas ini adalah bahwa 

manusia mempunyai sejumlah potensi atau kemampuan, sedangkan pendidikan 

merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi 

tersebut. Pendidikan berusaha untuk menampakkan (aktualisasi) potensi-potensi 

tersebut yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dalam Islam potensi dasar yang 

dimiliki oleh manusia banyak ragamnya. Ada beberapa jenis fitrah manusia,yaitu : 

1. Fitrah agama ; Sejak lahir, manusia mempunyai naluri atau insting untuk 

beragama, insting yang mengakui adanya Dzat Yang Maha Pencipta dan 

Maha Mutlak, yaitu Allah SWT. Sejak di alam roh, manusia telah 

mempunyai komitmen bahwa Allah adalah Tuhannya (Q.S. al-A‟raf: 172)
84

, 

sehingga ketika dilahirkan ia berkecenderungan pada al-hanif, yaitu rindu 

akan kebenaran mutlak (Allah) (Q.S. al-Rum: 30).
85

 

                                                           
 84Q.S. Al-A‟raaf : 172 :  

                                           

                      

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan 

Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini 

Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan 

yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani 

Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (Q.S. Al-A‟raaf : 172) 

 85 Q.S. Al-Rum : 30 : 
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2. Fitrah intelek ; yaitu potensi bawaan yang mempunyai daya untuk 

memperoleh pengetahuan dan dapat membedakan antara yang baik dan 

yang buruk, yang benar dan yang salah. Allah SWT. sering memperingatkan 

manusia untuk menggunakan fitrah inteleknya, misalnya dengan kalimat : 

afalâ ta‟qilûn, afalâ tatafakkarûn, afala tubshirûn, afala tatadabbarûn, dan 

sebagainya, karena adanya daya fitrah intelek ini yang dapat membedakan 

antara manusia dan hewan. 

3. Fitrah sosial: yaitu kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok yang 

di dalamnya terbentuk suatu ciri-ciri yang khas yang disebut dengan 

kebudayaan. Islam dapat disebut sebagai ide, sedangkan kebudayaan 

disebut sebagai realita. Realita yang ideal adalah realita yang terdekat 

dengan ide, sehingga membentuk kebudayaan masyarakat yang islami. 

Walaupun wujud kebudayaan bermacam-macam dan bervariasi 

substansinya, tidak akan menyalahi ide Islam.
86

 Oleh karena itu, tugas 

pendidikan di sini adalah menjadikan kebudayaan Islam sebagai proses 

kurikulum dan pendidikan Islam dalam seluruh peringkat dan tahapannya. 

                                                                                                                                                                

                                        

               

Artinya :  Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah 

Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada 

fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui 

(Q.S. al-Rum : 30) 

 Fitrah Allah: Maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama 

Yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. 

mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantara pengaruh lingkungan. 

 86 Endang Saifuddin Anshari, Agama dan Kebudayaan, Surabaya; Bina Ilmu, 1982, hlm. 

107 
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4. Fitrah susila, yaitu kemampuan manusia untuk mempertahankan diri dari 

sifat-sifat amoral, atau sifat-sifat yang menyalahi tujuan Allah 

menciptakannya. Fitrah ini menolak sifat-sifat yang menyalahi kode etik 

yang telah disepakati oleh masyarakat Islam. Manusia yang menyalahi fitrah 

susilanya akan menjadi hina akibatnya. (Q.S. al-Anfal :55, dan al-

A‟raf:179).
87

 

5. Fitrah ekonomi (mempertahankan hidup); yaitu daya manusia untuk 

mempertahankan hidupnya dengan upaya memberikan kebutuhan 

jasmaniah, demi kelangsungan hidupnya. Fitrah ekonomi tidak 

menghendaki adanya materialisme atau diperbudak oleh materi bagi 

manusia., atau mengeksploitasi kekayaan alam untuk kepentingan diri 

pribadi. Maksud fitrah ini adalah memanfaatkan kekayaan alam sebagai 

realisasi dari tugas-tugas kekhalifahan dalam rangka beribadah kepada 

Allah SWT. 

6. Fitrah seni, yaitu kemampuan manusia yang dapat menimbulkan estetika, 

yang mengacu pada sifat al-jamal Allah SWT. Tugas yang terpenting adalah 

                                                           
 87 QS. al-Anfal : 55 dan Q.S. al-A‟raf : 179 : 

                        

Artinya :  Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang 

yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. (Q.S. al-Anfaal : 55) 

                                        

                                   

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan 

manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat 

Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda 

kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 

mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. 

mereka Itulah orang-orang yang lalai. (Q.S. al-A‟raaf : 179) 
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memberikan suasana gembira, senang dan aman dalam proses belajar, 

karena pendidikan merupakan proses kesenian, yang karenanya dibutuhkan 

“seni mendidik”. 

7. Fitrah kemajuan, keadilan, kemerdekaan, kesamaan, ingin dihargai, kawin, 

cinta tanah air, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. 

Menurut Abdurrahman al-Bani, yang dikutip al-Nahlawi,
88

 tugas 

pendidikan Islam adalah menjaga dan memelihara fitrah peserta didik, 

mengembangkan dan mempersiapkan segala potensi yang dimiliki, dan 

mengarahkan fitrah dan potensi tersebut menuju kebaikan dan kesempurnaan, 

serta merealisasikan program tersebut secara bertahap. 

Potensi akan dapat berkembang dalam diri manusia dan berlangsung 

dengan baik apabila diberi kesempatan yang cukup baik dan favorable untuk 

berkembang melalui pendidikan yang terarah. Potensi pada diri manusia baru 

aktual dan fungsional bila disediakan kesempatan untuk muncul dan berkembang 

dengan menghilangkan segala gangguan yang dapat menghambatnya. Hambatan-

hambatan tersebut banyak corak dan ragamnya, seperti hambatan pribadi, 

hambatan sosial, misalnya hambatan emosional dan lingkungan masyarakat yang 

tidak mendorong kepada kemajuan pendidikan.
89

 

Kedua, pendidikan Islam sebagai pewarisan budaya, tugas ini sebagai 

realisasi dari pengertian tarbiyah al-tablîgh (menyampaikan atau transformasi 

kebudayaan). Tugas pendidikan Islam selanjutnya adalah mewariskan nilai-nilai 

budaya islami. Sebab kebudayaan Islam akan mati bila nilai-nilai dan norma-

                                                           
 88 Abdurrahman al-Nahlawi, Op.cit. hlm. 13 

 89 H.M. Arifin, Op.cit. hlm. 34 
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normanya tidak berfungsi dan belum sempat diwariskan pada generasi berikutnya. 

Dalam pendidikan Islam, sumber nilai budaya dapat dibedakan menjadi dua 

bagian,
90

 yaitu : 

1. Nilai Ilâhiyah; nilai yang dititahkan Allah SWT. melalui rasul-Nya yang 

diabadikan pada wahyu. Inti nilai ini adalah iman dan takwa. Nilai ini tidak 

mengalami perubahan, karena mengandung kemutlakan bagi kehidupan 

manusia selaku pribadi dan selaku anggota masyarakat, tidak berubah 

karena mengikuti hawa nafsu. Kongfigurasi nilai ini dimungkinkan dinamis, 

walaupun nilai intrinsiknya tetap abadi. Pelaku pendidikan memiliki tugas 

untuk menginterpretasikan nilai-nilai itu, agar nilai-nilai itu dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan. 

2. Nilai Insâniyah; nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup 

dan berkembang dari peradaban manusia. Nilai ini bersifat dinamis, yang 

keberlakuannya relatif dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Nilai-nilai insani 

yang kemudian melembaga menjadi tradisi yang diwariskan secara turun-

temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Pelaku 

pendidikan memiliki tugas tidak saja menginterpretasikan nilai-nilai itu, 

tetapi juga bagaimana mengontrol nilai-nilai itu untuk mendekati pada nilai 

idealnya (ilahiyah), sehingga terjadi keselarasan dan keharmonisan batin 

dalam menjalankan nilai itu. 

Tugas pendidikan Islam adalah bagaimana pendidik mampu melestarikan 

dan mentransformasikan nilai ilahiyah kepada peserta didik. Nilai ilahiyah yang 

                                                           
 90 Neong Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan sosial: Suatu Teori Pendidikan, 

Yogyakarta : Rake Sarasin, 1987, hlm. 144 
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intrinsik (qath‟i) harus diterima sebagai suatu kebenaran mutlak tanpa ada ijtihad, 

sementara nilai ilahiyah yang instrumental (zhanni) dapat dikembangkan sesuai 

dengan kondisi zaman, tempat dan keadaan. Sedangkan untuk nilai insaniyah, 

tugas pendidikan senantiasa melakukan inovasi dan menumbuhkan kreativitas diri 

agar nilai itu berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pengembangan ini 

tidak berarti membongkar atau membuang nilai budaya lama secara total, 

melainkan : اٌّحبفظت عٍى اٌمذيُ اٌصبٌح ٚاألخذ ببٌجذيذ األصٍح " “( memelihara 

budaya lama yang baik, dan mengambil budaya baru yang lebih baik”). 

Ketiga, interaksi antara pengembangan potensi dan pewarisan budaya, yaitu 

manusia secara potensial mempunyai potensi dasar yang harus diaktualkan dan 

dilengkapi dengan peradaban dan kebudayaan Islam. Demikian juga, aplikasi 

peradaban dan kebudayaan harus relevan dengan kebutuhan dan perkembangan 

potensi dasar manusia. Tanpa memperhatikan kebutuhan dan perkembangan itu, 

peradaban dan kebudayaan hanya akan menambah beban hidup yang 

mengakibatkan kehidupan yang anomaly (inhiraf) yang menyalahi “desain” awal 

Allah swt. ciptakan. Interaksi antara potensi dan budaya itu harus mendapatkan 

tempat dalam proses pendidikan, dan jangan sampai ada salah satunya yang 

diabaikan. Tanpa interaksi itu, harmonisasi kehidupan akan terhambat. Untuk 

harmonisasi interaksi antara potensi dan budaya diperlukan adanya “intervensi” 

eksternal yang datangnya dari Sang Maha Mutlak, karena baik pengembangan 

potensi maupun pewarisan budaya, keduanya memiliki tingkat relativitas yang 

tinggi. Pada tataran ini „hidayah‟ Allah SWT. menjadi penting dalam memandu 

aktivitas pendidikan Islam. Hidayah Allah sangat membantu manusia dalam 
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menemukan jati dirinya. Manusia dengan kemampuannya sendiri tanpa diberi 

hidayah maka sulit menemukan jati dirinya. 

Tugas pendidikan ada lima bentuk : (1) membantu peserta didik pada taraf 

humanisasi, yaitu menunjukkan peserta didik pada perkembangan yang lebih 

tinggi melalui kebudayaan; (2) membantu peserta didik pada taraf humanisasi, 

yaitu menjadikan manusia dari taraf potensial ke taraf maksimal, yang dapat 

memberi arti hidup sebanyak-banyaknya ; (3) pemanusiaan manusia ke dalam 

taraf manusia paripurna; (4) pembudayaan manusia ke dalam taraf berdikari; dan 

(5) internalisasi nilai-nilai yang disepakati. 

4. Fungsi Pendidikan Islam 

 Menurut Ramayulis
91

 ada dua fungsi pendidikan Islam, yaitu ; (1) alat 

untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, 

nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan bangsa, dan ; (2) alat 

untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan yang secara garis 

besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan, dan melatih tenaga-

tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial 

dan ekonomi. 

Sejalan dengan penjelasan di atas Said Agil Husin al-Munawar
92

 lebih luas 

menjelaskan tentang fungsi pendidikan Islam yaitu : Pertama, sebagai sarana alih 

pengetahuan (transfer of knowledge) dapat ditinjau dari teori human cafital, 

bahwa pendidikan tidak dipandang sebagai barang konsumsi belaka tetapi juga 

sebagai sebuah investasi. Hasil investasi ini berupa tenaga kerja yang mempunyai 

                                                           
 91 Ramayulis, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Jakarta : Kalam Mulia, 1990, hlm. 

19-20. 

 92 Said Agil Husin al-Munawar, Op.cit. hlm. 11-14. 
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kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dalam proses 

produksi dan pembangunan pada umumnya. Dalam kaitan ini proses alih 

pengetahuan dalam rangka pembinaan ilmu pengetahaun dan teknologi untuk 

berkembangnya manusia pembangunan. Dengan ilustrasi yang serupa, proses alih 

pengetahuan ini juga berperan pada proses pembudayaan dan pembinaan iman, 

takwa dan akhlak mulia. Inti penting dari keimanan itu adalah tauhid kepada 

Allah Karena itu, semua pandangan tentang pendidikan harus  berpangkal pada 

nilai-nilai tauhid kepada Allah SWT. 

