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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari kata paedagogi, dalam bahasa Yunani pae artinya

anak dan ego artinya aku membimbing. Secara harfiah pendidikan artinya aku

membimbing anak, sedang tugas membimbing adalah aku membimbing anak agar

menjadi dewasa. Secara singkat Drikayarkara yang dikutip oleh istikomah

mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh pihak

pendidik melaui bimbingan dan pengajaran serta latihan untuk membentuk peserta

didik mengalami proses pemanusian diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila

dan dinamis.1

Kata “Pendidikan” berasal dari kata “didik” dengan awalan “pe” dan

akhiran “kan”, yang mengandung arti “perbuatan”, cara, dan sebagainya.2 Seperti

disebutkan dimuka, kata pendidikan terjamahandari kata yang berasal dari bahasa

Yunani yaitu “pedagogie”, yang berarti bimbingan, yang diberikan kepada anak.

Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris, “education” yang

berarti pengembangan, atau bimbingan.

Pengertian pendidikan yang diberikan oleh  John Dewey, seperti yang dikutip oleh

M. Arifin menyatakan bahwa pendidikan adalah sebagai suatu proses pembentukan

kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (intelektual)

1 Sigid Dwi Kusrahmadi, Pentingnya Pendidikan Moral bagi Anak Sekolah Dasar, Makalah, hlm:
8.

2Ibrahim Saat, (Ed.), Isu Pendidikan di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala
Lumpur, 1982, hlm: 459.
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maupun daya perasaan (emosional) menuju ke arah tabiat manusia dan manusia

biasa.3

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar yang diarahkan untuk

mematangkan potensi fitrah manusia, agar setelah tercapai kematangan itu, ia

mampu memerankan diri sesuai dengan amanah yang disandangnya, serta mampu

mempertanggung jawabkan pelaksanaan kepada Sang Pencipta. Kematangan di sini

dimaksudkan sebagai gambaran dari tingkat perkembangan optimal yang dicapai

oleh setiap potensi fitrah manusia.4

Dalam Islam, pada mulanya pendidikan disebut dengan kata “ta’dib”. Kata

“ta’dib” mengacu kepada pengertian yang lebih tinggi dan mencakup seluruh

unsur-unsur pengetahuan (‘ilm), pengajaran (ta’lim) dan pengasuhan yang baik

(tarbiyah). Akhirnya, dalam perkembangan kata-kata “ta’dib” sebagai istilah

pendidikan hilang dari peredarannya, sehingga para ahli pendidikan Islam bertemu

dengan istilah at tarbiyah atau tarbiyah, sehingga sering disebut tarbiyah.

Sebenarnya kata ini asal katanya adalah dari “Rabba-Yurobbi-Tarbiyatan” yang

artinya tumbuh dan berkembang.5

Berikut ini penjelasan pendidikan dalam tinjauan Islam;dalam Islam ada tiga

istilah yang dipakai untuk pendidikan yaitu ”al-Tarbiyah’ ة) یم)’al-Ta’lim‘ ,(التربی (التعل

dan ‘al-Ta’dib’(ب .(التأدی Dalam Kamus Bahasa Arab, kata al-Tarbiyah berasal dari tiga

kata yaitu; rabba-yarbu ( ا و-رب یرب ) yang mengandung arti: bertambah, tumbuh, dan

3 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm: 1.
4Jalaluddin, Teologi Pendidikan,(Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm: 51.
5 Zuhairini, dkk., Metodologi Pendidikan Agama, (Bandung : Ramadhani, 1993), hlm: 9.
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‘rabbiya- yarbaa’( ى ى-رب یرب ) berarti menjadi besar, serta ‘rabba-yarubbu’ ( ى ویرب-رب )

yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara.6

Pada masa sekarang istilah popular yang dipakai adalah tarbiyyah karena

menurut Athiyah al-Abrasyi, al-Tarbiyah adalah term yang mencakup keseluruhan

kegiatan pendidikan, yang merupakan upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan

yang lebih sempurna etika, sistematis dalam berpikir, memiliki ketajaman intuisi, giat

dalm berkreasi, memiliki toleransi yang yang lain, berkopetensi dalam mengungkap

bahasa lisan dan tulisan, serta memiliki beberapa ketrampilan.7 Dengan demikian

Pendidikan Islam disebut Tarbiyah al-Islamiyah. Abd al-Rahman al-Nahlawi memberi

pengeritan terdiri dari tiga akar kata untuk istilah tarbiyah, yaitu (1) raba-yarbu( ا -رب

