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BAB  III 

TINJAUAN UMUM TENTANG AYAT-AYAT NIDÂ’ DAN PENDIDIKAN  

KARAKTER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN 

 

 

Sebelum menjelaskan tentang pengertian ayat-ayat nidâ‟, penulis akan 

menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian surat dan ayat menurut kajian 

ulum al-Qur‟an, karena memahami pengertian surat dan ayat sangat penting sekali 

sebelum menjelaskan tentang pengertian nidâ‟. 

A. Pengertian Surat 

Menurut al-Zarqani (w. 1367 H) surat secara etimologi memiliki arti al-

Manzilah yang berarti posisi, meskipun ia berpendapat bahwa surat memiliki 

banyak arti, seperti al-Syaraf yang bermakna kemuliaan yaitu sesuatu yang 

menonjol dan baik dari suatu bangunan, tanda dan pagar.
178

 Dalam bahasa Arab 

surat berarti pagar dengan alasan karena kata tersebut diambil dari kata سىر yang 

berarti pagar. Pengertian surat juga mengandung pengertian al-manzilah yaitu 

tempat/kedudukan, karena surat-surat dalam al-Qur‟an mempunyai tempatnya 

masing-masing. Maksudnya tempat satu surat yang satu setelah surat yang lain, 

atau yang satu dengan yang lain terpisah. Sehingga dalam pengertian jamak yaitu 

suwar kata tersebut mempunyai defenisi kedudukan atau tempat yang tinggi, 

                                                           
 178 Syeikh Muhammad Abdul „Azim al-Zarqani, Manahil al-„Irfan fi Ulum al-Qur‟an, 

Kairo: Dar al-Salam, 2006, Juz I, hlm. 276 
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karena al-Qur‟an itu diturunkan dari tempat yang tinggi, maka dinamailah surat-

suratnya dengan surat.
179

 

Menurut al-Zarkasy (w. 794), surat menurut terminologi adalah : al-Qur‟an 

yang mencakup sejumlah ayat yang mempunyai permulaan dan penutup, dan 

paling sedikit terdiri dari tiga ayat.
180

 Sedangkan menurut al-Zarqani, surat adalah 

sekelompok ayat-ayat yang berdiri sendiri yang mempunyai permulaan dan 

penutup.
181

 Menurutnya pengertian tersebut diambil dari makna “sebagai tembok 

yang membatasi suatu kota” yang tersusun dari batu bata setiap barisnya. Karena 

dalam al-Qur‟an posisi peletakan suatu kata di samping kata yang lain, suatu ayat 

di samping ayat yang lain. Jadi surat adalah sejumlah ayat al-Qur‟an yang 

mempunyai permulaan dan kesudahan. 

B. Pengertian Ayat 

Kata ayat dalam al-Qur‟an mengandung banyak arti, kata ayat banyak 

dijumpai dalam al-Qur‟an, tersebar dalam surat-surat al-Qur‟an dengan jumlah 

384 tempat,
182

 antara lain sebagai berikut : 

1. Yang mempunyai makna : Mukjizat tertera dalam surat al-Baqarah ayat 211. 

            

    

                                                           
 179 Nasaruddin Umar, Ulum al-Qur‟an Mengungkap Makna-Makna Tersembunyi al-

Qur‟an, Jakarta: al-Ghazali Center, 2008, hlm. 143. Lihat juga: Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan 

Pengantar Ilmu Al-Qur‟an / Tafsir. Jakarta; Bulan Bintang, 1992, hlm. 58. 

 180 Badruddin Muhammad ibn „Abdullah al-Zarkasy, Al-Burhan fi Ulum al-Qur‟an, Kairo 

: Dar al-Hadis, 2006, hlm. 186 

 181 Al-Zarqani, Op.cit. hlm. 272 

 182 Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Al-Mu‟jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur‟an al-Karim, 

Beirut : Dar al-Fikri, 1981, hlm. 103-108 
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Artinya :  Tanyakanlah kepada Bani Israil: "Berapa banyaknya tanda-tanda 

(kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada 

mereka". dan barangsiapa yang menukar nikmat Allah[133] 

setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah 

sangat keras siksa-Nya. (Q.S. al-Baqarah : 211) 
 

2. Ayat bermakna tanda atau alamat dijumpai di antaranya dalam surat al-

Baqarah ayat 248. 

            

           

   

Artinya : Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya 

tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di 

dalamnya terdapat ketenangan  dari Tuhanmu dan sisa dari 

peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu 

dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat 

tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. (Q.S. al-Baqarah : 

248) 

 

3. Ada pula yang mengandung makna menakjubkan, seperti tertera dalam 

surat al-Mukminun ayat 50. 

           

Artinya :   Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya 

suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan kami), dan Kami 

melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang 

banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber 

air bersih yang mengalir. (Q.S. al-Mukminun: 50) 

 

4. Ayat yang mengandung pengertian bukti atau dalil dalam surat al-Rum 

ayat 22. 
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan 

langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna 

kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui (Q.S. 

al-Rum : 30) 

 

5. Yang mengandung makna pelajaran (ibrah) disebutkan dalam surat Ali 

Imran ayat 13. 

           

          

    

Artinya :  Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan 

yang telah bertemu (bertempur) segolongan berperang di 

jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan 

mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang Muslimin dua 

kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya 

siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang 

mempunyai mata hati  (Q.S. Ali Imran: 13) 
 

6. Dalam pengertian lain, ayat bermakna kelompok utuh atau gabungan 

penuh, seperti contoh berikut ini : خزج القىم مع أيته ( kelompok itu keluar 

bersama semua kelompoknya.
183

 

7. Ayat juga bisa diartikan dengan alam semesta serta diri dan jiwa manusia, 

semua hal tersebut sebagai tanda Rububiyatullah, pendapat ini didasari 

firman Allah pada surat Fusshilat : 53 

                                                           
 183 Al-Zarqani, Op.cit. hlm. 267 
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Artinya : Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 

(kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri 

mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa al-Quran itu 

adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu 

menjadi saksi atas segala sesuatu (Q.S. Fushilat : 53) 

8. Ayat dalam artian potongan teks dari al-Qur‟an , makna ini bisa dilihat 

dalam QS: al-Baqarah: 151-152 

         

          

          

Artinya :  Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami 

kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara 

kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan 

mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan 

al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum 

kamu ketahui. Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya 

aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, 

dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku (Q.S. al-

Baqarah : 151-152) 

 

Kata أيات (ayāt) merupakan jamak dari أية (ayat) yang memiliki banyak arti.  