Kedua, Fungsi pendidikan sebagai sarana alih metode (transfer of 

methodology) amat berperan pada pengembangan kemampuan penerapan 

teknologi dan profesionalitas seseorang. Penguasaan teknologi dalam sistem 

pembelajaran informasi merupakan sesuatu yang harus dikuasai oleh pendidikan 

Islam. Menguasai informasi dan teknologi sama artinya dengan menguasai masa 

depan. Tegasnya penguasaan teknologi informasi tak dapat dipisahkan dari 

kehidupan pendidikan Islam masa depan. 

Ketiga, fungsi pendidikan sebagai proses alih nilai (transfer of value) 

secara makro mempunyai tiga sasaran; (1) bahwa tujuan pendidikan adalah untuk 

membentuk manusia yang mempunyai keseimbangan antara kemampuan kognitif 

dan psikomotor di satu pihak serta kemampuan afektif di pihak lain. Dalam 

konteks ke-Indonesiaan, hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan menghasilkan 

manusia yang berkepribadian, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang 

luhur, serta mempunyai wawasan, sikap kebangsaan dan menjaga serta  memupuk 

jati dirinya. Dalam hal ini proses alih nilai dalam rangka proses pembudayaan; (2) 
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dalam sistem ini nilai yang dialihkan juga termasuk nilai-nilai keimanan, 

ketakwaan dan akhlak mulia yang senantiasa menjaga harmonisasi hubungan 

dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya; (3) dalam 

alih nilai juga dapat ditransformasikan tata nilai yang mendukung proses 

industrialisasi dan penerapan teknologi, seperti ; penghargaan akan waktu, 

disiplin, etos kerja, kemandirian, kewirausahaan, dan sebagainya. Sikap dan pola 

piker yang mengarah pada penggunaan teknologi meliputi antara lain penggunaan 

waktu secara efisien, perencanaan ke masa depan, kreatif, inovatif, etos kerja yang 

tinggi. Nilai-nilai dan prinsip dasar itu semua itu dapat ditemukan dalam al-

Qur‟an. 

5. Tujuan Pendidikan Islam 

Dalam kaidah ushuliyah dinyatakan bahwa  “al-Umur bi Maqashidiha” 

bahwa setiap tindakan dan aktifitas harus berorientasi kepada tujuan atau rencana 

yang telah ditetapkan. Kaidah ini menunjukkan bahwa pendidikan seharusnya 

berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai, bukan semata-mata pada sederetan 

materi. Karena itulah, tujuan pendidikan Islam menjadi komponen pendidikan 

yang harus dirumuskan terlebih dahulu sebelum merumuskan komponen-

komponen pendidikan yang lain. 

Perumusan tujuan pendidikan Islam harus berorientasi pada hakikat 

pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya, misalnya tentang: Pertama; tujuan 

dan tugas hidup manusia. Manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia 

diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas tertentu. Tujuan diciptakan 

manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah SWT. Indikasi tugasnya berupa 
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ibadah (sebagai „abd Allah), dan tugas sebagai wakil-Nya di muka bumi (khalifah 

Allah).  

Kedua, memperhatikan sifat-sifat dasar (nature) manusia, yaitu konsep 

tentang manusia sebagai makhluk unik yang mempunyai beberapa potensi 

bawaan, seperti fitrah, bakat, minat, sifat, dan karakter, yang berkecenderungan 

pada al-hanief  (rindu akan kebenaran dari Tuhan) berupa agama Islam sebatas 

kemampuan, kapasitas, dan ukuran yang ada. Ketiga, tuntutan masyarakat. 

Tuntutan ini baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya yang telah melembaga 

dalam kehidupan suatu masyarakat, maupun pemenuhan terhadap tuntutan 

kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi perkembangan dunia modern. 

Keempat, dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Dimensi kehidupan 

ideal Islam mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup 

manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan dunia sebagai bekal 

kehidupan di akhirat, serta mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha 

keras untuk meraih kehidupan akhirat yang lebih membahagiakan, sehingga 

manusia dituntut agar tidak terbelenggu oleh rantai kekayaan duniawi atau materi 

yang dimiliki. Namun demikian, kemelaratan dan kemiskinan dunia harus 

diberantas, sebab kemelaratan dunia bisa menjadikan ancaman yang 

menjerumuskan manusia pada kekufuran. Keseimbangan dan keserasian antara 

kedua kepentingan hidup ini menjadi daya tangkal terhadap pengaruh-pengaruh 

negative dari berbagai gejolak kehidupan yang menggoda ketenteraman dan 
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ketenangan hidup manusia, baik yang bersifat spiritual, sosial, kultural, ekonomi, 

maupun ideologis dalam hidup pribadi manusia.
93

 

Tujuan pendidikan Islam mempunyai beberapa prinsip tertentu, guna 

menghantar tercapainya tujuan pendidikan. Prinsip itu adalah : 

1. Prinsip universal (syumuliyah). Prinsip yang memandang keseluruhan aspek 

agama (akidah, ibadah, dan akhlak, serta muamalah), manusia (jasmani, 

rohani, dan nafsani), masyarakat dan tatanan kehidupannya, serta adanya 

wujud jagad raya dan hidup. Prinsip ini menimbulkan formulasi tujuan 

pendidikan pribadi manusia dan kesedian-kesedian segala dayanya, dan 

politik untuk menyelesaaikan semua masalah dalam menghadapi tuntutan 

masa depan. 

2. Prinsip keseimbangan dan kesederhanaan (tawâzun wa iqtishâdiyah). 

Prinsip ini adalah keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan pada 

pribadi, berbagai kebutuhan individu dan komunitas, serta tuntutan 

pemeliharaan kebuyaan silam dengan kebutuhan kebudayaan masa kini 

serta berusaha mengatasi maslah-masalah yang sedang dan akan terjadi. 

3. Prinsip kejelasan (tabâyun). Prinsip yang di dalamnya terdapat ajaran 

hukum yang memberi kejelasan terhadap kejiwaan manusia  (qalb, akal, 

dan hawa nafsu) dan hukum masalah yang dihadapi, sehingga terwujud 

tujuan, kurikulum, dan metode pendidikan. 

                                                           
93 H,M. Arifin, Op.cit, hlm. 109 
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4. Prinsip tak bertentangan. Prinsip yang di dalamnya terdapat ketiadaan 

pertentangan antara berbagai unsur dan cara pelaksanaannya, sehingga 

antara satu komponen dengan komponen yang lain saling mendukung. 

5. Prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Prinsip yang menyatakan tidak 

adanya kekhayalan dalam kandungan program pendidikan, tidak berlebih-

lebihan, serta adanya kaidah yang praktis dan realistis, yang sesuai dengan 

fitrah dan kondisi sosioekonomi, sosiopolitik, dan sosiokultural yang ada. 

6. Prinsip perubahan yang diingini. Prinsip perubahan struktur diri manusia 

yang meliputi jasmaniah, ruhaniyah, dan nafsaniyah,  serta perubahan 

kondisi psikologis, sosiologis, pengetahuan, konsep, pikiran, 

kemahiran,nilai-nilai, sikap peserta didik untuk mencapai dinamisasi 

kesempurnaan pendidikan. 

7. Prinsip menjaga perbedaan-perbedaan individu. Prinsip yang memerhatikan 

perbedaan peserta didik, baik ciri-ciri, kebutuhan, kecerdasan, kebolehan, 

minat, sikap, tahap pematangan jasmani, akal, emosi, sosial, dan segala 

aspeknya. Prinsip ini berpijak pada asumsi bahwa semua individu “tidak 

sama” dengan yang lain. 

8. Prinsip dinamis dalam menerima perubahan dan perkembangan yang terjadi 

pada pelaku pendidikan serta lingkungan di mana pendidikan itu 

dilaksanakan.
94

 

Penulis akan mengemukakan pendapat para pakar pendidikan Islam 

tentang formulasi tujuan pendidikan Islam sebagai berikut : 

                                                           
 94 Omar Muhammad al-Toumi al-Syaibani, Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah, Libia: Dar 

al-Arabiyah li al-Kitab, 1988, hlm. 313-318, Lihat juga Terjemahannya, Falsafah Pendidikan 

Islam,  Hasan Langgulung, Jakarta; Bulan Bintang, 1979, hlm. 437-443. 
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1. Ibnu Taimiyah (w. 751 M), sebagaimana dikutip oleh Majid Irsan Kailani
95

, 

mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam tertumpu pada empat aspek, yaitu : 

(1) tercapainya pendidikan Tauhid dengan cara mempelajari ayat Allah swt. 

dalam wahyu-Nya dan ayat-ayat fisik (afaq) dan psikis (anfus);(2) mengetahui 

ilmu Allah SWT. melalui pemahaman terhadap kebenaran makhluk-Nya; (3) 

mengetahui kekuatan (qudrah) Allah melalui pemahaman jenis-jenis, kuantitas 

dan kreativitas makhluk-Nya; dan (4) mengetahui apa yang diperbuat Allah 

SWT. (sunnah Allah) tentang realitas (alam) dan jenis-jenis perilakunya. 

2. Abdul Rahman Saleh Abdullah, menyatakan tujuan pendidikan Islam dapat 

diklasifikasikan menjadi empat dimensi, yaitu:
96

 

a. Tujuan pendidikan jasmani (al-ahdâf al-jismiyah). Mempersiapkan diri 

manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi, melalui keterampilan-

keterampilan fisik. Ia berpijak pada pendapat Imam Nawawi yang 

menafsirkan kata al-qawy dalam hadis Nabi SAW., sebagai kekuatan iman 

yang ditopang oleh kekuatan fisik. 

b. Tujuan pendidikan rohani (al-ahdâf al-ruhaniyah). Meningkatkan jiwa dari 

kesetiaan yang hanya kepada Allah SWT. semata dan melaksanakan 

moralitas Islami yang diteladani oleh Nabi SAW. dengan berdasarkan pada 

cita-cita ideal dalam al-Qur‟an. Indikasi pendidikan rohani adalah tidak 

bermuka dua, berupaya memurnikan dan mensucikan diri manusia serta 

                                                           
 95 Majid Irsan Kailani, Op.cit,  hlm. 117-118 

 96 Abdurrahman Saleh Abdullah, Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan al-Qur‟an, ter. 

H.M. Arifin, judul asli, Educational Theory a Quranic Outlook, Jakarata: Rineka Cipta, 2007, 

hlm.138-153 
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individual dari sikap negative, inilah yang disebut dengan tazkiyah 

(purification) dan hikmah (wisdom). 

c. Tujuan pendidikan akal (al-ahdaf al-aqliyah). Pengarahan intelegensia 

untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dengan telaah tanda-

tanda kekuasaan Allah dan menemukan pesan-pesan-Nya yang berimplikasi 

kepada peningkatan iman kepada Sang Pencipta. Tahapan pendidikan akal 

ini adalah : (1) pencapaian kebenaran ilmiah (ilm al-yaqîn) (Q.S. al-

Takatsur ; 5). (2) pencapaian kebenaran empiris („ain al-yaqîn)(Q.S. al-

Takatsur: 7). (3) pencapaian kebenaran metaempiris atau mungkin lebih 

tepatnya sebagai kebenaran filosofis (haq al-yaqîn) (Q.S. al-Waqi‟ah: 95). 

d. Tujuan pendidikan sosial (al-ahdâf al-ijtimâ‟iyah). Tujuan pendidikan sosial 

adalah pembentukan kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari 

komunitas sosial. Identitas individu di sini tercermin sebagai “al-nas” yang 

hidup pada masyarakat yang plural (majemuk). 

3. Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasy (w. 1981 M),
97

 bahwa tujuan 

pendidikan Islam itu adalah tujuan yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh 

Nabi Muhammad SAW. sewaktu hidupnya, yaitu pembentukan akhlak atau 

moral yang tinggi, karena pendidikan akhlak  merupakan jiwa pendidikan 

Islam, sekalipun tanpa mengabaikan jasmani, akal, dan ilmu praktis. Tujuan 

tersebut berpijak dari sabda Nabi saw: “Aku diutus untuk menyempurnakan 

akhlak mulia” (H.R. Ahmad)
98

 Tujuan pokok pendidikan Islam menurut 

Athiyah mendidik akhlak dan jiwa, menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), 

                                                           
 97 Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Op.cit. hlm. 30  

 98 Hadis ini sudah di takhrij lihat halaman : 15 
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membiasakan dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan peserta didik 

untuk suatu kehidupan yang suci, ikhlas dan jujur. Semua mata pelajaran 

haruslah mengandung pelajaran-pelajaran akhlak, setiap guru haruslah 

memperhatikan akhlak sebelum yang lainnya. 