و (یرب yang mempunyai arti “bertambah” dan “berkembang,” (2) rabiya-yarbaa ( ى -رب

ى ,(یرب yang berarti “tumbuh” dan “berkembang,” dan (3) rabba-yarubbu( ى و-رب یرب ) yang

berarti “memperbaiki”, “mengurusi kepentingan”, “mengatur”, “menjaga”  dan

“memperhatikan.”8

Naquib al-Attas, tarbiyah secara semantic tidak khusus ditujukan untuk

mendidik manusia, tetapi dapat dipakai kepada spesies lain, seperti mineral, tanaman

dan hewan. Selain itu tarbaiyah berkonotasi material; ia mengandung arti mengasuh,

mengandung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat, menjadikan

bertambah pertumbuhan, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang

dan menjinakkan.9Abdurrahman al-Bani mengambil konsep-konsep pendidikan dari

6Karim al-Bastani dkk, al-Munjid fi al-Lughat wa al-‘Alam, Dar al-Masyriqi, Bairut, 1975,
hlm: 243-244.

7Muhammad Athiyah al-Abrasyiy, Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta’lim, Dar al-Ihya’, Saudi
Arabiah, tt,  hlm: 7.

8Abdur Rahman al-Nahlawi, op. cit., hlm: 12.
9Syed Muhammad al-Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan Dalam Islam, Terj. Haidar Baqir,

Mizan, Bandung, 1984, hlm: 66.
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akar-akar kata tersebut lebih jauh lagi, menurutnya bahwa di dalam pendidikan itu tiga

unsur, yakni menjaga dan memelihara anak, mengembangkan potensi anak sesuai

dengan ke khasan masing-masing, mengarahkan potensi dan bakat agar mencapai

kebaikan dan kesempurnaan; dan seluruh proses diatas dilakukan secara bertahab

sesuai dengan konsep “sedikit demi sedikit”atau “Perilaku demi Perilaku.”10

Walaupun dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara jelas tentang definisi

pendidikan, namun dari beberapa ayat dapat ditemukan indikasi ke arah

pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 17/Al-Isra : 24 :









“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan
ucapkanlah “Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka
mendidik aku waktu kecil”. (Q.S. al-Isra : 24)11

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa al-

Tarbiyahadalah proses pengasuhan pada fase permulaan pertumbuhan manusia, karena

anak sejak dilahirkan di dunia dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tetapi ia sudah

dibekali Allah SWT berupa potensi dasar (fitrah) yang perlu dikembangkan. Maka

pendidikan anak sangat penting mengingat untuk kelangsungan perkembangannya

menuju ke tahap selanjutnya.

Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasy, al-Tarbiyah adalah term yang

mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan. Ia adalah upaya yang mempersiapkan

individu untuk kehidupan yang lebih sempurna  etika, sistematis dalam berpikir,

10Abdur Rahman al-Nahlawi, op. cit, hlm: 13.
11Departemen Agama Republiik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : PT.

Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm: 428.
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memiliki ketajaman intuisi, giat dalam berkreasi, memiliki toleransi pada yang lain,

berkompetensi dalam mengungkapkan bahasa lisan dan tulisan, serta memiliki

beberapa ketrampilan. Dengan demikian maka istilah pendidikan Islam disebut

Tarbiyah al-Islamiyah. Dalam hal ini Mushtafa al-Maraghiy membagi kegiatan al-

Tarbiyah dengan dua macam, yaitu (1) Tarbiyat al-Khalqiyat, yaitu penciptaan,

pembinaan dan pengembangan jasmani peserta didik agar dapat dijadikan sebagai

sarana  bagi pengembangan jiwanya, dan (3)Tarbiyat diniyattahzibiyat, yaitu

pembinaan jiwa manusia dan kesempurnaannya melalui petunjuk wahyu Ilahi.11

Berdasarkan pembagian ini, maka ruang lingkup al-Tarbiyah mencakup

berbagai kebutuhan manusia, baik kebutuhan dunia dan akhirat, serta kebutuhan

terhadap kelestarian diri sendiri, sesamanya, alam lingkungan dan relasinya dengan

Allah SWT.

Selain itu al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah

mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah

air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, halus

perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan atau

tulisan.

Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa Pendidikan Islam adalah

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.12

Dengan demikian pendidikan Islam adalah suatu kegiatan yang mengarahkan

dengan sengaja perkembangan seseorang sesuai dengan atau sejalan dengan nilai-nilai

11Muhammad Athiyah al-Abrasyi, op. cit., hlm. 7 dan 14. Ahmad Mustafa al-Maraghiy, Tafsir al-
Qur’an al-Karim, (Beirut, Dar al-Fikr, tt),  Juz  I, hlm: 30.

12Muhammad Athiyah al-Abrasyi, op. cit., hlm.100. Ahamad D. Marimba, Pengantar Filsafat
Pendidikan Islam, (Bandung, Maktabah al-Ma’rif, 1980), hlm: 131.



20

20

Islam, dikembangkan melalui berbagai kelembagaan pendidikan formal atau non

formal, sesuai dengan sifat dan watak kelenturan nilai-nilai ajaran Islam. Model

kelembagaan pendidikan yang tetap berkembang dalam masyarakat Islam di berbagai

tempat merupakan wadah yang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam yang

berorientasi kepada pelaksanaan misi Islam dalam tiga dimensi pengembangan

kehidupan manusia yaitu :

a. Dimensi kehidupan duniawi yang mendorong manusia sebagai hamba Allah untuk

mengembangkan dirinya dalam ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai

yang mendasari kehidupan yaitu nilai-nilai Islam.

b. Dimensi kehidupan ukhrawi mendorong manusia untuk mengembangkan dirinya

dalam pola hubungan yang serasi dan seimbang dengan Tuhannya. Dimensi inilah

yang melahirkan berbagai usaha agar kegiatan ubudiyahnya senantiasa berada di

dalam nilai-nilai agamanya.

c. Dimensi hubungan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi mendorong manusia

untuk berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang utuh dan paripurna

dalam ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sekaligus menjadi pendukung serta

pelaksana (pengamal) nilai-nilai agamanya.

d. Dimensi-dimensi tersebut kemudian dimasukan dan dijabarkan dalam program

operasional kependidikan dalam ruang lingkup dunia dan akhirat yang dapat

meningkatkan ke arah tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur’an dan

Hadis Nabi Muhammad SAW.13

13Ahmad Malik  Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta, Fadjar Dunia, 1999), hlm: 42-44.
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Menurut Frederic J. Mc. Donald, dalam bukunya Educational Psychology,

mengungkapkan bahwa education in the sense used here, is a process or an activity

which is directed at producting desirable changes in the behaviour of human

beings. Pendidikan dalam pengertian yang digunakan di sini adalah sebuah proses

atau aktivitas yang menunjukkan pada proses perubahan yang diinginkan di dalam

tingkah laku manusia.12

Dengan demikian dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan

adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk

memberikan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, melalui penanaman nilai-

nilai, latihan moral, fisik serta menghasilkan perubahan ke arah positif yang

nantinya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan, dengan kebiasaan bertingkah

laku, berpikir dan berbudi pekerti yang luhur menuju terbentuknya manusia yang

berakhlak mulia.

Setelah dijelaskan mengenai pengertian pendidikan tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa pendidikan itu ruhnya adalah pendidikan karakter atau

pendidikan akhlak, karena dalam pendidikan harus menanamkan nilai dasar-dasar

akhlak dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan

oleh anak sejak masa analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf, seseorang yang

telah siap mengarungi lautan kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang dengan

berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu kuat, ingat

bersandar, meminta pertolongan dan berserah diri kepada-Nya, maka ia akan

12Frederic J. Mc. Donald, Educational Psychology, (San Francisco, Wadsworth Publishing
Company Inc., 1959), hlm: 4.
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memiliki potensi dan respon yang instingtif di dalam menerima setiap keutamaan

dan kemuliaan. Di samping terbiasa melakukan akhlak mulia.13

Atau pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja

untuk memberikan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, melalui penanaman

nilai-nilai Islam, latihan moral, fisik serta menghasilkan perubahan ke arah positif,

yang nantinya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan, dengan kebiasaan

bertingkah laku, berpikir dan berbudi pekerti yang luhur menuju terbentuknya

manusia yang berakhlak mulia, di mana dapat menghasilkan perbuatan atau

pengalaman dengan mudah tanpa harus direnungkan dan disengaja atau tanpa

adanya pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan, paksaan

dari orang lain atau bahkan pengaruh-pengaruh yang indah dan pebuatan itu harus

konstan (stabil) dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sering sehingga dapat

menjadi kebiasaan.