Ditinjau dari segi bahasanya Ayat bermakna tanda, mukjizat, terkadang juga 

diartikan pengajaran dan urusan yang mengherankan, namun kadang-kadang juga 

berarti sekumpulan manusia. Menurut Montgomery Watt sebagaimana dikutip 

Nasaruddin  Umar, kata Ayat dalam al-Qur‟an digunakan dan diterapkan dalam 

empat bentuk, pertama berupa fenomena kealaman yang merupakan tanda-tanda 

kekuasaan Tuhan, pada bentuk kedua merupakan peristiwa-peristiwa atau obyek-



145 
 

obyek yang dikaitkan dengan tugas seorang utusan Tuhan dan cenderung 

memperkuat pesan Ilahi yang dibawanya, bentuk ketiga merupakan tanda-tanda 

yang dibacakan seorang utusan Tuhan, sedang yang keempat merupakan bagian 

al-Qur‟an atau al-Kitab.
184

 

Menurut istilah ahli tafsir Ayat berarti beberapa jumlah, atau susunan 

perkataan yang mempunyai permulaan, dan penghabisan yang dihitung sebagai 

suatu bahagian dari surat.
185

 Ada yang mengatakan juga bahwa Ayat berarti 

sekelompok kecil dari al-Qur‟an yang berdiri sendiri , putus dari yang sebelumnya 

dan yang sesudahnya. Menurut al-Zarqani (w. 1367 H), Ayat merupakan satu 

kelompok kata yang mempunyai permulaan dan akhir, yang berada dalam suatu 

surat al-Qur‟an.
186

 

C.  Pengertian Nidâ’ 

 Menurut etimologi kata nidâ‟ atau nudâ‟ adalah bentuk masdar dari kata 

نداء- ينادي - نادي   yang berarti seruan atau panggilan.
187

 Di kalangan ahli nahu 

(sintaxsis) nidâ‟ diartikan dengan do‟a, seruan, panggilan dengan huruf-huruf 

tertentu.
188

 Dalam al-Qur‟an, kata نادي  dengan berbagai varian sighat (bentuk 

redaksi)-nya ada 38 buah. Pengertian kata-kata itu beragam sesuai konteks 

pembicaraan masing-masing ayat. 

 Pertama, kata نادي  berarti memanggil, seperti Jibril memanggil Zakariya 

(Q.S. Ali Imran : 39). Kata نادي yang juga berarti memanggil adalah panggilan 

                                                           
 184 Nasaruddin Umar, Op.cit. hlm. 148 

 185 Al-Zarkasy, Op.cit. hlm. 188 

 186 Al-Zarqani, Op.cit. hlm. 267 

 187 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku 

Ilmiah Ponpes al-Munawwir, 1994. hlm. 1302 

 188 Ibnu Hamdun Kitab Al-Fiyah, Surabaya: Syirkah Ma‟arif, t.t. hlm. 234 
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orang-orang di atas al-A‟raf (tempat yang tinggi di antara surga dan neraka) 

kepada pemuka kafir di neraka (Q.S. al-A‟raf : 48). Kata نادي juga berarti 

memanggil adalah panggilan Nabi Nuh kepada anaknya agar naik perahu 

bersamanya dan tidak ikut komunitas kafir (Q.S. Hud : 42), panggilan Allah SWT. 

kepada Nabi Musa di lembah suci, agar pergi menemui Fir‟aun yang melampaui 

batas (Q.S. al-Nazi‟at : 16), panggilan Allah kepada Nabi Musa di sebelah kanan 

gunung Thursina (Q.S. Maryam : 52), panggilan Allah kepada Nabi Ibrahim 

bahwa ia telah membenarkan mimpi untuk menyembelih Ismail dan 

menggantinya dengan seekor kambing (Q.S. al-Shaffat : 104), panggilan orang-

orang di luar kamar Nabi yang kebanyakan tidak mengerti (Q.S. al-Hujurat : 4), 

dan panggilan orang-orang munafik terhadap orang-orang Mukmin (Q.S. al-Hadid 

: 14). 

 Kedua, نادي  berarti menyeru, misalnya seruan komunitas Muslim kepada 

komunitas ahli Kitab dan orang-orang kafir agar mereka mendirikan shalat (Q.S. 

al-Maidah : 58). Kata نادي  yang juga berarti menyeru adalah seruan penghuni 

surga kepada penghuni neraka tentang janji Allah kepada mereka (Q.S. al-A‟raf : 

44). Dalam arti seruan, نادي juga adalah seruan Nuh kepada Tuhan-Nya perihal 

anaknya yang tenggelam (Q.S. Hud : 45). Antara panggilan dan seruan memang 

berbeda, sebab seruan terkesan lebih mendalam yang melibatkan hati dan 

perasaan. Nabi Nuh menyeru sekaligus mengeluhkan nasib anaknya yang tidak 

mau mengikuti ajakannya beriman dan naik perahu ketika banjir melanda 

sehingga ia tenggelam dan mati dalam keadaan kafir. Pada kesempatan lain, Nuh 

juga berseru sambil bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah (Q.S. al-Anbiya‟ : 
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87). Hal serupa dilakukan Nabi Ayyub ketika ia berseru kepada Allah mengenai 

penyakit  yang menimpanya. Penyakit kronis yang lama disandangnya, sebagai 

ujian Allah kepadanya, membuatnya berseru dari hati yang terdalam agar Allah 

memberikan kesabaran atau menyembuhkannya (Q.S. al-Anbiya‟ : 83). 

Ketiga, kata نادي  bermakna berdoa, misalnya doa Nabi Zakariya kepada 

Allah agar dikaruniai seorang putra karena usianya sudah „uzur. Dengan suara 

yang lembut, ia menyatakan tak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. 

Zakariya berdoa kepada-Nya agar Ia menganugerahkan anak sehingga tidak hidup 

seorang diri tanpa keturunan (Q.S. al-Anbiya‟ : 89). 

 Keempat, kata نادي bermakna berseru sambil memanggil, seperti yang 

dilakukan Fir‟aun ketika memanggil para pejabat istananya. Ketika Musa 

mengajak Fir‟aun membersihkan diri dari kesesatan dan mengajaknya pada 

ketauhidan, ia tidak hanya mendustakan dan mendurhakai tapi juga berusaha 

menantang Musa. Ia mengumpulkan para pembesar kerajaanya sembari berseru 

sambil memanggil mereka (Q.S. al-Nazi‟at: 23). 

Kelima, kata نادي bermakna minta tolong, seperti permintaan tolong umat 

terdahulu tentang musibah yang menimpa mereka. Kebanyakan mereka tidak 

hanya minta tolong tetapi juga mohon ampun atas segala sikap, keyakinan, dan 

perilaku salah yang selama itu mereka lakukan. Permintaan tolong dan 

permohonan ampun itu sia-sia karena Allah telah menetapkan kehancuran mereka 

(Q.S. Shad : 3) 

Keenam, kata ناَدي  dalam bentuk ناِدي  berarti tempat pertemuan, misalnya 

tempat pertemuan yang digunakan orang-orang durhaka kepada perintah Allah. 
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Ketika Nabi Luth memperingatkan kaumnya tentang perbuatan keji yang mereka 

lakukan dan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, ia berkata 

kepada mereka (Q.S. al-„Ankabut : 29). 

Ketujuh, kata ناَدي  dalam bentuk الَتناِد berarti panggil memanggil, seperti 

yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Ketika Nuh telah lelah 

mengajak kaumnya beriman kepada Allah, ia memperingatkan mereka akan hari 

kiamat pada saat manusia saling panggil memanggil. Panggilan yang disertai 

permintaan tolong itu tidak berguna karena orang-orang yang di panggil dalam 

kondisi kebingungan juga memanggil orang-orang terdekat mereka. Akan tetapi,  

mereka tidak saling bertemu dan tidak dapat saling tolong menolong (Q.S. al-

Mu‟minun : 32-33). 

 Setelah menjelaskan makna nidâ dari dimensi etimologi, maka akan 

dijelaskan makna nidâ‟ dari aspek terminologi dari beberapa pakar baik pakar 

ulum al-Qur‟an, Balaghah, dan pakar bahasa Arab lainnya, sebagai berikut : 

a. Pertama menurut Imam Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H ):  

Artinya : Tuntutan (perintah) menghadap dari yang memanggil kepada 

yang dipanggil dengan menggunakan huruf nidâ‟ sebagai ganti 

dari kalimat (saya memanggil) dan banyak digunakan  dalam 

bentuk perintah dan larangan. 