4. Menurut al-Ghazali (w. 505 M), yang dikutip oleh Fathiyah Hasan Sulaiman, 

tujuan akhir pendidikan Islam tercermin dalam dua  segi, yaitu : (1) tercapainya 

kesempurnaan insani (insan purna) yang bermuara pada  mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. rumusan tujuan pendidikan ini sejalan dengan tujuan 

penciptaan manusia yaitu untuk beribadah (mengabdi) dalam Q.S. al-Dzariyat ; 

56).
99

 (2) kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagian dunia dan 

akhirat.
100

 Kebahagian dunia dan akhirat dalam pandangan al-Ghazali adalah 

menempatkan kebahagian  dalam proporsi yang sebenarnya. Kebahagian yang 

lebih memiliki nilai universal, abadi, dan lebih hakiki itulah yang 

diprioritaskan. 

5. Menurut Ibnu Khaldun (w. 808 H) sebagaimana dikutip Muhammad Athiyah 

al-Abrasyi,
101

 bahwa tujuan pendidikan Islam dengan berpijak pada firman 

Allah SWT. dalam Q.S. al-Qashash : 77
102

, berdasarkan firman itu Ibnu 

Khaldun merumuskan bahwa tujuan pendidikan Islam terbagi atas dua macam, 

                                                           
ّٓ ٚ اإلٔس إال ٌيعبذْٚ   99   Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan“ ِٚب خٍمج اٌج

supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 

 100 Fathiyah Hasan Sulaiman, Aliran-Aliran dalam Pendidikan; Studi Tentang Aliran 

Pendidikan Menurut Al-Ghazali, terj. Said Agil al-Munawwar dan Hadri Hasan, dari buku, Kitab 

Mazahib fi al-Tarbiyah Bahtsun fi al-Mazahib  al-Tarbawi „Inda al-Ghazali, Semarang; Toha 

Putra, 1993, cet. ke-1. hlm. 18.
  

 101 Muhammad Athiyah al-Abrasyi, Al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuha, Kairo; al-

Halabi, 1969, hlm. 284 

 Dan carilah pada apa yang telah“ ٚابخغ فيّب ءاحبن اهلل اٌذار االخزة ٚال حٕس ٔصيبه ِٓ اٌذٔيب 102 

dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa bagian 

dari (kenikmatan) duniawi” 
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yaitu: (1) tujuan yang berorientasi ukhrawi, yaitu membentuk seorang hamba 

agar melakukan kewajiban kepada Allah; (2) tujuan yang berorientasi duniawi, 

yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan 

dan tantangan kehidupan, agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi orang 

lain. 

6. Menurut Abd al-Rasyid ibn al-Aziz bahwa tujuan pendidikan Islam adalah: (1) 

adanya kedekatan (taqarrub) kepada Allah SWT. melalui pendidikan akhlak; 

dan (2) 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.
103

 

7. Menurut Ali Ashraf,
104

 tujuan umum pendidikan Islam adalah:”terwujudnya 

penyerahan mutlak kepada Allah SWT. pada tingkat individu, masyarakat, dan 

kemanusiaan pada umumnya”. Tujuan umum itu merupakan kristalisasi dari 

tujuan khusus pendidikan Islam, yang menurut Ashraf, tujuan khusus 

pendidikan Islam adalah : 

a. Mengembangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam serta 

mengembangkan pemahaman rasional mengenai Islam dalam konteks 

kehidupan modern. 

                                                           
 103 Abd al-Rasyid ibn Abd al-Aziz, al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq Tadrisiha, 

Kuwait ; Darul Buhuts al-Ilmiyah, 1975, hlm. 231-232 

 104 Ali Ashraf, Horison Baru Pendidikan Islam, terj. Sayed Husen Nashr, Jakarta: 

Firdaus, 1989, hlm. 130 
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b. Membekali anak muda dengan berbagai pengetahuan dan kebajikan, baik 

pengeyahuan praktis, kekuasaan, kesejahteraan, lingkungan sosial, dan 

pembangunan nasional. 

c. Mengembangkan kemampuan pada diri peserta didik untuk menghargai dan 

membenarkan superioritas komperatif kebudayaan dan peradaban islami di 

atas semua kebudayaan lain. 

d. Memperbaiki dorongan emosional melalui pengalaman imajinatif , sehingga 

kemampuan kreatif dapat berkembang dan berfungsi mengetahui norma-

norma Islam yang benar dan yang salah. 

e. Membantu peserta didik yang sedang tumbuh untuk belajar berfikir secara 

logis dan membimbing proses pemikirannya dengan berpijakpada hipotesis 

dan konsep-konsep tentang pengetahuan yang dituntut. 

f. Mengembangkan wawasan relasional dan lingkungan sebagai mana yang 

dicita-citakan dalam Islam, dengan melatih kebiasaan yang baik. 

g. Mengembangkan, menghaluskan, dan memperdalam kemampuan 

berkomunikasi dalam bahasa tulis dan bahasa lisan. 

8. Rumusan tujuan pendidikan Islam yang dihasilkan dari kongres pendidikan 

Islam sedunia tahun 1980 di Islamabad, yaitu : Pendidikan Islam harus 

ditujukan ke arah pertumbuhan yang berkesinambungan dari kepribadian 

manusia yang menyeluruh melalui latihan spiritual, kecerdasan, dan rasio, 

perasaan, dan panca indera. Oleh karenanya pendidikan harus memberikan 

pelayanan kepada pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, yaitu aspek 

spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah, linguistik, baik secara 
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individual, maupun secara kolektif, dan mendorong semua aspek itu ke arah 

kebaikan dan pencapaian kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan terletak di 

dalam sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah pada tingkat 

individual, masyarakat, dan pada tingkat kemanusiaan pada umumnya.
105

 

9. Muhammad Fadhil al-Jamali, merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan 

empat macam, yaitu :(1) mengenalkan manusia akan peranannya di antara 

sesama titah makhluk dan tanggung jawabnya di dalam hidup ini; (2) 

mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam 

tata hidup bermasyarakat; (3) mengenalkan manusia akan alam dan mengajak 

mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberi kemungkinan 

kepada mereka untuk mengambil manfaat darinya; (4) mengenalkan manusia 

akan pencipta alam (Allah) dan menyuruhnya beribadah kepada-Nya.
106

  

10. Abdurrahman al-Nahlawi menjelaskan tujuan pendidikan Islam dengan 

melihat tujuan diciptakannya manusia oleh Allah SWT. di muka bumi ini. 

Tujuan asasi dari diciptakannya manusia di alam ini adalah untuk beribadah 

dan tunduk kepada Allah swt. serta menjadi khalifah, demi memakmurkannya 

dengan melaksanakan syari‟at dan mentaati Allah. Ia mendasari tujuan 

pendidikan Islam itu kepada firman Allah dalam Q.S. al-Dzariyat ayat 56. 

Karena tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah maka 

                                                           
 105 H.M. Arifin, Op.cit, hlm. 119-120 

 106 Muhammad Fadhil al-Jamali, Op.cit, hlm.3 
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tujuan akhir pendidikan Islam itu ialah “merealisasikan ubudiyah kepada 

Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat.
107

 

11. Menurut Muhammad Quthb (w. 2014 M), tujuan pendidikan Islam itu adalah, 

membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu 

menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, guna 

membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah SWT.
108

 

Dari beberapa rumusan tujuan pendidikan Islam di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah; “terbentuknya insân kâmil 

(manusia paripurna) yang di dalamnya memiliki wawasan kaffah agar mampu 

menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan, dan pewaris Nabi Muhammad 

SAW.” 

Dari beberapa defenisi di atas juga dapat diketahui bahwa tujuan 

pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan 

sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan 

mengolah bumi sesuai dengan kehendak Tuhan. 

b. Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya  di 

muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. 

sehingga tugas tersebut terasa ringan dilaksanakan. 

c. Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga ia tidak 

menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya. 

                                                           
 107 Abdurrahman al-Nahlawi, Op.cit, hlm. 107-108. Lihat juga Terjemahannya oleh Herry 

Noer Ali, dengan  judul, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di 

Sekolah, dan di Masyarakat, Bandung; Diponegoro, cet. ke-3, 1996, hlm. 162 

 108 Muhammad Quthb, Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah, Kairo : Dar al-Syuruq,  2007. 

Juz 1, hlm. 13 
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d. Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya, sehingga ia 

memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan 

untuk mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya. 

e. Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagian hidup di dunia dan 

di akhirat. 

6. Bentuk-Bentuk Lembaga Pendidikan Islam 

Lembaga pendidikan Islam ialah suatu  bentuk organisasi yang diadakan 

untuk mengembangkan lembaga-lembaga Islam yang baik, yang permanen, 

maupun yang berubah-ubah  dan mempunyai pola-pola tertentu dalam 

memerankan fungsinya, serta mempunyai struktur tersendiri yang dapat mengikat 

individu yang berada dalam naungannya, sehingga lembaga mempunyai kekuatan 

hukum tersendiri.
109

 

Lembaga pendidikan Islam merupakan hasil pemikiran yang dicetuskan 

oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan 

dikembangkan oleh jiwa Islam (al-Qur‟an dan al-Sunnah). Lembaga pendidikan 

Islam secara keseluruhan, bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan 

dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai hubungan erat dengan 

kehidupan Islam secara umum. Islam telah mengenal lembaga pendidikan sejak 

detik-detik awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Rumah al-

Arqam ibn Abi al-Arqam merupakan lembaga pendidikan yang pertama.
110

  

                                                           
 109 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta : Amzah, 2010, hlm. 148 

 110 Hasan Abd al-Ali, Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qarni al-Rabi‟ al-Hijry, Mesir; Dar al-

Fikri al „Araby, 1978, hlm. 181 
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Menurut Hasan Langgulung,
111

 lembaga pendidikan Islam adalah suatu 

sistem peraturan yang bersifat mujarrad, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-

kode, norma-norma, ideology-ideologi dan sebagainya , baik tertulis ataupun 

tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik; sekelompok 

manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau 

tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat-tempat kelompok itu 

melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah : masjid, sekolah, kuttab dan 

sebagainya. 

Menurut Sidi Gazalba,
112

 yang berkewajiban menyelenggarakan lembaga 

pendidikan adalah : (1) rumah tangga, yaitu pendidikan primer untuk fase bayi 

dan kanak-kanak sampai usia sekolah. Pendidiknya adalah orang tua, sanak 

kerabat, family, saudara-saudara, teman sepermainan, dan kenalan pergaulan; (2) 

sekolah, yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia masuk 

sekolah sampai ia keluar dari sekolah tersebut. Pendidiknya adalah guru yang 

professional; dan (3) kesatuan sosial, yaitu pendidikan tersier yang merupakan 

pendidikan yang berakhir tapi bersifat permanen. Pendidiknya adalah kebudayaan, 

adat istiadat, dan suasana masyarakat setempat. 

Adapun bentuk-bentuk atau jenis-jenis lembaga pendidikan Islam itu dapat 

dibagi kepada tiga macam, yaitu : 

 

 

                                                           
 111 Hasan Langgulung, Pendidikan Islam Mengahadapi Abad ke- 21, Jakarta; Pustaka al-

Husna, 1988, cet. ke 1, hlm. 12-13 

 112 Sidi Gazalba, Pendidikan Umat Islam: Masalah Terbesar Kurun Kini Menentukan 

Nasib Umat, Jakarta: Bharatara, 1970. hlm. 26-27 
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1. Lembaga Pendidikan In-Formal (keluarga) 

Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah  usrah, nasl, „ali, dan nasb. 

Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan (anak, cucu), perkawinan (suami , 

istri), dan pemerdekaan. Keluarga dalam pandangan antropogi adalah suatu 

kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang 

memiliki tempat tinggal dan ditandai oleh kerja sama ekonomi, berkembang, 

mendidik, melindungi, merawat, dan sebagainya. Inti keluarga adalah ayah, ibu, 

dan anak. 

Keluarga merupakan orang pertama, di mana sifat kepribadian akan 

tumbuh dan terbentuk. Seorang akan menjadi warga masyarakat yang baik, 

bergantung pada sifatnya yang tumbuh dalam kehidupan keluarga, di mana anak 

dibesarkan. 

Sebagai pendidikan yang pertama dan utama, pendidikan keluarga dapat 

mencetak anak agar mempunyai kepribadian yang kemudian dapat dikembangkan 

dalam lembaga-lembaga berikutnya, sehingga wewenang lembaga tersebut tidak 

diperkenankan mengubah apa yang telah dimilikinya, tetapi cukup dengan 

mengkombinasikan antara pendidikan yang diperoleh dari keluarga dengan 

pendidikan lembaga tersebut. 

Motivasi pengabdian keluarga  (ayah-ibu) dalam mendidik anak-anaknya 

semata-mata demi cinta kasih yang kodrati, sehingga dalam suasana cinta kasih 

dan kemesraan inilah proses pendidikan berlangsung dengan baik seumur anak 

dalam tanggungan utama keluarga. 
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Dalam penanaman pandangan hidup beragama, fase kanak-kanak 

merupakan fase yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup beragama. 