B. Pengertian Pendidikan Nilai/Karakter

Karakter yang terambil dari bahasa Inggris character yang berarti watak,

karakter, sifat. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, kata karakter belum

dimasukkan. Yang ada hanya kata “watak” yang berarti sfat batin manusia yang

mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku: budi pekerti, tabiat.

Winne yang juga dipahami Ratna Megawangi karakter terambil dari Bahasa

Yunani yang berarti “to mark” (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana

mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh

sebab itu seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus dikatakan

sebagai orang yang berkaraktek jelek, sementara orang yang berperilaku jujur,

13Raharjo, dkk., Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer, (Fakultas
Tarbiyah IAIN Walisongo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm: 63.
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suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia. Jadi istilah

karakter erat kaitannya dengan personality (kepribadian) seseorang, dimana

seseorang bisa disebut orang yang berkarakter (a person of character) jika tingkah

lakunya sesuai dengan kaidah moral. 14

Berkowitz (1998) menyatakan bahwa kebiasaan berbuat baik tidak selalu

menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa tersebut secara sadar (cognition)

menghargai pentingnya nilai karakter (valuing). Karena mungkin saja

perbuatannya tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk berbuat salah, bukan

karena tingginya penghargaan akan nilai itu. Misalnya saja ketika seseorang

berbuat jujur hal itu dilakukannya karena ia takut dinilai oleh orang lain, bukan

karena keinginannya yang tulus untuk menghargai nilai kejujuran itu sendiri.

Oleh sebab itu dalam pendidikan karakter diperlukan juga aspek perasaan

(domein affection atau emosi). Memakai istilah Lickona (1992) komponen ini

dalam pendidikan karakter disebut “desiring the good” atau keinginan utnuk

berbuat kebaikan. Menurut Lickona pendidikan karakter yang baik dengan

demikian harus melibatkan bukan saja aspek “knowing the good” (moral

knowing), tetapi juga “desiring the good” atau “loving the good” (moral feeling)

dan “acting the good” (moral action). 15Tanpa itu semua manusia akan sama

seperti robot yang terindoktrinasi oleh sesuatu paham.

Ada tiga tahapan penting dalam pendidikan karakter, yaitu:

14 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, Jakrta:
Bumi Aksara, 2011, hlm: 71.

15Lickona, T, Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility.
Bantam Books, New York, 1992, hlm: 21.
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a. Moral Knowing. Terdapat enam hal yang menjadi tujuan dari diajarkannya

moral knowing yaitu: 1) moral awereness, 2) knowing moral values, 3)

persperctive taking, 4) moral reasoning, 5) decision making dan 6) self-

knowledge.

b. Moral Feeling. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek dari emosi yang

harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia berkarakter

yakni : 1) conscience, 2) self-esteem, 3) empathy, 4) loving the good, 5) self-

control dan 6) humility.

c. Moral Action. Perbuatan/tindakan moral ini merupakan hasil (outcome) dari

dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong

seseorang dalam perbuatan yang baik (act morally) maka harus dilihat tiga

aspek lain dari karakter yaitu : 1) kompetensi (competence), 2) keinginan

(will) dan 3) kebiasaan (habit).16

Ratna Megawangi sebagai pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah

menyusun karakter mulia yang selayaknya diajarkan kepada anak, yang

kemudian disebut sebagai 9 pilar yaitu:

a. Cinta Tuhan dan kebenaran (love Allah, trust, reverence, loyalty)

b. Tanggungjawab, kedisiplinan, dan kemandirian (responsibility,

excellence, self reliance, discipline, orderliness)

c. Amanah (trustworthiness, reliability, honesty)

d. Hormat dan santun (respect, courtessy, obedience)

e. Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama (love, compassion, caring,

empathy, generousity, moderation, cooperation)

16Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa, Jakarta:
Star Energy, 2004, hlm: 110-111.
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f. Percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah (confidence, assertiveness,

creativity, resourcefulness, courage, determination and enthusiasm)

g. Keadilan dan kepemimpinan (justice, fairness, mercy, leadership)

h. Baik dan rendah hati (kindness, friendliness, humility, modesty)

i. Toleransi dan cinta damai (tolerance, flexibility, peacefulness, unity) 17

1. Budi Pekerti

Secara etimologis budi pekerti dapat dimaknai sebagai penampilan diri yang

berbudi, secara leksikal, budi pekerti adalah tingkah laku, perangai akhlak dan

watak.18 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa budi pekerti berarti

alat batin yang merupakan sebagai panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik

dan buruk.19 Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan budi pekerti  adalah

pancaran hati  yang merupakan kecenderungan kepada kebaikan dan kebaikan itu

tertampil dalam perilaku.