 

b. Kedua menurut Ali al-Jarimi dan Mustafa Amin : 

                                                           
 189 Jalaluddin al-Sayuti, Al-Itqan fi Ulum al-Qur‟an, Kairo : Dar al-Salam, 2008, hlm. 725 

 190 Ali al-Jarimi dan Mustafa Amin, Al-Balaghah al-Wadhihah, Jakarta; Raudhah Press, 

2008, hlm. 222 
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Artinya : Tuntutan (perintah) menghadap dari da‟i (pemanggil) kepada 

terpanggil dengan menggunakan huruf nidâ‟ sebagai ganti dari 

kalimat (saya memanggil). 

 

c. Ketiga menurut Ahmad Syah : 

Artinya : Perintah menghadap dengan menggunakan huruf (nidâ‟) 

menggantikan kalimat (saya memanggil) 

 

d. Keempat menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi (w. 1952 M)
192

 : 

Artinya :  Memanggil mukhatab (lawan bicara)dengan menggunakan huruf 

nidâ‟ pengganti kalimat (saya memanggil) 

 
e. Kelima menurut al-Sayid Ahmad Al-Hasyimi

193
 : 

Artinya :  Perintah (tuntutan) menghadap dari mutakallim (pemanggil) 

kepada mukhatab(terpanggil) dengan menggunakan huruf nidâ‟ 

sebagai ganti kalimat (saya memanggil) yang dipindahkan dari 

bentuk kalimat khabari kepada bentuk kalimat insya‟i 

 

f. Keenam menurut al-Imam Jalaluddin Muhyi ibn Abdurrahman al-

„Azwaini
194

 : 

Artinya : Perintah menghadap dengan menggunakan huruf (nidâ‟) 

menggantikan kalimat (saya memanggil) 

 

 

 

                                                           
 191 Ahmad Syah, Talkhis fi „Ilmi Ma‟ani ; Musa‟adah al-Thullab fi Ta‟allumi „Ilmi 

Ma‟ani, Suska Press, 2008, hlm. 99 

 192 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Ulum al-Balaghah : al-Bayan wa al-Ma‟ani wa al-Badi‟, 

Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1994, cet. ke- 3, hlm. 81 

 193 Al-Sayid Ahmad al-Hasyimi, Jawahir al-Balaghah fi al-Ma‟ani wa al-Bayan wa al-

Badi‟, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t. cet. ke- 6, hlm. 82 

 194 Al-Imam Jalaluddin Muhyi Ibn Abd al-Rahman al-„Azawaini, Syarh al-Talkhis fi 

Ulum al-Balaghah, Beirut : Dar al-Jabal, 1982, cet. ke- 2, hlm. 90  
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g. Ketujuh menurut Bakri Syeikh Amin
195

 : 

Artinya : Perintah dari (mutakallim) kepada mukhatab untuk 

memgahadap/menemuinya dengan menggunakan huruf-huruf 

nidâ‟ menggantikan posisi fi‟il mudhari‟ (saya memanggil) 

dari bentuk kalimat khabari kepada kalimat insya‟i 

 

h. Kedelapan menurut Musthafa al-Rafi‟i dan Abdul Hamid Jaidih
196

 : 

Artinya:   Panggilan dengan menggunakan huruf nidâ‟ menggantikan posisi 

fi‟il (saya memanggil) 

 

Dari beberapa defenisi di atas dapat diambil pengertian bahwa nidâ‟ 

adalah : Tuntutan (perintah) dari mutakallim (pembicara) kepada mukhatab 

(lawan bicara) untuk menghadap kepadanya dengan menggunakan huruf-huruf 

nidâ‟ sebagai pengganti kalimat fi‟il mudhari‟ (saya memanggil) yang 

dipindahkan dari kalimat berbentuk khabari kepada bentuk insya‟i. Huruf-huruf 

yang digunakan untuk memanggil dalam bahasa Arab itu adalah : Aa (أ), Ai (أي), 

Ya (يا), Aya (أيا), Haya (هيا), dan Wa (وا).
197

  

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa ayat-ayat nidâ‟ 

adalah ayat-ayat al-Qur‟an yang berisi seruan atau panggilan dari mutakallim 

(pembicara) kepada mukhatab (lawan bicara) agar ia menghadap kepadanya untuk 

melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan dari yang memanggil. Nidâ‟ 

ditinjau dari makna semantik atau terminologis dapat digeneralisasi bahwa ayat 

                                                           
 195 Bakri Syeikh Amin, al-Balaghah al-Arabiyah fi  Saubiha al-Jadid, Beirut : Dar al-

Saqafah al-Islamiyah, 1982, cet. ke- I, hlm. 113 

 196 Musthafa al-Rafi‟i dan Abd al-Hamid Jaidih, Funun Shina‟ati al-Kitab, Beirut : Dar 

al-Jail, 1986, hlm. 63 

 197 Syeikh Mustafa Ghulayaini, Jaami‟ al-Durus al-Arabiyah, Beirut: al-Maktabah al-

„Asyriyah, 1987, cet. ke 21, Juz- 3, hlm.147 
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nidâ‟ adalah  ayat yang menunjukkan panggilan, seruan, doa dengan salah satu 

huruf nidâ‟ baik hurufnya eksplisit maupun implisit. Kategori huruf eksplisit 

mencantumkan huruf-huruf nidâ‟ dan kategori huruf implisit adalah ayat yang 

huruf-huruf nidâ‟-nya tidak tercantum karena di buang (mahdzuf) atau faktor lain. 

Dalam kajian nidâ‟ ini ada tiga istilah yang digunakan di dalamnya yaitu :  

Munadi (مناد) yaitu orang yang memanggil (mutakallim), Munada (منادي)   yang 

dipanggil (mukhatab), dan huruf nidâ‟ (أحزف النداء)   huruf-huruf yang digunakan 

untuk memanggil. 

Adapun  ayat-ayat nidâ‟ yang mempunyai redaksi yâ ayyuha alladzîna 

âmanû (  adalah ayat-ayat yang digunakan memanggil atau menyeru (يا ايها الذين امنىا

orang-orang beriman saja, dan tidak termasuk panggilan kepada orang-orang 

kafir, musyrik, atau orang-orang munafik dan lain sebagainya.  

Seruan dan panggilan dengan menggunakan kalimat يا ايهاالذين امنىا (Wahai 

orang-orang yang beriman) mempunyai nilai edukasi dan ini merupakan bentuk 

panggilan istimewa. Panggilan semacam ini bukan saja merupakan panggilan 

mesra, tetapi juga dimaksudkan agar yang diajak mempersiapkan diri untuk 

melaksanakan kandungan ajakannya, dalam kaitannya dengan penelitian ini 

adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya. Dalam 

konteks ini, diriwayatkan bahwa sahabat Nabi SAW., Ibnu Mas‟ud, berkata : 

“Jika anda mendengar panggilan Allah yâ ayyuha alladzîna âmanû, siapkanlah 

dengan baik pendengaranmu karena sesungguhnya ada kebaikan yang Dia 

perintahkan atau keburukan yang Dia larang”. Sasaran an-nidâ pada ayat-ayat 

yang mempunyai redaksi yâ ayyuha alladzîna âmanû meliputi : anak-anak, para 

remaja,  
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dan orang-orang dewasa, artinya semua orang-orang beriman baik laki-laki 

maupun perempuan dari semua strata dan lapisan masyarakat. 