Teknik yang paling tepat dalam proses pembinaan anak secara tidak langsung, 

yaitu ayah dan ibu membiasakan hidup rukun, istiqomah melakukan ibadah baik 

di rumah, di masjid, atau tempat-tempat lainnya sambil mengajak anak-anaknya, 

sehingga sekaligus membina anak-anak untuk mengikuti dan meniru hal-hal yang 

dilakukan orang tuanya. 

Menurut al-Nahlawi,
113

 kewajiban orang tua dalam pendidikan anak-

anaknya  adalah: (1) menegakkan hukum-hukum Allah SWT. pada anaknya (Q.S. 

al-Baqarah: 229, 230);
114

 (2) merealisasikan ketenteraman dan kesejahteraan jiwa 

keluarga (Q.S. al-„Araf:189) al-Rum: 21;
115

 (3) melaksanakan perintah agama dan 

perintah Rasulullah SAW. (Q.S. al-Tahrim: 6);
116

 (4) mewujudkan rasa cinta 

kepada anak-anak melalui pendidikan. 

                                                           
 113 Abdurrahman al-Nahlawi, Op.cit, hlm. 123-127. 

 114 Q.S. al-Baqarah:229-230 : 

                                              

                                         

                                             

                           

 115 Q.S. al-A‟raf : 189 dan Q.S al-Rum :21 : 

                                      

                                 

                                               

     

 116 Q.S. al-Tahrim : 6 : 
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Dengan demikian, orang tua dituntut untuk menjadi pendidik yang 

memberikan pengetahuan pada anak-anaknya, serta memberikan sikap dan 

keterampilan yang memadai, memimpin keluarga, dan mengantar kehidupannya, 

memberikan contoh sebagai keluarga yang ideal, dan bertanggung jawab dalam 

kehidupan keluarga, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. 

2. Lembaga Pendidikan Formal (Sekolah/Madrasah) 

Hadari Nawawi mengelompokkan lembaga pendidikan sekolah kepada 

lembaga pendidikan yang kegiatan pendidikannya diselenggarakan secara sengaja, 

berencana, sistematis, dalam rangka membantu anak dalam mengembangkan 

potensinya, agar mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah SWT. di 

bumi.
117

 

Sekolah adalah lembaga yang sangat penting sesudah keluarga. Semakin 

besar anak, semakin banyak kebutuhannya. Karena keterbatasannya, orang tua 

tidak mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut. Oleh karena itu orang tua  

menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada sekolah. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan, 

pendidikan, dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana. Masa sekolah 

bukan satu-satunya masa bagi setiap orang untuk belajar. Namun disadari bahwa 

sekolah merupakan tempat dan saat yang strategis bagi pemerintah dan 

masyarakat untuk membina peserta didik dalam menghadapi kehidupan masa 

depan. 

                                                           
 117 Ramayulis, Op.cit, hlm. 282 
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 Menurut al-Nahlawi, tugas lembaga madrasah (sekolah) sebagai lembaga 

pendidikan Islam adalah: 

a. Merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikir, akidah, 

dan tasyri‟ yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk dan 

realisasi itu ialah agar peserta didik beribadah, mentauhidkan Allah SWT. 

tunduk dan patuh atas perintah-Nya serta syariat-Nya. 

b. Memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia, agar ia tak 

menyimpang tujuan Allah SWT. menciptakannya. Oleh karena itu, dasar 

operasionalisasi pendidikan harus dijiwai oleh fitrah manusiawi, sehingga 

menghindari adanya penyimpangan. 

c. Memberikan kepada anak didik dengan seperangkat peradaban dan 

kebudayaan Islami, dengan cara meningtegrasikan antara ilmu-ilmu alam, 

ilmu sosial, ilmu eksakta yang dilandaskan atas ilmu-ilmu agama, sehingga 

anak didik mampu melibatkan dirinya kepada perkembangan Iptek. 

d. Membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh sunjektivitas (emosi), karena 

pengaruh zaman dewasa ini lebih mengarah pada penyimpangan fitrah 

manusiawi. Dalam hal ini lembaga pendidikan madrasah berpengaruh 

sebagai benteng yang menjadi kebersihan dan keselamatan fitrah manusia 

tersebut. 

e. Memberikan wawasan nilai dan moral, serta peradaban manusia yang 

membawa khazanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. Pemberian 

itu dapat dilakukan dengan cara menyajikan sejarah peradaban umat 

terdahulu, baik mengenai pikiran, kebudayaan, maupun perilakunya. Nilai-
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nilai tersebut dapat dipertahankan atau dimodifikasi karena bertentangan 

dengan akidah Islam atau tidak sesuai dengan tuntutan zaman. 

f. Menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antar anak didik. Tugas ini 

tampaknya sulit dilakukan karena anak didik masuk lembaga madrasah 

dengan membawa status sosial dan status ekonomi yang berbeda. 

g. Tugas mengkoordinasi dan membenahi kegiatan pendidikan. Lembaga-

lembaga pendidikan keluarga, masjid dan pesantren mempunyai saham 

tersendiri dalam merealisasikan tujuan pendidikan, tetapi pemberian saham 

itu belum cukup. Oleh karena itu, madrasah hadir untuk melengkapi dan 

membenahi kegiatan pendidikan yang berlangsung. 

h. Menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan keluarga, masjid, dan 

pesantren.
118

  

3. Lembaga Pendidikan Non-Formal (Masyarakat) 

Lembaga pendidikan non formal adalah lembaga pendidikan yang teratur 

namun tidak mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.
119

 Sementara itu 

menurut Hafi Anshari, pendidikan non formal adalah pendidikan yang teratur 

dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu mengikuti peraturan-peraturan yang 

tetap dan ketat.
120

  

Pendidikan non formal juga disebut pendidikan masyarakat, karena 

diselenggarakan oleh masyarakat di luar sekolah. Masyarakat  merupakan 

kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, Negara, 

                                                           
 118 Abd al-Rahman al-Nahlawi, Op.cit, hlm.134-146 

 119 Ramayulis, Op.cit, hlm. 283 

 120 Hafi Anshari, Pengantar Ilmu Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 1983, hlm.112 
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kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat, memiliki cita-cita yang diwujudkan 

melalui peraturan-peraturan dan sistem kekuasaan tertentu.  

Islam tidak membebaskan manusia dari tanggung jawabnya sebagai 

anggota masyarakat, dia merupakan bagian yang integral sehingga harus tunduk 

pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya. Begitu juga dengan 

tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. 

Berpijak pada tanggung jawab masyarakat di atas, lahirlah lembaga 

pendidikan Islam yang dapat dikelompokkan kepada jenis pendidikan non formal 

ini yaitu: 

1. Mesjid, Mushalla, Langgar, Surau dan Rangkang. 

2. Madrasah Diniyah yang tidak mengikuti ketetapan resmi. 

3. Majlis Ta‟lim, Taman PendidikanAl-Qur‟an, Wirid pengajian. 

4. Kursusu-kursus Keislaman. 

5. Badan Pembinaan Rohani. 

6. Badan-Badan Konsultasi Keagamaan. 

7. Musabaqah Tilawatil Qur‟an.
121

 

C. Teori Tentang Karakter 

1. Pengertian Karakter 

Secara etimologi istilah karakter berasal dari bahasa Latin yaitu 

“kharessian”dan xharaz yang berarti tool for marking, to engrave, dan pointed 

stake. Kharassein atau kharax juga diartikan sebagai :Character : for a person, 

community, race, atc, (mental or moral nature, mental or moral qualities that 

                                                           
 121 Ramayulis, Op.cit, hlm. 284 
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make one person, race, act. different from others a woman of fine/strong/noble, 

act.
122

 Maksudnya, keadaan moral atau mental seseorang, masyarakat, bangsa, 

dan sebagainya ; kualitas mental atau moral yang membentuk seseorang, bangsa, 

dan sebagainya, berbeda dengan yang lain. Disebut juga dengan  moral strength : 

kekuatan akhlak atau daya bathin.
123

 Karakter juga berarti watak, tabiat, sifat-sifat 

kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak.
124

 Dalam bahasa Arab, karakter 

diartikan khuluq, sajiyyah, thab‟u‟ (budi pekerti, tabiat atau watak). Terkadang 

juga diartikan dengan syakhsiyyah yang artinya lebih dekat dengan personality 

(kepribadian).
125

  

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah” bawaan, 

hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat,
126

 

temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, 

                                                           
122AS Hornby, Op.cit, hlm. 140  
123 Suparman Sumahamijaya, Pendidikan Karakter Mandiri dan Kewiraswastaan: Suatu 

Upaya Bagi Keberhasilan Program Pendidikan Berbasis Luas/Broad Bassed Education dan Life 

Skills, Bandung, Angkasa, 2003, hlm. 29 
124 Agus Zaenal Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai & Etika di Sekolah, 

Yoogyakarta, Ar-Ruzz Media,2012, hlm. 20 
125 A.W. Munawir, Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap, Surabaya : Pustaka 

Progressif, 2007. hlm. 390. Lihat juga Aisyah Boang dalam Sopiana, Mozaik Pemikiran Islam : 

Bunga Serampai Pemikiran Pendidikan Indonesia, Jakarta, Ditjen Dikti, 2011, hlm.5  

 126 Tabiat yaitu citra batin individu yang menetap (al-sukun). Citra ini terdapat pada 

konstitusi (al-jibillah) individu yang diciptakan oleh Allah swt. sejak lahir. Menurut Ikhwan al-

Shafa, tabiat adalah daya dari daya nafs kulliyah yang menggerakkan jasad manusia. Berdasarkan 

pengertian tersebut al-thab‟u ekiuvalen dengan temperamen yang tidak diubah, tetapi di dalam al-

Qur‟an, tabiat manusia mengarah pada perilaku baik dan buruk, sebab al-Qur‟an merupakan 

pedoman yang menuntun manusia berperilaku baik dan menghindarinya dari perilaku buruk. 

Tabiat manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu ;Pertama, tabiat baik yang 

merupakan tabiat asli manusia, sebab tabiat ini bersimber dari fitrah. Bentuk-bentuk tabiat baik di 

antaranya adalah ; (1) mampu memikul amanah Allah untuk menjadi hamba yang setia dan 

khalifah-Nya; (2) memiliki potensi untuk memahami, melihat, dan mendengarkan ayat-ayat Allah, 

baik ayat-ayat qur‟ani maupun kauni; (3) memiliki ilmu pengetahuan melalui penguasaan asma-

asma; (4) memiliki beberapa sifat dan insting yang lengkap. Ekspresi sifat dan insting yang baik 

akan mendapat balasan surga, sedangkan yang buruk diberi pilihan tobat; (5) tabiat biologisnya 

diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya (ahsan taqwim); Kedua, tabiat yang buruk. Bentuk-

bentuk tabiat buruk di antaranya ; (1) diciptakan dalam kondisi lemah (dha‟if); (2) tergesa-gesa 

(„ajl);(3) keluh kesah dan kikir (halu‟a); (4) memiliki kebiasaan putus asa dan kufur nikmat; (5) 

suka melampaui batas ;(6) tidak mau menyadari karunia Allah yang diberikan kepadanya; dan (7) 

mudah lalai apa yang telah diberikan. 
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bersifat, bertabiat, dan berwatak.
127

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, belum 

memasukkan kata karakter, yang ada adalah kata „watak‟ yang diartikan sebagai 

batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, 

dan tabiat. Sebagian menyebutkan karakter sebagai penilaian subjektif terhadap 

kualitas moral dan mental, sementara yang lainnya menyebutkan karakter sebagai 

penilaian subjektif terhadap kualitas mental saja, sehingga upaya mengubah atau 

membentuk karakter hanya berkaitan dengan stimulasi terhadap intelektual 

seseorang. 

Secara terminologi karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya 

yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat 

kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau 

sekelompok orang. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, tata krama, budaya, 

dan adat istiadat. Karakter dapat juga  diartikan sama dengan akhlak dan budi 

pekerti sehingga karakter bangsa sama dengan akhlak bangsa atau budi pekerti 

bangsa.
128

 

Griek mengemukakan bahwa karakter dapat didefenisikan sebagai paduan 

dari pada segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang 

khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain. Sementara 

Damanik mengemukakan bahwa karakter merupakan siapa anda sesungguhnya. 

                                                           
127Akhmad Sudrajat, Konsep Pendidikan Karakter, dalam akhmadsudrajat, 

Wordpress,com. 15 September 2010. 
128Agus Zaenul Fitri, Op.cit, hlm.20-21
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Batasan ini menunjukkan bahwa karakter sebagai identitas yang dimiliki 

seseorang yang bersifat menetap sehingga seseorang  atau  sesuatu itu berbeda 

dari yang lainnya.
129

  

Sementara itu Muchlas Samani,
130

 mengutip pendapat Scerenko 

mendefenisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan 

membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu 

kelompok atau bangsa.  