2. Nilai

Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar

pilihannya.20 Defenisi ini dilandasi oleh pendekatan psikologis, karena itu tindakan

dan perbuatan seperti keputusan benar salah, baik buruk, indah-tidak indah, adalah

hasil proses psikologis. Termasuk dalam wilayah ini seperti hasrat, sikap, keinginan,

kebutuhan dan motif.Adapun menurut Heri Gunawan nilai merupakan standar untuk

mempertimbangkan dan meraih perilaku  tentang baik atau tidak baik untuk

17Megawangi, Op. Cit, hlm: 65.

18Heri Gunawan, Op.Cit, hlm: 13.
19Depdiknas, Op.Cit, hlm: 215.
20 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. (Bandung : CV. Alfabeta 2004), hlm: 9.
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dilakukan.21Dengan pertimbangan berdasarkan nilai seseorang bisa memutuskan

apakah melakukan sesuatu atau tidak melakukannya.

3. Moral

Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa latin, mores yaitu jamak dari kata mos

yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan

bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan.

Sedangkan moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk

menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang

secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Sidi Galzaba mengatakan

moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia,

mana yang baik dan wajar. Untuk itu, dia menyimpulkan bahwa moral itu susatu

tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan

sosial atau lingkungan tertentu. Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa kata moral

selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia.22

Berdasarakan pengertian di atas dapat dipahami bahwakarakter, budi pekerti, nilai

dan moral erat hubngannya dengan akhlak. Sebab akhlak juga

membicarakanmengenai karakter, budi pekerti, nilai dan moral. Artinya adalah sama-

sama membicarakan tentang 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.Jika diperhatikan,

tampak bahwa antara akhlak, karakter, budi pekerti, nilai dan moral tidak ada yang

saling bertentangan, melainkan saling melengkapi, yaitu sifat yang tertanam kuat

21Heri Gunawan, Op.Cit, hlm: 31.

22 Abd. Haris, Etika Hamka, (Yogyakarta: PT. LKIS, 2010), hlm: 33-34.
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dalam jiwa yang nampak dalam perbuatan lahiriah yang dilakukan dengan mudah,

tanpa memerlukan pemikiran lagi dan sudah menjadi kebiasaan.

Menurut pendapat Muhammad Al-Ghazali, dalam bukunya yang berjudul

“Akhlak Seorang Muslim” disebutkan bahwa pendidikan akhlak (budi pekerti) adalah

suatu kekuatan yang sanggup menjaga manusia dari perbuatan-perbuatan yang rendah

dan nista, serta pendorong terhadap perbuatan yang baik dan mulia.23 Jadi apabila

pendidikan akhlak dapat diterapkan dengan baik akan dapat melahirkan anak-anak

yang terhindar dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan akhlak mulia.

Pendidikan Islam pada hakekatnya bertujuan untuk membentuk anak yang

berakhlak mulia, maka setiap tingkatan pendidikan dan setiap guru harus

mengutamakan pendidikan akhlak terhadap anak didiknya karena mereka merupakan

perpanjangan tangan sekaligus kepercaayan para orang tua untuk membina agar anak

mereka memiliki akhlak mulia. Doni Koesoema mengemukakan, bahwa Pendidikan

akhlak yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan bisa menjadi salah satu sarana

pembudayaan dan pemanusiaan. Kita ingin menciptakan sebuah lingkungan hidup

yang menghargai hidup manusia, menghargai keutuhan dan keunikan ciptaan, serta

menghasilkan sosok pribadi yang memiliki kemampuan intelektual dan moral yang

seimbang sehingga masyarakat akan menjadi semakin manusiawi.24 Dengan

pendidikan akhlak diharapkan akan tercipta masyarakat yang saling menghargai,

menghormati, tidak saling mengganggu apalagi menyakiti.