 Ayat-ayat nidâ‟ yang mempunyai redaksi  يا ايهاالذين امنىا  hampir semuanya 

tergolong ke dalam kelompok ayat-ayat madani. Dari 89 ayat yang dimulai 

dengan seruan ياايها الذين امنىا , hanya satu ayat yang oleh ulama di masukkan ke 

dalam kelompok makki yaitu surat al-Hajj ayat 77.
198

 Perselisihan tentang satu 

ayat ini tidak mengubah karakteristik ayat madani mengingat jumlah ayat nidâ‟ 

kategori ini sebayak 89 ayat dan yang diperselisihkan hanya satu.   

D. Ayat-Ayat Nidâ’ Yang Mempunyai Redaksi ياايها الذين امنوا Dalam Al-

Qur’an. 

Adapun ayat-ayat yang mempunyai redaksi ياايها الذين امنىا dalam al-Qur‟an 

berjumlah 89 ayat yang tersebar dalam berbagai surat. Untuk lebih jelasnya bisa 

dilihat pada table berikut ini:
199

 

 

NO NAMA SURAT JUMLAH 

AYAT 

AYAT KE- 

1 Al-Baqarah 11 104, 153, 172, 178. 183, 208, 

254, 267, 278, dan 282 

2 Ali Imran 7 100,102, 118, 130, 149, 156, dan 

200 

3 Al-Nisa‟ 9 19,29,43,59,71,94,135, 136, dan 

                                                           
 198 Shubhi al-Shalih, Mabahits fi Ulum al-Qur‟an, Beirut : Dar al-„Ilmi li al-Malayin, 

1977, hlm.182. Lihat juga : Al-Zarqani Manahil al-Irfan fi „Ulum al-Qur‟an, juz 1, hlm. 197. 

 199Husein Muhammad Fahmi al-Syafi‟i, Al-Dalil al-Mufahris li al-Faz al-Qur‟an al-

Karim, Kairo ; Dar al-Salam, 2008, cet. ke-3, hlm. 913-914  
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144 

4 Al-Maidah 16 1, 2, 6, 8, 11, 35, 51, 54, 57, 87, 

90, 94, 95, 101, 105, dan 106 

5 Al-Anfal 6 15, 20, 24, 27, dan 45 

6 Al-Taubat 6 23, 28, 34, 38, 119, dan 123 

7 Al-Hajj 1 77 

8 Al-Nur 3 21, 27, dan 58 

9 Al-Ahzab 7 9, 41, 49, 53, 56, 69, dan 70 

10 Muhammad 2 7 dan 33 

11 Al-Hujurat 5 1. 2. 6. 11, dan 12 

12 Al-Hadid 1 27 

13 Al-Mujadalah 3 9, 11, dan 12 

14 Al-Hasyr 1 18 

15 Al-Mumtahanah 3 1, 10, 13 

16 As-Shaff 3 2, 10. dan 14 

17 Al-Jumu‟ah 1 9 

18 Al-Munafiqun 1 9 

19 Al-Taghabun 1 14 

20 Al-Tahrim 2 6 dan 8 

 

E. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Al-Qur’an 

Al-Qur‟an membahas semua nilai-nilai karakter tanpa terkecuali. Tidak 

satupun ayat-ayat al-Qur‟an yang ditinggalkan apabila berbicara mengenai 
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karakter. Setiap dimensi yang berkaitan dengan karakter terdapat di dalam al-

Qur‟an, baik berbentuk perintah, larangan maupun berbentuk anjuran, baik 

mengenai karakter terpuji maupun mengenai karakter tercela. Pembahasan 

karakter dalam al-Qur‟an sangat bervariasi, mencakup karakter sebagai individu, 

sebagai anggota masyarakat, berpolitik, bernegara, dan yang lainnya.
200

 

Pembahasan tentang karakter sebagai individu mendapat porsi yang lebih banyak 

dari yang lain, karena karakter dalam bermasyarakat dan bernegara (politik) 

didasarkan pada karakter sebagai individu. Apabila karakter sebagai individu 

sudah baik maka karakter dalam bermasyarakat dan bernegara juga akan menjadi 

baik. 

Yusuf al-Qardhawi secara garis besar membagi akhlak (karakter) dalam al-

Qur‟an kepada dua bentuk,  Pertama, dinamakannya dengan  Akhlak Rabbaniyah, 

yaitu membentuk hubungan dengan Allah SWT. dan memperkuat ketakwaan 

kepada-Nya, seperti; ikhlas, taubat, tawakkal, raja‟ (mengharap rahmat-Nya), 

takut kepada azab-Nya, malu kepada-Nya, bersyukur, sabar, ridha, mahabbah, dan 

zuhud. Kedua dinamakan dengan  Akhlak Insaniyah, yaitu akhlak yang 

dipergunakan dalam berhubungan baik dengan sesama manusia, seperti ; jujur, 

amanah, dermawan, berani, tawadhu‟, tahu balas budi, „iffah (menjaga diri), 

pemaaf, sabar, adil, senang berbuat baik, penyayang, benci kepada yang haram, 

berbakti kepada orang tua, silaturrahmi, menghormati tetangga, teman sejawat, 

toleransi, mementingkan orang lain, gotong royong, menghormati yang lebih tua, 

                                                           
 200 Ali Abdul Halim Mahmud, Al-Tarbiyah al-Khalqiyah (Akhlak Mulia), terj. Abdul 

Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 173 
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menyayangi yang kecil, memelihara anak yatim, memberi makan orang miskin, 

memberikan kepada setiap orang hak-hak mereka.
201

 

Secara umum karakter dalam perspektif al-Qur‟an dibagi menjadi dua, 

yaitu karakter mulia (al-akhlaq al-mahmudah) dan karakter tercela (al-akhlaq al-

mazmumah). Karakter mulia harus diterapkan dalam kehidupan setiap Muslim 

sehari-hari, sedangkan karakter tercela harus dijauhkan dari kehidupan setiap 

Muslim. Jika dilihat dari ruang lingkupnya, karakter menurut al-Qur‟an dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu karakter terhadap Khalik (Allah) dan karakter terhadap 

makhluk (makhluk/ selain Allah). Karakter terhadap makhluk biasanya dirinci lagi 

menjadi beberapa macam, seperti karakter terhadap sesama manusia, karakter 

terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta 

karakter terhadap benda mati (lingkungan alam). 

Menurut Muhammad Abdullah Darraz (w. 1958 M) konsep ruang lingkup 

akhlak atau karakter dalam al-Qur‟an sangat luas karena mencakup seluruh aspek 

kehidupan manusia, mulai dari hubungan manusia kepada Allah SWT. maupun 

hubungan manusia dengan sesamanya. Darraz membaginya menjadi lima bagian, 

Pertama, akhlak pribadi (al-akhlak al-fardiyah) meliputi akhlak yang 

diperintahkan, yang dilarang dan yang dibolehkan serta akhlak yang dilakukan 

dalam keadaan darurat. Kedua, akhlak berkeluarga (al-akhlak al-usuriyah) yang 

mencakup tentang kewajiban antara orang tua dan anak, kewajiban antara suami 

dan istri dan kewajiban terhadap keluarga dan kerabat. Ketiga, akhlak 

bermasyarakat (al-akhlak al-ijtima‟iyyah) yang meliputi akhlak yang dilarang dan 

                                                           
 201 Yusuf al-Qardhawi, Kaifa Nata‟amalu Ma‟a al-Qur‟an al-Karim, Kairo : Dar al-

Syuruq, 2007, cet. ke-6, hlm. 58  
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yang dibolehkan dalam bermuamalah serta kaidah-kaidah adab. Keempat, akhlak 

bernegara (al-akhlak li al-daulah) yang mencakup akhlak di antara pemimpin dan 

rakyatnya serta akhlak terhadap negara lain. Kelima, akhlak beragama (al-akhlak 

al-diniyah) yang mencakup tentang kewajiban terhadap Allah SWT.
202

 