Dari beberapa pengertian di atas, maka karakter dapat dimaknai sebagai 

nilai dasar yang membangun kepribadian seseorang, terbentuk baik karena 

pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan 

orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari kepribadian 

secara utuh dari seseorang : mentalitas, sikap, dan perilaku. Karakter selalu 

berkaitan dengan dimensi fisik dan psikis individu. Karakter bersifat kontekstual 

dan kultural. Secara universal berbagai karakter dirumuskan sebagai nilai hidup 

bersama berdasarkan atas pilar : kedamaian (peace), menghargai (respect), 

kerjasama (cooperation), kebebasan (freedom), kebahagian (happinnes), kejujuran 

(honesty), kerendahan hati (humanity), kasih sayang (love), tanggung jawab 

(responsibility), kesederhanaan (simplicty), toleransi (tolerance), dan persatuan 

(unity). 

                                                           
129 Anik Ghufron,”Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa pada Kegiatan Pembelajaran” 

dalam Cakrawala Pendidikan, (Yogyakarta, UNY, Mei 2010, Th XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis 

UNY), hlm.14-15 

 130 
Muchlas Samani dan Hariyanto MS, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, 

Bandung; Remaja Rosda Karya, cet. ke-4, 2014, hlm. 42 
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Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang 

terbaik, kapasitas intelektual seperti kritis dan alasan moral, perilaku seperti jujur 

dan bertanggung jawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi 

penuh ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan 

seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, dan komitmen 

untuk berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya. Karakter merupakan 

nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakteristik adalah realisasi 

perkembangan positif sebagai individu (intelektual, sosial, emosional, dan etika). 

Individu yang berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal 

terbaik. 

Karakter juga dimaknai sebagai sifat pribadi yang stabil pada diri individu 

yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma 

yang tinggi. Maksud dari diri yang stabil adalah suatu kondisi yang apabila telah 

terbentuk akan tidak mudah diubah. Penampilan perilaku adalah aktivitas individu 

atau kelompok dalam bidang dan wilayah (setting) kehidupannya. Standar nilai 

norma adalah kondisi yang mengacu kepada kaidah-kaidah agama, ilmu dan 

teknologi, hukum, adat, dan kebiasaan, yang tercermin dalam perilaku sehari-hari 

dengan indikator iman dan takwa, pengendalian diri, serta disiplin, kerja keras, 

ulet, bertanggung jawab dan jujur, membela kebenaran, kesopanan dan 

kesantunan, ketaatan pada peraturan, loyal, demokratis, sikap kebersamaan, 
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musyawarah, dan gotong royong, toleran, tertib, damai dan anti kekerasan, hemat 

serta konsisten.
131

 

Dari beberapa pengertian karakter di atas, dapat dipahami bahwa karakter 

itu merupakan tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti, prilaku, 

kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-

nilai, dan pola-pola pemikiran yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan 

hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang yang muncul 

melalui perilaku. Karakter harus diwujudkan melalui nilai-nilai moral yang 

dipatrikan agar menjadi semacam nilai intrinsik dalam diri yang akan melandasi 

sikap dan perilaku seseorang. 

Karakter tersusun dari tiga bagian yang saling berhubungan yakni: moral 

knowing (pengetahuan moral), moral feeling (perasaan moral), dan  moral 

behavior (perilaku moral).
132

 Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan tentang 

kebaikan (knowing to good), keinginan terhadap kebaikan (desiring the good). 

Dalam hal ini, diperlukan pembiasaan dalam hati (habits of the heart), dan 

pembiasaan dalam tindakan (habits of the action). Dengan kata lain, karakter 

mengacu kepada serangkaian pengetahuan (cognitive), sikap (attitudes),dan 

motivasi (motivations),  serta perilaku (behaviors) dan keterampilan (skills). 

Ketika kita berfikir tentang jenis karakter yang ingin ditanamkan pada diri anak-

anak, hal ini jelas kita menginginkan agar anak-anak mampu menilai apakah hak-

hak asasi, peduli secara mendalam, dan kemudian bertindak.  

                                                           
131 Prayitno & Balferik, Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa, Jakarta, 

Grasindo, 2011, hlm. 47 
132 Zubaidi,Op.cit. hlm.13 
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Setelah menjelaskan pengertian tentang karakter, perlu juga dijelaskan 

term atau istilah yang digunakan dan hampir mirip maknanya dengan karakter 

tersebut yaitu, kata ; etika, moral, dan budi pekerti.  

2. Pengertian Etika 

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata ethikos, ethos, yang 

berarti : watak kesusilaan atau adat, kebiasaan, praktek. Dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak 

(moral).
133

 Jadi etika secara etimologi berarti kebiasaan yang dihasilkan oleh 

logika, dan moral yang bersumber dari adat istiadat, kultur- budaya.
134

 Sedangkan 

menurut terminologi terdapat beberapa pengertian etika sebagaimana dikutip oleh 

Hamzah Ya‟kub dari beberapa ahli,
135

 antara lain : 

1. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang 

disistematisasi tentang tindakan moral yang benar. 

2. Etika merupakan bagian dari filsafat yang memperkembangkan teori tentang 

tindakan, dalil-dalilnya dan tujuan yang diarahkan kepada makna tindakan. 

3. Etika merupakan ilmu tentang filsafat  moral, tidak mengenai fakta, tetapi 

tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia, tetapi tentang 

idenya, karena itu bukan ilmu yang positif tetapi ilmu yang formatif. 

4. Ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip kaidah moral tentang tindakan dan 

kelakuan. 

                                                           
133 Poerwadarminta, Op.cit. hlm. 278  

 134 Nasharuddin, Akhlak : Ciri Manusia Paripurna, Jakarta : Raja Grafindo, 2015, hlm. 

210 

 135 Hamzah Ya‟kub, Etika Islam, Bandung : Diponegoro, 1983, hlm. 12 
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5. Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan 

buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, 

menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan 

mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya 

diperbuat.
136

 

Sedangkan menurut Austan Fagothey sebagaimana dikutip oleh Agus 

Zainul Fitri “Ethic is the pratical normative science of the rightness of human 

conduct as know by natural reason” (etika adalah ilmu pengetahuan normative 

yang praktis mengenai kelakuan benar dan salah manusia yang dimengerti oleh 

akal murni).
137

 

Rahmat Effendi dkk, mengutip pengertian etika dari Dictionary of 

Education yaitu ; “ethics; the study of human behavior not only to find the truth of 

things as they are but also to enquire into the worth or goodness of human 

actions” (Etika adalah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya 

menentukan kebenaran sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau 

kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia).
138

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa etika adalah “ilmu 

yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan 

amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran”. Dengan 

demikian etika sifatnya humanistis dan anthropocentris, yakni berdasar kepada 

                                                           
 136 Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), terj. K.H. Farid Ma‟ruf, dari judul asli, al-Akhlak, 

Jakarta : Bulan Bintang, 1983, hlm.3  

 137 Agus Zainul Fitri, Op. cit, hlm. 88 

 138 Rahmat Effendi, dkk, Op.cit,hlm.13 
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pemikiran manusia dan diarahkan pada manusia. Dengan kata lain, etika adalah 

aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. 

Dengan adanya etika, manusia dapat memilih dan memutuskan perilaku 

yang paling baik sesuai dengan norma-norma moral yang berlaku. Dengan 

demikian akan terciptanya suatu pola-pola hubungan antar manusia yang baik dan 

harmonis, seperti saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong, dan 

sebagainya. 

Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan 

baik dan buruknya perilaku manusia
139

 ; Pertama, etika deskriptif, yaitu yang 

berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku dan apa yang 

dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika 

deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang 

perilaku atau sikap yang mau diambil. Kedua, etika normatif, yaitu etika yang 

berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya 

dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika 

normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka 

tindakan yang akan diputuskan. 

3. Pengertian Moral 

Istilah moral berasal dari bahasa Latin mores, jamak dari mos  yang berarti 

adat kebiasaan.
140

 Dalam kamus bahasa Indonesia, moral adalah penentuan baik 

buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.
141

 Selanjutnya moral dalam arti 

terminologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas 

                                                           
 139 Heri Gunawan, Op.ci, hlm. 17  

 140 Asmaran As, Pengantar Studi Akhlak, Jakarta : Rajawali Pers, 1992. cet. I, hlm. 8  

 141 Poerwadarminta, Op.cit, hlm. 654 
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dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat 

dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Selanjutnya pengertian moral menurut 

Abuddin Nata adalah
142

 ; (1) Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan 

salah, baik dan buruk; (2) kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar 

dan salah; (3) ajaran atau gambaran tingkah laku yang baik. 

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa moral adalah 

istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia 

dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan 

sehari-hari dikatakan bahwa orang tersebut bermoral, maka yang dimaksudkan 

adalah bahwa orang tersebut tingkah lakunya baik.  

Jika pengertian etika dan moral dihubungkan satu dan lainnya kita dapat 

mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-

sama membahas tentang perbuatan manusia untuk selanjutnya ditentukan 

posisinya apakah baik atau buruk. Etika juga diartikan sebagai ajaran tentang baik 

dan buruk yang diterima umum, mengenai perbuatan, sikap, budi pekerti, dan 

susila. Ada juga yang memaknai moral adalah sesuai dengan ide-ide yang umum 

yang diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana wajar.
143

  

Menurut ahli filsafat, etika memandang tingkah laku perbuatan manusia 

secara universal (umum), sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan 

ukuran, etika menjelaskan ukuran itu. Ada perbedaan antara moral islami dengan 

moral sekuler, moral islami bersumber pada bimbingan dan petunjuk Allah SWT. 

                                                           
 142Abuddin Nata, Op.cit, hlm. 78 

 143Herigunawan, Op.ci,. hlm. 13 
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dalam al-Qur‟an dan al-Hadis Rasul-Nya. Sedangkan moral sekuler bersumber 

dari pikiran dan prasangka manusia yang beragam. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan perbedaan antara etika 

dan moral sebagai berikut : 

1. Etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral lebih bersifat praktis. 

2. Etika memandang tingkah laku manusia secara universal (umum) 

sedangkan moral secara lokal. 

3. Moral menyatakan ukuran. Alat ukur yang digunakan untuk menilai 

bahwa perbuatan itu baik dan buruk adalah norma-norma yang hidup di 

masyarakat. Sedangkan etika menjelaskan ukuran baik dan buruk dari 

perbuatan manusia dengan menggunakan akal pikiran. 

4. Pengertian Budi Pekerti 

Secara etimologis budi pekerti dapat dimaknai sebagai penampilan diri 

yang berbudi. Secara leksikal, budi pekerti adalah tingkah laku, perangai akhlak, 

dan watak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan, kata budi artinya alat 

batin yang merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan 

buruk. Selanjutnya budi juga bermakna akhlak, perangai, tabiat, kesopanan. Jadi 

budi pekerti artinya, perangai, akhlak, dan watak. Baik budi pekerti dapat 

diartikan sebagai baik hati. 

Secara operasional, budi pekerti dapat dimaknai sebagai perilaku yang 

tercermin dalam kata, perbuatan, pikiran, sikap dan perasaan, keinginan dan hasil 

karya. Dalam hal ini budi pekerti diartikan sebagai sikap atau perilaku sehari-hari, 

baik individu, keluarga, maupun masyarakat bangsa yang mengandung nilai-nilai 
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yang berlaku dan dianut dalam bentuk jati diri, nilai persatuan dan kesatuan, 

integritas dan kesinambungan masa depan dalam suatu sistem nilai moral, dan 

yang menjadi pedoman perilaku manusia (Indonesia) untuk bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, dengan bersumber pada falsafah pancasila dan diilhami 

dengan ajaran agama serta budaya Indonesia. Dengan demikian budi pekerti 

memiliki hubungan dengan etika, akhlak, dan moral.  

D. Nilai-Nilai Karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia 

diidentifikasi berasal dari empat sumber, yaitu
144

 :  

Pertama, Agama. Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat 

beragama dan taat menjalankan agama.  Oleh karena itu, kehidupan individu, 

masyarakat, bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. 

Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal 

dari agama. Karenanya, nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada 

nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. 

Kedua, pancasila. Negara Kesatuan Republika Indonesia ditegakkan atas 

prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. 

Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut ke 

dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang 

terkandung dalam pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, 

hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. 

                                                           
144 Zubaidi, Op.cit, hlm. 73-74 
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Ketiga, budaya. Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang 

hidup bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat tersebut. Nilai budaya ini dijadikan dasar dalam  pemberian makna 

terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat 

tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat 

mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. 

 Keempat, tujuan pendidikan nasional. Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) 

merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas 

menyebutkan, “ 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 dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

 Pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada sembilan pilar karakter 

dasar. Karakter dasar menjadi tujuan pendidikan . Kesembilan pilar karakter dasar 

ini, antara lain : (1) cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya; (2) tanggung 

jawab, disiplin, dan mandiri; (3) jujur; (4) hormat dan santun; (5) kasih sayang; 

(6) percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah; (7) keadilan dan 
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kepemimpinan; (8) baik dan rendah hati, dan ; (9) toleransi, cinta damai, dan 

persatuan.
145

 

Budi pekerti dapat dikatakan identik dengan morality (moralitas). 