Dari penjelasan di atas karakter islami menurut pandangan al-Qur‟an itu 

secara garis besar dapat dibagi kepada tiga bentuk ruang lingkup karakter sebagai 

berikut: 

1. Karakter Terhadap Allah SWT. 

Karakter terhadap Allah SWT. dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada 

Tuhan sebagai Kholik. Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa manusia 

perlu berakhlak (berkarakter) kepada Allah SWT. Pertama, Karena Allah-lah 

yang telah menciptakan manusia. Dia menciptakan manusia dari air mani yang 

ditumpahkan ke luar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk (Q.S: al-

Thariq:5-6). Dengan demikian, sebagai yang diciptakan sudah sepantasnya 

berterima kasih kepada yang menciptakannya. 

Kedua, Karena Allah-lah yang telah memberikan perlengkapan 

pancaindera, berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan hati sanubari, di 

samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. (Lihat Q.S al-

Nahl :78) 

Ketiga, Karena Allah-lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan 

sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup  manusia, sperti bahan makanan 

                                                           
202 Muhammad Abdullah Darraz, Dustur al-Akhlaq fi al-Qur‟an, Beirut, Muassasah al-

Risalah, 1973, hlm. 687-771 
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yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan sebagainya. 

(Q.S: al-Jatsiyah :12-13). Keempat, Allah-lah yang telah memuliakan manusia 

dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. (Q.S; al-

Isra‟:70). 

Al-Qur‟an menjadikan akidah sebagai fondasi syariah dan akhlak. Karena 

itu, karakter yang mula-mula dibangun  setiap Muslim adalah karakter terhadap 

Allah SWT. Seperti : beribadah dengan dasar tauhid, mentaati perintah Allah 

atau bertakwa, ikhlas dalam semua amal,cinta kepada Allah, takut kepada Allah, 

berdoa dan berharap kepada Allah,bertawakkal setelah berusaha, besyukur, 

bertaubat dan beristighfar, rido atas semua ketetapan Allah, berbaik sangka pada 

setiap ketentuan Allah. 

2. Karakter Terhadap Sesama Manusia. 

Banyak sekali rincian yang dikemukakan al-Qur‟an berkaitan dengan 

perlakuan terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya 

dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti 

badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga sampai 

kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang di belakangnya, 

tidak peduli aib itu benar atau salah, walaupun sambil memberikan materi kepada 

yang disakiti hatinya itu.
203

 

Di sisi lain al-Qur‟an menekankan bahwa setiap orang hendaknya 

didudukkan secara wajar. Tidak masuk kerumah orang lain tanpa izin, jika 

bertemu saling mengucapkan salam, dan ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan 

                                                           
203 Lihat Q.S. al-Baqarah (2): 263. 
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yang baik.
204

 Setiap ucapan yang diucapkan adalah ucapan yang benar, jangan 

mengucilkan seseorang atau kelompok lain, tidak wajar pula berprasangka buruk 

tanpa alasan, atau menceritakan keburukan seseorang, dan menyapa atau 

memanggilnya dengan sebutan buruk.
205

 Selanjutnya yang melakukan kesalahan 

hendaknya dimaafkan. Pemaafan ini hendaknya disertai dengan kesadaran bahwa 

yang memaafkan berpotensi pula melakukan kesalahan.
206

 Selain itu dianjurkan 

agar menjadi orang yang pandai mengendalikan nafsu amarah, mendahulukan 

kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. 

Karakter mulia terhadap sesama manusia harus memulainya dengan 

berkarakter mulia kepada Rasulullah SAW. Sebelum seorang Muslim mencintai 

sesamanya, bahkan terhadap dirinya, ia harus terlebih dahulu mencintai Allah 

SWT. dan Rasulullah SAW.  Kualitas cinta kepada sesama tidak boleh melebihi 

kualitas cinta kepada Allah dan Rasulullah. Al-Qur‟an mengajarkan kepada setiap 

Muslim untuk berkarakter terhadap dirinya seperti: mensucikan diri. Karakter 

mulia terhadap lingkungan keluarga misalnya :berbakti kepada orang tua, bergaul 

dengan ma‟ruf, memberi nafkah yang baik, saling mendoakan, bertutur kata 

lemah lembut.  

3. Karakter Terhadap Lingkungan 

Seorang Muslim juga dituntut oleh al-Qur‟an berkarakter kepada 

lingkungan alam sekitarnya seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda 

tak bernyawa. Pada dasarnya karakter yang diajarkan al-Qur‟an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan 

                                                           
204 Lihat Q.S. al-Nur (24):58. al-Baqarah (2):83 
205 Lihat Q.S. al-Hujurat (49): 11-12  
206 Lihat Q.S. Ali Imran (3): 134  
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menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia 

terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta 

bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya.
207

 

Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah 

sebelum matang, atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak 

memberi kesempatan kepada makhluk  untuk mencapai tujuan penciptaannya. Ini 

berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati proses-proses yang sedang 

terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab, sehingga ia 

tidak melakukan perusakan, bahkan dengan kata lain, setiap perusakan terhadap 

lingkungan harus dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. 

Binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda tak bernyawa semuanya 

diciptakan oleh Allah swt. dan menjadi milik-Nya, serta semuanya memiliki 

ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan seorang Muslim untuk 

menyadari bahwa semuanya adalah “umat” Tuhan yang harus diperlakukan secara 

wajar dan baik. 

Alam dengan segla isinya telah ditundukkan Tuhan kepada manusia, 

sehingga dengan mudah manusia dapat memanfaatkannya. Jika demikian, 

manusia tidak mencari kemenangan, tetapi keselarasan dengan alam. Keduanya 

tunduk kepada Allah, sehingga mereka harus dapat bersahabat. 

Uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa karakter atau akhlak Islami 

yang berdasarkan al-Qur‟an itu sangat komprehensif, menyeluruh dan mencakup 

berbagai makhluk yang diciptakanTuhan. Hal demikian dilakukan karena secara  

                                                           
207Abuddin Nata,Op.cit, hlm.129  
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fungsional seluruh makhluk tersebut satu sama lain saling membutuhkan. Punah 

dan rusaknya salah satu bagian dari makhluk Tuhan itu akan berdampak negatif  

bagi makhluk lainnya. 

Dengan demikian, karakter Islami yang dibawa al-Qur‟an itu jauh lebih 

sempurna dibandingkan dengan karakter lainnya. Jika karakter lainnya hanya 

berbicara tentang hubungan dengan manusia, maka akhlak dan karakter al-Qur‟an 

berbicara pula tentang cara berhubungan dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, air, 

udara, dan lain sebagainya. Dengan cara demikian, masing-masing makhluk akan 

merasakan fungsi dan eksistensinya di dunia ini. 

Pendidikan karakter/ akhlak dalam al-Qur‟an untuk manusia tergambar 

dalam berbagai ayat yang tersebar di berbagai surat. Pendidikan yang 

disampaikan tersebut sangat kaya akan model pengungkapannya. Seperti 

tergambar dalam kisah-kisah dan dialog-dialog. Ada pula pendidikan karakter 

yang diungkap dalam bentuk hasil proses mentadabburi alam ciptaannya seperti 

digambarkan dalam surat al-Rahman yang mencoba memberikan pendidikan 

melalui penekanan kalimat berulang-ulang hingga timbul keyakinan bagi 

manusia. Karena itu, proses pendidikan atau pembinaan yang dilakukan melalui 

ayat-ayat al-Qur‟an memiliki corak dan model yang amat beragam.  

Salah satu model pembentukan karakter dalam al-Qur‟an adalah dengan 

menggunakan redaksi nidâ‟ yâ ayyuha alladzîna „âmanû  , merupakan panggilan 

Allah SWT. khusus kepada hamba-hamba-Nya yang beriman. Panggilan ini 

mengandung rahasia yang agung karena berdimensi keimanan. Kandungan ayat-
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Nya terkait dengan ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan seorang Mukmin 

tentang hukum dan syariat Islam. 

Penyebutan “iman” bagi seorang Muslim merupakan bentuk 

penghormatan Allah SWT. kepadanya. Keimanan adalah syarat diterimanya amal 

ibadah seseorang, karena tanpa iman amal ibadah itu menjadi hampa tanpa nilai 

pahala.  Ayat-ayat yang ditujukan untuk kaum Muslimin memiliki makna agar 

mereka menyempurnakan imannya dan menggunakan akal dengan sebaik-baiknya 

dalam merenungi tujuan penciptaan manusia dan alam seisinya untuk melahirkan 

ilmu pengetahuan yang mulia. Para ahli tafsir menyebutkan kemuliaan itu datang 

karena aspek-aspek keimanan kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, 

iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada hari kiamat, 

dan iman kepada qadha dan qadar. Para ahli tafsir menyimpulkan bahwa seorang 

manusia dianggap hidup lantaran iman dan disebut mati karena tidak beriman, 

iman bagaikan ruh dalam kehidupan.
208

 Jadi ayat-ayat yang mempunyai radaksi 

yâ ayyuha alladzîna „âmanû, secara tidak langsung merupakan sebuah metode 

pendidikan dalam pembentukan karakter, khusus untuk kaum mukmin.  

F. Al-Qur’an Sebagai Rujukan Karakter dan Sumber Nilai 

Al-Qur‟an berfungsi menyampaikan risalah hidayah untuk menata sikap 

dan perilaku yang harus dilakukan manusia. Dalam surat al-Baqarah Allah SWT. 

menjelaskan : 
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Artinya: “Alif-laam-mim, Kitab (al-Qur‟an)ini tidak ada keraguan 

padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa” (Q.S. al-

Baqarah : 1-2). 

 

 Menurut Abdurrahman Nashir As-Sa‟di, al-Qur‟an memiliki dua macam 

petunjuk; Pertama, berupa perintah, larangan, dan informasi tentang perbuatan 

yang baik menurut syari‟at atau „urf (kebiasaan) yang berdasarkan akal, syariat 

dan tradisi. Kedua, menganjurkan manusia memanfaatkan daya nalarnya untuk 

melakukan sesuatu yang bermanfaat.
209

  

Menurut Syeikh Mahmud Syaltut (w. 1963 M) sebagaimana dikutip oleh 

Ulil Amri Syafri, bahwa al-Qur‟an menempatkan pendidikan akhlak atau karakter 

sebagai salah satu pondasi dasar pendidikan. Menurutnya ada tiga aspek besar 

yang dijelaskan al-Qur‟an, yaitu : Pertama, aspek tauhid atau akidah, yaitu 

berhubungan dengan upaya pembersihan diri dari bahaya syirik dan keberhalaan, 

serta pendidikan jiwa terkait rukun iman. Kedua, aspek akhlak atau karakter, yang 

berhubungan dengan upaya penyucian diri dan jiwa agar menjadi insan mulia, dan 

mampu membangun hubungan baik antar sesama manusia dan makhluk Allah 

lainnya. Implikasi positifnya adalah jujur, sabar, amanah, lemah lembut, 

penyayang, dan lainnya. Ketiga, aspek hukum, yaitu tataran peraturan yang 

ditentukan berdasarkan dictum dan pasal tertentu dalam al-Qur‟an yang mesti 

diikuti. Pasal dimaksud adalah ayat tertentu yang mengatur hubungan makhluk 

dengan Khalik seperti hukum-hukum ibadah mahdah, pasal-pasal yang mengatur 

hubungan antar manusia, seperti hukum nikah, keluarga, waris, dan pasal yang 

mengatur muamalah, seperti perniagaan, utang piutang, keuangan, dan lainnya, 

                                                           
 209 Abdurrahman Nashir As-Sa‟di, Al-Qawa‟id al-Hisan li Tafsir al-Qur‟an, Riyadh: 

Maktab al-Mu‟arif, 1982, hlm. 82-84 
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serta pasal jinayat (pidana) seperti hukum qisas, pembunuhan, pencurian, hukum 

peperangan, perjanjian dan lain-lain.
210

 

 Ayat-ayat al-Qur‟an sangat mementingkan pembangunan karakter/akhlak. 

Banyak ayat-ayat al-Qur‟an yang mengarahkan agar umat manusia berakhlak al- 

karimah seperti perilaku, penjagaan diri, sifat pemaaf, kejujuran, dan lain-lain.
211

 

Apabila dicermati secara seksama terdapat banyak ayat-ayat yang berbicara 

mengenai karakter dan akhlak, baik yang berhubungan dengan perkara ushul 

maupun furu‟. Ayat-ayat al-Qur‟an tersebut bagaikan kaidah-kaidah dan prinsip 

karakter dan akhlak yang memberikan hidayah pada umat manusia untuk 

kebahagiannya.
212

  

Al-Qur‟an sendiri melakukan proses pendidikan melalui latihan-latihan, 

baik formal maupun nonformal. Pendidikan akhlak dan karakter ini merupakan 

sebuah proses mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan latihan 

mengenai akhlak/karakter dan kecerdasan berfikir yang baik . Karena itu 

kedudukan akhlak dan karakter dalam al-Qur‟an sangat penting, sebab melalui 

ayat-ayat-Nya al-Qur‟an berupaya membimbing dan mengajak manusia untuk 

berakhlakul karimah. Melalui pendidikan akhlak ini manusia dimuliakan oleh 

Allah dengan perantara akal sehat, sehingga manusia  mampu mengemban tugas 

kekhalifahan di permukaan bumi ini.
213

 

                                                           
 210 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur‟an, Jakarta; Raja Grafindo, 

2002, hlm. 71 
211 Lihat misalnya : Q.S. al-Nur :30-32, Q.S. al-Ahzab :33, Q.S. al-Isra‟: 23, Q.S. al-

Taubah: 119, Q.S. Ali Imran :133-134. 