Sesungguhnya pengertian budi pekerti yang paling hakiki adalah perilaku. Dalam 

kaitan ini sikap dan perilaku budi pekerti mengandung lima butir nilai-nilai 

karakter mendasar, yaitu : 

1. Sikap dan perilaku dalam hubungannya Tuhan, yaitu ; berdisiplin, beriman, 

bertakwa, berpikir jauh kedepan, bersyukur, jujur, mawas diri, pemaaf, 

pemurah, pengabdian. 

2. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan diri sendiri, yaitu; bekerja 

keras, berani memikul resiko (the risk taker), berdisiplin, berhati 

lembut/berempati, berpikir matang, berpikir jauh kedepan (future oriented, 

visioner), bersahaja, bersemangat, bersikap konstruktif, bertanggung jawab, 

bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, berkemauan 

keras, kreatif, kukuh hati, lugas, mandiri, mawas diri, menghargai karya 

orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, 

pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, ramah-tamah, rasa kasih 

sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, tertib, 

sportif, susila, tangguh, tegas,tekun, tepat janji/amanah, terbuka, ulet.  

3. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan keluarga, yaitu : bekerja 

keras, berfikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, jujur, berkemauan keras, 

lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, tertif, pemaaf, pemurah, 
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pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, sabar, setia, 

adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji/amanah, terbuka. 

4. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat dan bangsa, 

yaitu : bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertenggang rasa/toleran, 

bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, setia, menghargai 

kesehatan, menghargai waktu, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa 

kasih sayang, rela berkorban, adil, hormat, tertib, sportif, susila, tegas, tepat 

janji/amanah, terbuka. 

5. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar, yaitu : bekerja 

keras, berfikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, dan pengabdian.
146

 

Menurut pendapat Maragustam terdapat sejumlah pilar (nilai) karakter 

untuk menghadapi arus global, yaitu : 

1. Nilai spritual keagamaan (ma‟rifatullah), 

2. Nilai tanggung jawab, integritas, dan kemandirian. 

3. Nilai hormat menghormati dan rasa cinta dan sayang. 

4. Nilai amanah dan kejujuran. 

5. Nilai bersahabat/berkomunikasi (silaturrahim), demokratis dan peduli. 

6. Nilai percaya diri, kreatif, bekerja keras dan pantang menyerah. 

7. Nilai disiplin dan teguh pendirian (istiqamah). 

8. Nilai sabar dan rendah hati. 

9. Nilai teladan dalam hidup. 

10. Toleransi (tasamuh), dan kedamaian. 

                                                           
 146 Muchlis Samani, Op.cit, hlm. 46-47. 
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11. Nilai semangat dan rasa ingin tahu.
147

 

Menurut pakar pendidikan Prof. Suyanto, Ph.D terdapat sembilan pilar 

karakter  yang berasal dari nilai-nilai luhur universal manusia, antara lain : 

1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya. 

2. Kemandirian dan tanggung jawab. 

3. Kejujuran/amanah. 

4. Hormat dan santun. 

5. Dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong/kerjasama. 

6. Percaya diri dan pekerja keras. 

7. Kepemimpinan dan keadilan. 

8. Baik dan rendah hati. 

9. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan.
148

 

Zainal Aqib dan Sujak mengemukakan, bahwa nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan meliputi : 

1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan dalam wujud pengabdian 

kepada-Nya seperti Ibadah, taat dan istiqamah. 

2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, yang berwujud ; 

jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya 

                                                           
147Maragustam, Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter Menghadapi 

Arus Global, Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2014, hlm. 255-263  
148 Rumusan sembilan pilar ini tampaknya mengacu pada rumusan Ratna Megawangi. 

Ratna sebagai pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah menyusun karakter mulia yang 

selayaknya diajarkan kepada anak didik, yang kemudian disebut sebagai sembilan pilar yaitu ; 

cinta Tuhan dan kebenaran (love Allah,trust, reverence, loyalty), tanggung jawab, kedisiplinan, 

dan kemandirian (responsibility,execelence, self-reliance, dicipline, orderliness), amanah 

(trustworthiness, reliability, honesty), hormat dan santun (respect, courtessy, obedience), kasih 

sayang, kepedulian,dan kerjasama(love, compassion, caring, empathy, generousity, moderation,, 

cooperation), percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah (confidence, assertiveness, creativity, 

resourcefulness, courage, determination, and enthusiasm), keadilan dan kepemimpinan (justice, 

fairness, mercy, leadership), baik dan rendah hati (kindness, friendliness, humility, modesty), dan 

toleransi dan cinta damai (tolerance, flexibility, peacefulness, unity. Lihat Dwi Hastuti Martianto, 

Pendidikan Karakter Paradigma Baru dalam Pembentukan Manusia Berkualitas, Makalah 

Falsafah Sains PPs S3 IPB, Bandung , 2002. 
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diri, berjiwa wirausaha, berfikir logis, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, ingin 

tahu, cinta ilmu. 

3. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, yang berwujud ; sadar 

akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan-aturan sosial, 

menghargai prestasi dan karya orang lain, santun dan demokratis. 

4. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, yang berwujud 

peduli sosial dan lingkungan. 

5. Nilai kebangsaan ; nasionalisme, menghargai keberagaman.
149

 

Secara universal nilai-nilai karakter yang ingin diterapkan bagi peserta 

didik dalam perspektif Kemendiknas RI, yaitu sebagai berikut : (1) Religius : 

Sikap dan perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain. (2) Jujur : Perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. (3) Toleran : Sikap dan 

tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan 

tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. (4) Disiplin : Tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. (5) 

Kerja keras : Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. (6) Kreatif : Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. (7) Mandiri : Sikap perilaku 

yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

                                                           
149 Zainal Aqib dan Sujak, Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter, Bandung Yrama 

Widya, 2011  ,hlm. 6-8 
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(8) Demokratis:  Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. (9) Rasa ingin tahu : Sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat dan didengar. (10) Semangat kebangsaan : Cara berfikir, 

bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di 

atas kepentingan diri dan kelompoknya, (11) Cinta tanah air : Cara berfikir, 

bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa. (12) Menghargai prestasi : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. (13) Bersahabat/Komunikatif : Tindakan 

yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. (14) Cinta Damai : Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. (15) Gemar membaca 

: Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. (16) Peduli lingkungan :  Sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam. (17) Peduli 

sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. (18) Tanggung jawab : Sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya 

dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara, dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 
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Menurut pendapat sebagian ahli ada sembilan pilar nilai-nilai karakter 

yang harus diajarkan, sebagai berikut : 

1.  Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya (love Allah, trust, reverence, loyalty) 

2.  Kemandirian dan tanggung jawab (responsibility, excellence, selfreliance, 

discipline, orderliness) 

3.  Kejujuran dan amanah, bijaksana (trustwortthinnes, reliability, honesty) 

4.  Hormat dan santun (respect, courtesy, obedience) 

5.  Dermawan, suka menolong dan gotong royong (love, compassion caring, 

empathy, generousity, moderation, cooperation) 

6.  Percaya diri, kreatif, dan pekerja keras (confidence, assertiveness, 

creativity, determination, and enthusiasm) 

7.  Kepemimpinan dan keadilan (justice, fairness, mercy, leadership) 

8.  Kebaikan  dan rendah hati (kindness, friendliness, humanity, modesty) 

9.  Toleransi dan kedamaian dan kesatuan (tolerance, flexsibility, 

peacefulness). 

Dari beberapa penjelasan tentang nilai karakter seperti yang telah 

diuraikan di atas, dapat diambil intisari bahwa pilar-pilar karakter yang berasas 

kepada nilai, ada tiga hal pokok yaitu : 

1. Kesadaran manusia akan adanya hubungan dengan Khalik (Allah swt.) dan 

diwujudkan melalui perilaku. 

2. Kesadaran manusia akan adanya hubungan dengan sesama manusia, yang 

berwujud pada persaudaraan atau ukhuwah dengan saling tolong-menolong 

dan bantu membantu. 
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3. Kesadaran manusia akan adanya hubungan dengan alam semesta, yang 

berwujud pada pemanfaatan alam dan menjaga kelestariannya untuk 

kesejahteraan manusia tanpa merusak ekosistem alam tersebut. 

E. Teori Tentang Pendidikan Karakter 

  Terminologi pendidikan karakter mulai dikenalkan sejak tahun 1900-

an.Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya, terutama ketika ia menulis 

buku yang berjudul The Return of Character Education dan kemudian disusul 

oleh bukunya, Educating for Character :How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility. Melalui buku-buku itu ia menyadarkan dunia barat akan 

pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut Lickona 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), 

mencintai kebaikan (desiring the good), dan melakukan kebaikan (doing the 

good). 

Azyumardi Azra memberikan pengertian pendidikan sebagai suatu proses 

di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan 

kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Lebih 

lanjut ia mengatakan, bahwa pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, artinya, 

bahwa pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa atau negara membina 

dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. Disamping itu, 

pendidikan suatu hal yang benar-benar ditanamkan selain menempa fisik, mental 

dan moral bagi individu-individu, agar mereka menjadi manusia yang berbudaya 

sehingga diharapkan mampu memenuhi tugasnya sebagai manusia yang 

diciptakan Allah Tuhan Semesta Alam, sebagai makhluk yang sempurna dan 
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terpilih sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini yang sekaligus menjadi warga 

Negara yang berarti dan bermanfaat bagi suatu Negara.
150

  

Berbicara mengenai konsep pendidikan karakter, maka banyak pakar yang 

memberikan definisi, di antaranya adalah menurut David Elkind & freddy Sweet 

sebagaimana yang dikutip oleh Suparlan, bahwa pendidikan Karakter adalah 

“Usaha  sadar untuk membantu manusia memahami, peduli tentang, dan 

melaksanakan nilai-nilai etika inti.
151

 Zubaidi juga mengutip pendapat tentang 

pendidikan karakter sebagai; “ Character education is the deliberate effort to 

cultivate virtue thai is objectively goog human qualities that are good the 

individual person and good for the whole society. ( Pendidikan karakter adalah 

usaha sengaja (sadar) untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan 

yang baik secara obyektif, bukan hanya baik untuk perseorangan, tetapi juga baik 

untuk masyarakat secara keseluruhan.
152

 

Creasy mengartikan pendidikan karakter; sebagai upaya mendorong 

peserta didik tumbuh dan berkembang dengan kompetensi berfikir dan berpegang 

teguh pada prinsip-prinsip moral dalam hidupnya serta mempunyai keberanian 

melakukan yang benar, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.
153

 Untuk 

itu, penekanan pendidikan karakter tidak terbatas pada transfer pengetahuan 

mengenai nilai-nilai yang baik, namun lebih dari itu menjangkau pada bagaimana 
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Demokratisasi, Jakarta, 2002. Dikutip oleh Masnur Muslich dalam buku “Pendidikan Karakter 
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151 Suparlan, Pendidikan Karakter, Sedemikian Pentingkah, dan Apakah Yang Harus Kita 

Lakukan. Dalam Suparlan.com./http://www.suparlan.com. 
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menjadikan nilai-nilai tersebut tertanam dan menyatu dalam totalitas pikiran-

tindakan. 

Sementara itu Doni Koesoema, memberikan defenisi tentang pendidikan 

karakter sebagai dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan 

dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai-nilai sehingga 

menghasilkan disposisi aktif, stabil dalam diri individu. Dinamika itu membuat 

pertumbuhan individu menjadi semakin utuh. Unsur-unsur ini menjadi dimensi 

yang menjiwai proses formasi setiap individu.
154

 

Raharjo memaknai pendidikan karakter sebagai suatu proses pendidikan 

secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam 

kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang 

berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan.
155

 

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam 

berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku 

yang sesuai dengan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan 

dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. 

Nilai-nilai luhur tersebut antara lain : kejujuran, kemandirian, sopan santun, 

kemuliaan sosial, kecerdasan berfikir termasuk kepanasaran akan intelektual, dan 

berfikir logis. Oleh karena itu penanaman pendidikan karakter, tidak bisa hanya 

sekedar mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu keterampilan tertentu. 
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Penanaman pendidikann karakter perlu proses, contoh teladan, dan pembiasaan 

atau pembudayaan dalam lingkungan sekolah, keluarga, lingkungan masyarakat, 

maupun lingkungan (exposure) media massa. 

Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan 

nilai-nilai karakter pada peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter 

sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, 

sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, 

dan kreatif.
156

 

Pendidikan karakter juga bisa artikan sebagai proses pemberian tuntunan 

kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam 

dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat juga 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, 

pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

 Pendidikan karakter secara terperinci memiliki lima tujuan. Pertama, 

mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan 

warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa. Kedua, mengembangkan 

kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai 

universal dan tradisi budaya bangsa  yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa 

kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus 

bangsa. Keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia 
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yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Kelima, mengembangkan 

lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, 

penuh kreativitas dan persahabatan, dan dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan (dignity).
157

 

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi 

pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi 

membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik agar berpikiran baik, 

berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Kedua, 

fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki dan 

memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah 

untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi 

warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan 

sejahtera. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter berfungsi memilih 

budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa pendidikan karakter 

atau akhlak dipandang sebagai usaha sadar dan terencana, bukan usaha yang 

sifatnya terjadi secara kebetulan. Dengan demikian pendidikan karakter adalah 

usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami, membentuk, memupuk nilai-nilai 

etika, baik untuk diri sendiri maupun untuk semua warga masyarakat atau warga 

negara secara keseluruhan.  Pendidikan karakter adalah proses pembentukan 

karakter baik peserta didik, penanaman perangai dan perilaku secara  holistik dan 
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integralistik, sehingga menjadi ciri khasnya yang tersendiri yang membedakannya 

dengan yang lain, perbuatan baik yang dilakukan secara konsisten dan kontinuitas, 

terus menerus berulang kali, dan menjadi kebiasaan yang sulit diubah. 

F. Urgensi dan Tujuan Pendidikan Karakter 

1. Urgensi Pendidikan Karakter 

 Situasi sosial kultural masyarakat kita akhir-akhir ini memang semakin 

mengkhawatirkan. Ada berbagai macam peristiwa dalam pendidikan yang 

semakin merendahkan harkat dan derajat manusia. Hancurnya nilai-nilai moral, 

merebaknya ketidakadilan, tipisnya rasa solidaritas, telah terjadi dalam lembaga 

pendidikan. Ini mewajibkan kita untuk mempertanyakan sejauh mana lembaga 

pendidikan kita telah mampu menjawab dan tanggap atas berbagai macam 

persoalan masyarakat kita? 

Pendidikan karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam 

lembaga pendidikan, mengingat berbagai macam perilaku yang non-edukatif kini 

telah menyerambah dalam lembaga pendidikan kita. Tanpa pendidikan karakter, 

kita membiarkan campur aduknya kejernihan pemahaman akan nilai-nilai moral 

dan sifat ambigu yang menyertainya, yang pada gilirannya menghambat para 

siswa untuk dapat mengambil keputusan yang memiliki landasan moral kuat. 

Pendidikan karakter akan memperluas wawasan para pelajar tentang nilai-nilai 

moral dan etis yang membuat mereka semakin mampu mengambil keputusan 

yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan.
158
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Pada hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2011, Menteri Pendidikan 

Nasional Muhammad Nuh telah mencanangkan tema peringatan Pendidikan 

Karakter sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa dengan Subtema Raih Prestasi 

Junjung Tinggi Budi Pekerti. Mendiknas menegaskan mengapa pendidikan 

berbasis karakter dengan segala dimensi dan variasinya menjadi penting dan 

mutlak untuk dilaksanakan.
159

 

Kunci sukses dalam menghadapi tantangan berat bangsa kedepan terletak 

pada kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang handal dan berbudaya. 

Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM sejak dini merupakan hal penting yang 

harus dipikirkan secara sungguh-sungguh.  Karakter bangsa merupakan aspek 

penting dari kualitas sumber daya manusia (SDM) karena kualitas karakter bangsa 

menentukan kemajuan suatu bangsa. Usia dini merupakan masa kritis bagi 

pembentukan karakter seseorang. Menurut Freud kegagalan penanaman 

kepribadian yang baik di usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di 

masa dewasanya kelak. Kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam 

mengatasi konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak 

dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak.
160

 

Pendidikan karakter dewasa ini semakin penting dan mendesak karena 

berbagai situasi yang dihadapi bangsa dan negara. Pengaruh globalisasi yang 

menawarkan sesuatu yang baik seperti keunggulan dan kemandirian juga 

memberikan banyak dampak negatif. Makin berkembang marak nilai-nilai seperti 

konsumerisme dan hedonisme, seks bebas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, 
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pelampiasan nafsu manusiawi yang tidak lagi mengindahkan perlunya keimanan 

dan ketakwaan.  

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

Sebelum menjelaskan tujuan pendidikan karakter, terlebih dahulu dilihat 

fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab 2 Pasal 3, yaitu : “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 bertanggung jawab.
161

 

Dari fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional dalam UU Sisdiknas di atas 

dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan nasional mengarah pada pengembangan 

berbagai karakter manusia Indonesia, walaupun dalam penyelenggaraan masih 

jauh dari apa yang dimaksudkan dalam UU. Secara singkat, pendidikan nasional 

seharusnya pendidikan karakter bukan pendidikan akademik semata. Senada 

dengan hal ini, Sunaryo Kartadinata menegaskan bahwa; Ukuran keberhasilan 

pendidikan yang berhenti pada angka ujian, seperti halnya ujian nasional, adalah 

sebuah kemunduran, karena dengan demikian pembelajaran akan menjadi sebuah 

proses menguasai keterampilan dan mengakumulasi pengetahuan. Paradigma dari 

ekspose-ekspose didaktis yang akan berhenti pada penguasaan fakta, prinsip, dan 
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aplikasinya. Paradigma ini tidak sesuai dengan esensi pendidikan yang digariskan 

dalam UU Sisdiknas.
162

 

Adapun tujuan pendidikan karakter di sekolah adalah : 

1. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap 

penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik 

yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan; 

2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai 

yang dikembangkan oleh sekolah; 

3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. 

Tujuan pertama pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan dan 

pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik 

ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah (setelah lulus dari sekolah). 

Penguatan dan pengembangan memiliki makna bahwa pendidikan dalam setting 

sekolah bukanlah sekedar suatu dogmatisasi nilai kepada peserta didik, tetapi 

sebuah proses yang membawa peserta didik untuk memahami dan merefleksi 

bagaimana suatu nilai menjadi penting untuk diwujudkan dalam perilaku 

keseharian manusia, termasuk bagi anak. 

Kedua, pendidikan karakter adalah mengkoreksi perilaku peserta didik 

yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan sekolah. Tujuan ini 

memiliki makna bahwa pendidikan karakter memiliki sasaran untuk meluruskan 
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berbagai perilaku anak yang negatif menjadi positif melalui proses pedagogis, 

bukan suatu pemaksaan atau pengkondisian yang tidak mendidik. 

Ketiga, membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara 

bersama, bahwa proses pendidikan karakter di sekolah harus dihubungkan dengan 

proses pendidikan di keluarga. 

Selanjutnya tujuan pendidikan karakter menurut Kemendiknas, adalah :
163

 

1. Mengembangkan potensi qalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia 

dan warga Negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; 

2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; 

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa; 

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan; 

5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar 

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity). 

Setelah memahami tujuan pendidikan karakter sebagaimana dijelaskan di 

atas, di samping itu kita juga perlu melihat fungsi pendidikan karakter yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Pengembangan potensi dasar, agar berhati baik, berpikiran baik, dan 

berperilaku baik. 

2. Perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah 

baik. 

3. Penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
164

 

Kalau ditinjau dari pendekatan klarifikasi nilai (values clarification 

approach) maka tujuan pendidikan karakter ada tiga macam, yaitu : 

1. Membantu siswa agar menyadari dan mengindentifikasi nilai-nilai mereka 

sendiri serta nilai-nilai orang lain. 

2. Membantu siswa agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur 

dengan orang lain, berhubungan  dengan nilai-nilainya sendiri. 

3. Membantu siswa agar mampu menggunakan secara bersama-sama 

memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri.
165

 

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan dari 

pendidikan karakter adalah membentuk, menanamkan, memfasilitasi, dan 

mengembangkan nilai-nilai positif pada anak sehingga menjadi pribadi yang 

unggul dan bermartabat. 

3.  Indikator Keberhasilan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter sebagai suatu upaya pembentukan dan internalisasi 

nilai-nilai karakter kepada peserta didik, perlu memperhatikan indikator 

pencapaian keberhasilannya. Asmuni mengemukakan beberapa indikator 

keberhasilan pendidikan karakter, yaitu : 
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a. Mengamalkan ajaran agama yang dianut. 

b. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri. 

c. Menunjukkan sikap percaya diri. 

d. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih 

luas. 

e. Menghargai  keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial 

ekonomi dalam lingkungan sosial. 

f. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-

sumber lain secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 

g. Menunjukkan kemampuan berfikir logis, kritis, dan kreatif. 

h. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. 

i. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

j. Mendiskripsikan gejala alam sosial. 

k. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. 

l. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara 

Republik Indonesia. 

m. Menghargai karya seni dan budaya nasional. 

n. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk bekerja. 

o. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu 

luang dengan baik. 

p. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun. 

q. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat, dan menghargai adanya perbedaan pendapat. 

r. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana. 

s. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan analisis 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana. 

t. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan 

menengah. 
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u. Memiliki jiwa kewirausahaan.
166

 

4. Hubungan Pendidikan Karakter dengan EQ dan SQ 

Mungkin banyak yang mempertanyakan apa dampak pendidikan karakter 

terhadap keberhasilan akademik. Beberapa penelitian menjawab pertanyaan ini 

seperti yang dikutip oleh Zubaidi
167

, bahwa terjadi peningkatan motivasi siswa 

sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan 

pendidikan karakter, dan menunjukkan penurunan drastis perilaku negatif siswa 

yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Menurut penelitian di Harvard 

University Amerika Serikat, ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan 

semata-semata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill )saja, tetapi 

lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill)  yang lebih 

berhubungan dengan faktor kecerdasan emosional (EQ). Kesuksesan hanya 

ditentukan sekitar dua puluh persen oleh hard skill dan sisanya delapan puluh 

persen oleh soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil 

dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill dari pada hard skill. Ini 

menunjukkan bahwa mutu pendidikan karakter harus ditingkatkan terhadap 

peserta didik. 

Seseorang yang mempunyai keceerdasan emosional yang baik akan dapat 

dikenali melalui lima komponen dasar sebagai beriikut: 

1. Self-awareness (pengenalan diri), kemampuan mengenali emosi dan 

penyebab atau pemicu emosi tersebut. Orang tersebut mampu mengevaluasi 
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dirinya dan mampu mendapatkan informasi untuk melakukan suatu 

tindakan. 

2. Self-regulation (penguasaan diri), kemampuan seseorang untuk mengontrol 

dalam membuat tindakan secara berhati-hati. Orang ini mampu untuk tidak 

diatur oleh emosinya. 

3. Self-motivation (motivasi diri), ketika sesuatu berjalan tidak seesuai 

rencana, seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi akan 

mampu mengatasinya dengan baik. 

4. Empathy (empati), kemampuan untuk mengenali perasaan orang lain dan 

merasakan apa yang orang lain rasakan jika dirinya sendiri yang berada 

pada posisi tersebut. 

5. Effective-relationship (hubungan yang efektif), adanya empat kemampuan 

tersebut, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain secara efektif. 

Kemampuan untuk memecahkan masalah bersama-sama lebih ditekankan 

dan bukan pada konfrontasi yang tidak penting yang sebenarnya dapat 

dihindari. Orang yang mempunyai kemampuan intelegensia yang tinggi 

mempunyai tujuan konstruktif dalam fikirannya.
168

 

Spritual Quotient (SQ) adalah landasan yang diperlukan untuk 

memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi 

manusia. Kecerdasan Spritual (SQ) ini bercirikan sejumlah karakter, yaitu : pluck 

(berani), optimism (besar hati), faith (keimanan), construktif action (tindakan 
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memperbaiki), even agility in the face danger (kecerdikan dalam mengahadapi 

bahaya), dan all these are spritual traits (semua sifat rohaniah).
169

 

Berkembangnya pemikiran tentang kecerdasan emosional (EQ) dan 

kecerdasan spritual (SQ) menjadikan rumusan dan makna tentang kecerdasan 

semakin lebih luas. Kecerdasan tidak lagi ditafsirkan secara tunggal dalam 

batasan intelektual saja. Sebagai pribadi, salah satu tugas besar kita dalam hidup 

ini adalah berusaha mengembangkan segenap potensi (fitrah) kemanusian yang 

kita miliki, melalui upaaya belajar (learning to do, learning to know (IQ), 

learning to be (SQ), dan learning to live together (EQ), serta berusaha untuk 

memperbaiki kualitas diri pribadi secara terus menerus, sehingga pada akhirnya 

dapat diperoleh aktualisasi diri dan prestasi hidup yang sesungguhnya (real 

achievement). 