 212 Nasharuddin Abdullah Ibn Nashir al-Turky, Al-Fasad al-Khuluqi fi al-Mujtama‟ fi 

Dhau‟i al-Islam, Riyadh : Mathba‟ al-Hamidi, 1423, hlm. 25 

 213 Syeikh Saltut, Ila al-Qur‟an al-Karim, Kairo : Dar al-Syuruq, 1983, hlm. 12 
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Secara normatif, tujuan yang ingin dicapai dalam proses aktualisasi nilai-

nilai al-Qur‟an dalam pendidikan meliputi tiga dimensi atau aspek kehidupan 

yang harus dibina dan dikembangkan oleh pendidikan yaitu : 

 Pertama, dimensi spritual, yaitu iman, takwa dan akhlak mulia (yang 

tercermin dalam ibadah dan mu‟amalah). Dimensi spritual ini tersimpul dalam 

satu kata yaitu akhlak. Akhlak merupakan alat kontrol psikis dan sosial bagi 

individu dan masyarakat. Tanpa akhlak, manusia akan berada dalam kumpulan 

hewan dan binatang yang tidak memiliki tata nilai  dalam kehidupannya.
214

 

Pendidikan akhlak dalam Islam tersimpul dalam prinsip “berpegang teguh pada 

kebaikan dan kebajikan serta menjauhi keburukan dan kemungkaran” 

berhubungan erat dengan upaya mewujudkan tujuan dasar pendidikan Islam, yaitu 

ketakwaan, ketundukan, dan beribadah kepada Allah SWT. Pendidikan akhlak 

dan karakter menekankan pada sikap, tabi‟at dan perilaku yang menggambarkan 

nilai-nilai kebaikan yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan anak didik dalam 

kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW. menganjurkan kepada umatnya untuk 

memperhatikan budi pekerti anak dengan baik, karena akhlak atau karakter ini 

merupakan implikasi dan cerminan dari kedalaman tauhid kepada Allah SWT. 

Kedua, dimensi budaya, yaitu kepribadian yang mantap dan mandiri, 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dimensi ini secara universal 

menitikberatkan pada pembentukan kepribadian Muslim sebagai individu yang 

diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan faktor dasar fitrah (bawaan) 

dan faktor ajar (lingkungan), dengan berpedoman kepada nilai-nlai keislaman. 

                                                           
214 Said Agil, Op.cit, hlm. 8
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Faktor dasar (bawaan) dan faktor ajar (lingkungan), dengan berpedoman kepada 

nilai-nilai keislaman. Faktor dasar dikembangkan dan ditingkatkan melalui 

bimbingan dan pembiasaan berfikir, bersikap dan bertingkah laku menurut norma-

norma Islam. Sedangkan faktor ajar dilakukan dengan cara mempengaruhi 

individu melalui proses dan usaha membentuk kondisi yang mencerminkan pola 

kehidupan yang sejalan dengan norma-norma Islam seperti teladan, nasehat, 

anjuran, ganjaran, pembiasaan, hukuman, dan pembentukan lingkungan serasi.   

Tanggung jawab kemasyarakatan dapat dilakukan dengan kegiatan 

pembentukan hubungan sosial melalui upaya penerapan nilai-nilai akhlak dalam 

pergaulan sosial. Langkah-langkah pelaksanaannya mencakup : (1) melatih diri 

untuk tidak melakukan perbuatan keji dan tercela, seperti menipu, membunuh, 

menjadi rentenir, menghalalkan harta orang, makan harta anak yatim, menyakiti 

sesama anggota masyarakat dan lain sebagainya; (2) mempererat hubungan kerja 

sama dengan cara menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mengarah 

kepada rusaknya hubungan sosial seperti membela kejahatan, berkhianat, 

melakukan kesaksian palsu, mengisolasi diri dari masyarakat; (3) menggalakkan 

perbuatan-perbuatan yang terpuji dan memberi manfaat dalam kehidupan 

bermasyarakat seperti memaafkan kesalahan, menepati janji, memperbaiki 

hubungan antar manusia; (4) membina hubungan sesuai dengan tata tertib, seperti 

berlaku sopan, meminta izin ketika masuk rumah, dan masih banyak contoh lain.  

Ketiga, dimensi kecerdasan yang membawa kepada kemajuan, yaitu 

cerdas, kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, profesional, inovatif dan produktif. 
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Dimensi kecerdasan dalam pandangan psikologi merupakan sebuah proses yang 

mencakup tiga proses yaitu, analisis, kreativitas, dan praktis. 

Upaya yang dilakukan dalam pendidikan nilai-nilai Qur‟ani, tidak cukup 

hanya di sekolah. Sebab lembaga yang mempunyai peran sesungguhnya adalah 

lembaga pendidikan keluarga. Sebagai unit terkecil dari masyarakat, kualitas 

keluarga akan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat itu 

sendiri. Karena itu kelurga disebut lembaga pendidikan yang pertama dan utama. 

Hal ini dapat dipahami bahwa keluarga tidak dapat lepas dari pendidikan bahkan 

di sinilah pertama sekali anak menerima ilmu pengetahuan, sebelum ia 

mendapatkannya dari lembaga lain.
215

 

G.  Karakteristik Karakter Qur’ani (Karakter Islami) 

Karakter yang bersumber dan dibangun oleh al-Qur‟an sangat berbeda 

dengan karakter yang diciptakan oleh manusia (akhlak wad‟iyah) dengan 

beberapa karakteristik berikut ini : 

a. Kebaikannya Mutlak 

 Karakter Islami yang bersumber kepada al-Qur‟an mampu menjamin 

kebaikan secara sempurna, menyeluruh, bersih dari kepentingan individu dan 

mengutamakan kepentingan masyarakat luas, dan bersih pula dari memuaskan 

ajakan hawa nafsu dan pengaruh lingkungan. Islam menjamin kebaikan secara 

mutlak, baik untuk perseorangan maupun masyarakat di lingkungan, keadaan, dan 

waktu.  

                                                           
 215Ibid, hlm.10 



167 
 

 Al-Qur‟an menyuruh seseorang bergairah melaksanakan kebaikan, karena 

kebaikan itu harus dilakukan. Al-Qur‟an melarang seseorang melakukan 

perbuatan buruk, karena perbuatan itu harus ditinggalkan. Al-Qur‟an 

memerintahkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan 

perbuatan buruk bukan untuk mengharapkan balasan dari seseorang melainkan 

karena mengharapkan balasan dari Allah SWT. Seorang Muslim tidak akan 

berbuat kebaikan untuk mencari kemasyhuran, kemegahan, pangkat, kekuasaan, 

kenikmatan materi, melainkan hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT.
216

 

b. Kebaikannya Merata 

Karakteristik dari akhlak Islami itu adalah menjamin kebaikan untuk 

semua umat manusia di semua zaman dan tempat. Ajaran al-Qur‟an yang 

termasuk di dalamnya tentang karakter adalah mudah dan tidak sulit untuk 

diterapkan dan tidak akan membebankan sehingga manusia tidak mampu 

melaksanakannya.
217

 Karakter Qur‟ani yang mulia dan luhur tersebut sesuai 

dengan jiwa dan fitrah manusia, serta dapat diterima oleh hati dan akal sehat.  

Akhlak atau karakter Qur‟ani mempunyai keistimewaan yang universal. 

Tidak ada diskriminasi antara satu bangsa dengan lainnya, atau antara satu 

golongan dengan golongan lainnya. Akhlak dan Karakter Qur‟ani juga 

mempunyai keistimewaan dalam keseimbangan (tawazun). Ia memberikan kepada 

akal, hati, tubuh akan hak-haknya, sebagaimana ia memberikan kepada individu 

                                                           
 216 Ahmad Muhammad al-Hufiy, Keteladanan Akhlak Nabi Muhammad saw., terj. 

Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm. 56 

 217 Ayat-ayat al-Qur‟an yang menjelaskan bahwa ajaran Islam itu tidak menyulitkan 

manusia adalah : QS. al-Baqarah; 185, “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak 

menghendaki kesulitan”. QS: al-Baqarah : 286:”Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai 

dengan kemampuannya”. QS : al-Haj : 65, “Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang (kepada manusia). 
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dan masyarakat hak-haknya, dan antara satu individu dengan individu lainnya 

tidak saling berlaku curang.
218

 

c. Konsisten 

Akhlak Islami yang bersumber dari al-Qur‟an itu menjamin kebaikan yang 

mutlak dan selalu sesuai untuk semua manusia. Akhlak Islami ditandai dengan 

sifatnya yang tetap, langgeng serta mantap, tidak berubah dikarenakan situasi dan 

kondisi dan tidak berubah dengan perkembangan zaman. Ini disebabkan karena 

yang menciptakannya adalah Allah SWT. Tuhan Yang Maha Bijaksana, yang 

selalu memeliharanya dengan menjamin kebaikan mutlak merata serta abadi. 

Akhlak Islami tersebut tidak berubah-ubah dengan perubahan waktu dan tempat, 

akan tetapi bisa menyesuaikan dengan waktu dan tempat. 

d. Wajib Ditaati 

Akhlak dan karakter yang bersumber kepada al-Qur‟an mempunyai daya 

kekuatan yang dapat menguasai jiwa dalam keadaan suka maupun duka. Seorang 

Muslim wajib mengikuti akhlak Islami yang bersumber dari al-Qur‟an tersebut 

karena ia merupakan perintah atau larangan dari Allah SWT. Manusiapun akan 

terdidik untuk mengikuti kewajiban ini sehingga merasa terikat dan tunduk untuk 

mentaatinya.
219

  

e. Pengawasannya Menyeluruh 

Akhlak dan karakter yang bersumber dari al-Qur‟an itu lebih kuat 

pengaruhnya dari akhlak atau karakter ciptaan manusia, karena yang 

menguasainya juga lebih kuat dan lebih kokoh. Seseorang tidak berani 

                                                           
 218 Yusuf al-Qardhawi, Op.cit, hlm. 62. 

 219 Ahmad Muhammad al-Hufiy, Op.cit, hlm. 63   
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melangarnya karena ia merasa diawasi oleh Allah SWT. di mana dan kapanpun. 

Dalam istilah akhlak atau tasawuf disebut dengan muraqabatunnafsi, yaitu setiap 

individu merasa diawasi oleh Allah di mana dan kapanpun berada. 

H.   Sumber-Sumber Pendidikan Karakter Islami 

1. Al-Qur’an al-Karim 

Bagi umat Islam kitab suci al-Qur‟an adalah firman Allah SWT. yang 

diturunkan-Nya melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasul-Nya Muhammad 

SAW. Dalam kitab suci al-Qur‟an telah termaktub seluruh aspek pedoman hidup 

bagi umat Islam, sehingga kitab suci al-Qur‟an merupakan falsafah hidup Muslim, 

baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kitab al-Qur‟an merupakan kitab yang di 

dalamnya terdapat ajaran Islam yang universal, baik dalam bidang akidah, 

syari‟ah, ibadah, akhlak, maupun mu‟amalah. Termasuk juga cakupan dalam 

aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan maupun aspek 

pendidikan tidak terkecuali pendidikan karakter. 

Kandungan yang ada di dalam al-Qur‟an meliputi segala hal tentang 

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

persoalan pendidikan karakter, 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. 
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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 sya‟i pada ayat di atas meliputi 

berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, termasuk pendidikan dan pendidikan 

karakter.  Nilai esensi pendidikan karakter islami 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.  

Kemudian Allah SWT. berfirman dalam surat al-Nahl ayat 64 : 

              

  

Artinya : Dan Kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) ini, 

melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa 

yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat 

bagi kaum yang beriman.(Q.S. al-Nahl : 64) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. menurunkan al-Qur‟an 

kepada nabi Muhammad SAW. untuk menjelaskan apa-apa yang diperselisihkan 

oleh umat-umat terdahulu dan juga al-Qur‟an diturunkan berfungsi sebagai 

petunjuk dan rahmat bagi kalangan orang-orang beriman, termasuk di dalamnya 
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persoalan yang berakaitan dengan bagaimana membentuk akhlak dan karakter 

manusia. 

2.  Al-Hadis al-Nabawi 

Bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW. merupakan Rasul Allah terakhir 

yang mengemban risalah Islam. Segala yang berasal dari beliau saw. baik 

perkataan, perbuatan maupun ketetapannya sebagai Rasul merupakan sunnah bagi 

umat Islam yang harus diikuti dan dijadikan panutan, termasuk panutan dalam 

berkarakter atau berakhlak mulia. Allah SWT. berfirman  dalam surat al-Ahzab 

ayat 21 : 

       

   

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) 
 

Konsepsi dasar pendidikan Islam dan termasuk pendidikan karakter di 

dalamnya yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. memiliki karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Disampaikan sebagai rahmatan lil‟alamin, seperti dijelaskan dalam firman 

Allah SWT. : 

        

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

rahmat bagi semesta alam.( Q.S. Al-Anbiya‟ : 107) 
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2. Di sampaikan secara universal kepada seluruh umat manusia tanpa 

terkecuali. 

3. Segala sesuatu yang disampaikan merupakan kebenaran mutlak, seperti 

firman Allah SWT. dalam al-Qur‟an : 

     

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

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (Q.S. Al-Hijr 

:9) 

 

4. Kehadiran Nabi Muhammad SAW. merupakan figur identifikasi (uswah 

hasanah) bagi umatnya seperti Allah jelaskan dalam surat al-Ahzab : 21. 

3. Teladan Para Sahabat dan Tabi’in 

Para sahabat Nabi merupakan generasi awal Islam yang pernah mendapat 

pendidikan karakter langsung dari Rasulullah SAW. Para tabi‟in mendapatkan 

pendidikan karakter langsung dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh 

karena itu, sikap, perkataan, dan tindakan mereka senantiasa dalam pengawasan 

Rasulullah SAW. Sebagai kader awal dakwah Islam, mereka dapat dijadikan 

contoh dalam hal perkataan, perbuatan, dan sikapnya selama tidak bertentangan 

dengan al-Qur‟an dan as-Sunnah. Dalam al-Al-Qur‟an Allah menjelaskan 

bagaimana para sahabat dan tabi‟in merupakan contoh dalam berakhlak dan 

berakarakter, firman Allah SWT. : 
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Artinya :  Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 

Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang 

mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan 

merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka 

surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-

lamanya. Mereka kekal di dalamnya,itulah kemenangan yang besar. 

(Q.S. al-Taubah : 100) 

 

Kemudian dalam surat al-Taubah ayat 119 : 

         

Artinya :  Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (Q.S. Al-

Taubah : 119) 

 

4. Ijtihad Ulama 

Ijtihad merupakan totalitas penggunaan pikiran dengan ilmu yang dimiliki 

untuk menetapkan hukum tertentu apabila tidak ditemukan dalam al-Qur‟an, al-

Sunnah, ataupun suatu kasus atau peristiwa tidak ditemukan pada masa Rasulullah 

SAW. para sahabat ataupun pada masa tabi‟in. Orang yang melakukan ijtihad 

harus mempunyai otoritas dan kualifikasi sebagai seorang yang mampu secara 

komprehensif dalam bidang keislaman dan bidang lain yang menjadi 

pendukungnya.  

Setelah Nabi wafat dan setelah masa sahabat maka otoritas untuk 

melakukan ijtihad itu berada di tangan para ulama. Ijma‟ para ulama bisa 

menjadikan dasar dan sumber pendidikan karakter Islami apabila suatu perbuatan 

atau tingkah laku tersebut belum ada contohnya pada masa Nabi dan sahabat.  

 