Dapat digaris bawahi bahwa pendidikan karakter atau budi pekerti plus 

adalah suatu yang sangat urgen untuk dilakukan dengan memperhatikan keutuhan 

kepribadian manusia yang disangga oleh tiga kecerdasan (IQ, EQ, SQ). 

Pendidikan karakter harus berupaya untuk menumbuhkan kemampuan dalam 

memberi makna spritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan serta mampu 

menyinergikan IQ, EQ, dan SQ secara komprehensif. 

5. Hubungan Pendidikan Karakter dengan Pengembangan Kecerdasan 

Moral 

Meski penyebab merosotnya moralitas sangatlah kompleks, terdapat fakta 

yang tidak dapat dipungkiri, bahwa lingkungan moral tempat anak-anak 

dibesarkan saat ini sangat meracuni kecerdasan moral mereka. Hal ini sangat 
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beralasan : Pertama, sejumlah faktor sosial kritis yang membentuk karakter 

bermoral secara perlahan mulai runtuh, yaitu pengawasan orang tua, teladan 

perilaku berrmoral, pendidikan spritual dan agama, hubungan akrab dengan orang 

dewasa, sekolah khusus, norma-norma nasional yang jelas, dukungan masyarakat, 

stabilitas, dan pola  asuh yang benar. Kedua, anak-anak secara terus-menerus 

menerima masuknya budaya luar yang bertentangan dengan norma-norma yang 

tengah kita tumbuhkan. Kedua faktor ini berperan terhadap kerusakan moral anak-

anak bersamaan dengan hilangnya kepolosan mereka. 

Diakui bahwa pengaruh buruk secara nyata begitu melekat dalam budaya 

kita, sehingga hampir tidak mungkin menghindarkan anak-anak dari pengaruh 

tersebut. Kondisi inilah yang menjadi sebab mengapa membangun kecerdasan 

moral sangat penting dilakukan agar suara hati anak-anak bisa membedakan mana 

yang benar dan mana yang salah, sehingga mereka dapat menangkis pengaruh 

buruk dari luar. Kecerdasan moral menjadi otot kuat yang diperlukan untuk 

melawan tekanan buruk dan membekali kemampuan anak untuk bertindak benar 

tanpa bantuan orang lain. 

Kecerdasan moral terbangun dari beberapa kebajikan utama yang 

membantu anak mengahadapi tantangan dan tekanan etika yang tidak dapat 

dihindarkan dalam kehidupannya kelak. Kebajikaan utama tersebutlah yang akan 

melindunginya agar tetap berada di jalan yang benar dan membantunya agar 

selalu bermoral dalam bertindak. Kebajikan utama tersebut adalah : 

1. Empati : yaitu memahami dan merasakan kekhawatiran orang lain. Empati 

merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami perasaan 
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orang lain. Kebajikan ini membuat anak peka terhadap kebutuhan dan 

perasaan orang lain, mendorongnya untuk menolong orang lain yang 

kesusahan dan kesulitan serta menuntut anak memperlakukan orang lain 

dengan kasih sayang. 

2. Hati Nurani, nurani dapat mengetahui dan menerapkan cara bertindak yang 

benar. Hati nurani yang kuat adalah suara hati yang membantu kita 

membedakan hal yang benar dan yang salah yang merupakan landasan yang 

kuat bagi kehidupan yang baik, serta perilaku beretika. 

3. Kontrol diri, yaitu mengendalikan pikiran dan tindakan agar dapat menahan 

dorongan dari dalam maupun dari luar sehingga dapat bertindak dengan 

benar. Kontrol diri membantu anak mengendalikan perilaku mereka, 

sehingga mereka dapat bertindak benar berdasarkan pikiran dan hati nurani 

mereka. 

4. Rasa hormat, adalah menghargai orang lain dengan berlaku baik dan sopan. 

Rasa hormat merupakan kebajikan yang mendasari tata krama. Jika kita 

memperlakukan orang lain sebagaimana kita mengharapkan orang lain 

memperlakukan kita, dunia ini akan menjadi lebih bermoral. 

5. Kebaikan Hati, yaitu menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan 

perasaan orang lain. Kebaikan hati menunjukkan kepedulian terhadap 

kesejahteraan dan perasaan orang lain. Satu hal yang pasti, jika kita tidak 

berbuat apa-apa, kita bisa berharap anak-anak akan bersikap simpatik dan 

berbalas kasih di dunia yang penuh pesan-pesan buruk dan pesimis. Bahkan, 

kita harus secara sadar berusaha keras mengganti pesan-pesan negatif ini 
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dengan cara yang paling efektif, yaitu menumbuhkan kebajikan yang berupa 

kebaikan hati. 

6. Toleransi, yaitu menghormati martabat dan hak semua orang meskipun 

keyakinan dan perilaku mereka berbeda dengan kita. Toleransi merupakan 

nilai moral berharga yang membuat anak saling menghargai tanpa 

membedakan suku, gender, penampilan, budaya, keyakinan, kemampuan. 

Anak yang toleran bisa menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan 

dan keyakinan. Dengan kapasitas seperti itu, anak-anak tersebut tidak dapat 

menoleransi kekejaman, kefanatikan, dan rasialisme. 

7. Keadilan, Keadilan berwujud berpikir terbuka serta bertindak adil dan 

benar. Anak-anak yang mempunyai sifat ini dapat mematuhi aturan, 

bergiliran, berbagi dan mendengarkan semua pihak secara terbuka sebelum 

memberi penilaian. Karena itu mereka meemegang etika. Kebajikan ini 

meningkatkan kepekaan anak terhadap persoalan moralitas, mereka 

bersemangat membela orang-orang yang diperlakukan tidak adil dan 

menuntut agar orang-orang tersebut diperlakukan setara.  

6. Hubungan Pendidikan Karakter dengan Pendidikan Akhlak 

Menurut para ulama, setelah menganalisis isi al-Qur‟an dan al-Hadis 

mereka berkesimpulan bahwa paling tidak ada tiga kerangka dasar ajaran Islam 

yaitu, akidah, syariah dan akhlak. Pertama, akidah merupakan sistem keyakinan 

Islam yang mendasari seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Akidah 

Islam dibangun atas dasar enam keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun 

iman. Kedua, syari‟ah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah 
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SWT. untuk kaum Muslimin baik yang ditetapkan dengan al-Qur‟an maupun 

ditetapkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketiga, akhlak, mempunyai 

kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam kehidupan, karena akhlak 

merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan akidah dan syariah. Ibarat 

bangunan, akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah 

fondasi dan bangunannya kuat. Jadi tidak mungkin akhlak akan terwujud pada diri 

seseorang jika dia tidak memiliki aqidah dan syari‟ah yang baik. 

Dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak, terlihat bahwa pendidikan 

karakter mempunyai orientasi yang sama, yaitu pembentukan karakter. Perbedaan 

bahwa pendidikan akhlak terkesan timur dan Islam, sedangkan pendidikan 

karakter terkesan Barat dan sekuler, bukan alasan untuk dipertentangkan. Pada 

kenyataannya  keduanya memiliki ruang untuk saling mengisi. Bahkan Lickona 

sebagai bapak pendidikan karakter di Amerika justru mengisyaratkan keterkaitan 

erat antara karakter dan spritualitas.  Dengan demikian, bila sejauh ini pendidikan 

karakter telah berhasil dirumuskan oleh para penggiatnya sampai pada tahapan 

yang sangat operasional meliputi metode, strategi, dan teknik, sedangkan 

pendidikan akhlak sarat dengan informasi kriteria ideal dan sumber karakter baik, 

maka memadukan keduanya menjadi suatu tawaran yang sangat inspiratif. Hal ini 

sekaligus menjadi entri point bahwa pendidikan karakter meliki ikatan yang kuat 

dengan nilai-nilai spritualitas dan agama. 

  Dalam terminologi Islam, pengertian karakter memiliki kedekatan 

pengertian dengan akhlak. Kata akhlak berasal dari kata  خٍك (khalaqa) (bahasa 
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arab) yang berarti perangai, tabiat dan adat istiadat.
170

 Menurut pendekatan 

etimologi kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dari bentuk 

mufradnya خٍك (khuluqun) yang berarti, budi pekerti, perangai, tingkah laku atau 

tabi‟at.
171

 Kalimat ini mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan, خٍك 

(khalqun), yang berarti kejadian atau menjadikan sesuatu tanpa asal,
172

 serta erat 

hubungannya dengan  خبٌك (khalik) yang berarti pencipta dan ِخٍٛق (makhluk) 

yang berarti yang diciptakan. 

Pola bentukan pengertian akhlak di atas muncul sebagai mediator yang 

menjembatani komunikasi antara khalik (Pencipta) dan makhluk (yang diciptakan) 

secara timbal balik, yang kemudian disebut sebagai hablum minallah. Dari produk 

hablum minallah  yang verbal, biasanya lahirlah pola hubungan antar sesama 

manusia yang disebut dengan hablum minannas (pola hubungan antar sesama 

makhluk). 

Ibnu Athir seperti dikutip Zubaidi menjelaskan bahwa hakikat makna 

khuluq ialah gambaran batin manusia yang tepat  (yaitu  jiwa dan sifat-sifatnya), 

sedang khalqu merupakan gambaran bentuk luarnya (raut muka, warna kulit, 

tinggi rendah tubuhnya.
173

 Al-Raghib al-Asfahani (w. 502 H/1108 M) mengatakan 

bahwa kata اٌخٍك (al-Khalqu) dikhususkan untuk keadaan jiwa, bentuk dan rupa 

yang dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan kata اٌخٍك (al-khuluq) secara 

khusus diartikan untuk kekuatan jiwa, dan perangai yang dapat ditangkap oleh 
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panca indera.
174

 Dalam tinjauan kebahasaan Abd. Hamid Yunus menyatakan 

bahwa ;  akhlak ialah segala sifat manusia yang)  األخالق ٘ي صفبث اإلٔسبْ األدابيت

terdidik)
175

 Memahami ungkapan ini bisa dimengerti sifat/potensi yang dibawa 

setiap manusia sejak lahir; artinya, potensi ini sangat tergantung dari cara 

pembinaan dan pembentukannya. Apabila pengaruhnya positif, outputnya adalah 

akhlak mulia; sebaliknya apabila pembinaannya negative, yang terbentuk adalah 

akhlak mazmumah (tercela). 

 Menurut istilah yang dikemukan oleh Al-Ghazali (w. 505 H) ;  

 اٌخٍك ٘ٛ عببرة عٓ ٘يئت في إٌفس راسخت عٕٙب حصذر األفعبي بسٌٙٛت ٚيسز ِٓ غيز 

 حب جت إٌى فىز ٚرؤيت

   Artinya : Suatu perangai (watak/tabi‟at) yang menetap dalam jiwa 

seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-

perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa 

diipikirkan atau direncanakan sebelumnya.
176

 

 

Defenisi yang digagas oleh Imam al-Ghazali di atas menunjukkan, bahwa 

akhlak sebagai suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan terpatri 

dalam hati, akhlak itu suatu kebiasaan, kesadaran, mudah melakukan, tidak ada 

unsur pemaksaan dari luar jiwa. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

akhlak menunjukkan sikap jiwa yang melahirkan tindakan-tindakan lahir dengan 

mudah tanpa melalui proses berfikir dan pertimbangan teliti. Jika melahirkan 

tindakan terpuji menurut penilaian akal dan syara‟ maka sikap ini disebut akhlak 
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atau karakter yang baik, dan jika yang dilahirkan adalah tindakan tercela, maka 

sikap ini disebut akhlak atau karakter yang jelek.  

Pengertian akhlak seperti ini hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh 

Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M) bahwa akhlak adalah: 

 :حبي ٌٍٕفس داعيت ٌٙب إٌى أفعبٌٙب ِٓ غيز فىز ٚال رؤيت 

Artinya :   Sifat atau keadaan yang tertanam dalam jiwa yang paling dalam 

yang selanjutnya lahir dengan mudah  tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan lagi.
177

 

 

 Akhlak diartikan juga sebagai ilmu tata krama, ilmu yang berusaha 

mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberi nilai kepada perbuatan baik 

atau buruk sesuai dengan norma-norma dan tata susila.  

Dengan demikian, sebuah perbuatan akhlaki setidaknya memiliki lima ciri, 

yaitu : (1) perbuatan yang sudah tertanam kuat dan mendarah daging dalam jiwa; 

(2) perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran lagi, 

sebagai akibat dari keadaannya yang sudah  mendarah daging; (3) perbuatan yang 

muncul atas pilihan bebas dan bukan paksaan; (4) perbuatan yang dilakukan 

dengan sesungguhnya, bukan rekayasa, dan (5) perbuatan yang dilakukan dengan 

ikhlas karena Allah semata. 

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang 

mendasar antara akhlak dan karakter. Keduanya bisa dikatakan sama, kendatipun 

tidak dipungkiri ada sebahagian pemikir yang tidak sependapat dengan 

mempersamakan kedua istilah tersebut. 
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