C. Dasar Kebijakan Program Pendidikian Karakter

23Muhammad Al-Ghazali, Khuluqul Muslim Akhlak Seorang Muslim, penerjemah: Abu Laila dan
Muhammad Tohir, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1995), hlm: 56.

24Doni Koesoema A., Pendidikan Akhlak Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta:
Grasindo, 2010), hlm: 115-116.
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Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila

dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan

yang berkembang belakangan ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-

nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-

nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi

bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Buku Induk Kebijakan Nasional

Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025). Untuk mendukung perwujudan cita-cita

pembangunan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan

UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah

menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan

nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015, di mana pendidikan karakter

ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu

“mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila.”

Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang

diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang

dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu “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 serta bertanggung jawab” (Undang-Undang Republik
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Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB II Pasal

3).

Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang

salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang

hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana

yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa

melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus

melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi

juga “merasakan dengan baik atau loving good (moral feeling), dan perilaku yang baik

(moral action). Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang

terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan. Dengan demikian, RPJPN dan UUSPN

merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara operasional pendidikan

budaya dan karakter bangsa sebagai prioritas program Kementerian Pendidikan

Nasional 2010-2014. 25

Adalah merupakan tujuan pendidikan nasional, dalam alinea keempat dari UUD

1945 disebutkan pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah yaitu

dengan membentuknya Sistem Pendidikan Nasional, sehingga segala apapun kegiatan

pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta maupun pemerintah wajib

mengacu terhadap Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 3

mengamanatkan bahwa, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak

25 Kemendiknas, Pendidikan Karakter Membangun Karakter Bangsa, (Jakarta: Dirjen Dikdas,2011),
hlm: 2.
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mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang

Undang”.26Amanah tersebut dipertegas lagi dalam fungsi dan tujuan pendidikan

nasional sebagai nerikut:

“ Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab.”27

Dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut terdapat sejumlah potensi

peserta didik yang sangat lekat dengan pendidikan karakter, sehingga pendidikan

karakter sebenarnya menjadi roh yang memberikan warna dalam tujuan pendidikan

nasional. Nilai-nilai karakter tersebut adalah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Menurut Tim Pakar Jati Diri Bangsa

menyatakan Undang-undang Sisdiknas tersebut secara jelas menyebutkan bahwa

pengembangan karakter sebagai tujuannya.28

D. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter.

Adapun tujuan pendidikan karakter menurut Mansur Muslich adalah untuk

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu

dan seimbang. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuaannya, mengkaji dan

26Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, (Jakarta :
Kencana, 2006), hlm: 4

27Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional(Sisdiknas), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm: 8.

28 Tim Pakar Yayasan Jati Diri Bangsa, Pendidikan Krakter di Sekolah, (Jakarta: PT.Elex Media
Komputindo/Gramedia, 2011), hlm: 20.
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menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia

sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.29

Tujuan Pendidikan karakter menurut pendidikan nasional adalah untuk  membentuk

bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong

royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa

berdasarkan Pancasila.

Pendidikan karakter berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik,

berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku

bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam

pergaulan dunia.30

Selanjutnya adanilai-nilai yang ditanamkan dalam Pendidikan Karakter berikut ini:

Menurut Foerster, dalam Mansur Muslich, pencetus pendidikan karakter dan

pedagog Jerman, ada empat ciri dasar dalam pendidikan karkater. Pertama,

keteraturan interior dimana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. Nilai

menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Kedua, koherensi yang memberi

keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang ambing,

koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Ketiga,

otonomi. Seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai

bagi pribadi, tanpa bisa dipengaruhi pihak lain. Keempat, keteguhan dan kesetiaan.

29 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter  Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2011), hlm: 81.

30 Kemendiknas, Pendidikan Karakter Membangun Karakter Bangsa, (Jakarta: Dirjen
Dikdas,2011),hlm: 2.



32

32

Keteguhan merupakan daya tahan guna mengingini apa yang dianggap baik.

Kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.31

Adapun nilai-nilai karakter menurut Kementrian Pendidikan Nasional yang

merupakan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai-nilai yang bersumber dari

agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional: (1) Religius; (2) Jujur; (3)

Toleransi; (4) Disiplin; (5) Kerja keras; (6) Kreatif; (7) Mandiri; (8) Demokratis; (9)

Rasa Ingin Tahu; (10) Semangat Kebangsaan; (11) Cinta Tanah Air; (12) Menghargai

Prestasi; (13) Bersahabat/ Komunikatif; (14) Cinta Damai; (15) Gemar Membaca; (16)

Peduli Lingkungan; (17) Peduli Sosial; (18) Tanggung Jawab.32

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi dari:

a). Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama.

Secara politis kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari

agama. Atas dasar pertimbangan itu maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter

bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaedah yang berasal dari agama.

b). Pancasila: negara Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat

pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang

terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila

menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi,

kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan

mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang lebih baik dan warganegara

31 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter  Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2011), hlm: 127.

32 Kemendiknas, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter, (Jakarta: Balitbang Kemdiknas,
Puskurbuk, 2011), hlm: 3.
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yang lebih baik adalah warganegara yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupannya sebagai warganegara.

c). Budaya: suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat

yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-

nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi 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-nilai dari pendidikan budaya dan karakter bangsa.

d). Tujuan Pendidikan Nasional: kualitas manusia Indonesia yang harus

dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Di

dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus

dimiliki seorang warganegara. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah

sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan

karakter bangsa.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi dari:

a). Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama.

Secara politis kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari

agama. Atas dasar pertimbangan itu maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter

bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaedah yang berasal dari agama.

b). Pancasila: negara Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat

pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang

terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila
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menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi,

kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan

mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang lebih baik dan warganegara

yang lebih baik adalah warganegara yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupannya sebagai warganegara.

c). Budaya: suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat

yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-

nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi 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-nilai dari pendidikan budaya dan karakter bangsa.

d). Tujuan Pendidikan Nasional: kualitas manusia Indonesia yang harus

dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Di

dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus

dimiliki seorang warganegara. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah

sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan

karakter bangsa.

Sebagai upaya untuk meningkatkan keselarasan dan mutu pendidikan

karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan grand design

pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. Grand

design menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan,

dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan.

Pendidikan karakter harus masuk dalam setiap aspek kegiatan belajar-

mengajar di ruang kelas, praktek keseharian di sekolah, dan terintegrasi dengan
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setiap kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, olah raga, palang

merah, dan karya tulis ilmiah. Setelah itu setiap siswa diharapkan mampu

menerapkannya di rumah dan lingkungan sekitarnya. Semua aspek pendidikan mulai

dari ruang kelas hingga lingkungan tempat tinggal harus tetap berkesinambungan

dalam menjaga nilai-nilai pendidikan karakter.

Keselarasan dan kesatuan (holistis) antara olah pikir, olah hati, olah raga, dan

olah rasa/karsa merupakan aspek penting dari pendidikan karakter. Olah pikir dan

olah hati yang mencakup proses intrapersonal merupakan landasan untuk

mewujudkan proses interpersonal berupa olah raga dan olah rasa/karsa. Guru dapat

mentransformasikan logika berpikir dan laku spiritual kepada para murid dibarengi

dengan pengawasan terhadap tingkah laku (amanah) dan jaringan sosial (tabligh)

yang tengah dilakoni oleh mereka.33

Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan merupakan

suatu kesatuan  dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang

terimplementasi dalampengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh

setiap satuan pendidikan.  Strategi tersebut diwujudkan melalui  pembelajaran aktif

dengan penilaian berbasis kelas disertaidengan  program remidiasi dan pengayaan.

1) Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik

dapat menggunakan pendekatan kontekstual sebagai konsep belajar dan mengajar

yang membantuguru dan peserta didik mengaitkan antara materi yang diajarkan

dengan situasi dunia nyata,sehingga peserta didik mampu untuk membuat hubungan

antara pengetahuan yangdimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka.

Dengan begitu, melaluipembelajaran kontekstual peserta didik lebih memiliki hasil

33Kemendiknas, Pendidikan Karakter untuk Membangun Karakter Bangsa, hlm: 12-15.



36

36

yang komprehensif tidak hanyapada tataran kognitif (olah pikir), tetapi pada tataran

afektif (olah hati, rasa, dan karsa), serta

psikomotor (olah raga).

Pembelajaran  kontekstual mencakup beberapa strategi,  yaitu: (a)

pembelajaranberbasis masalah, (b) pembelajaran kooperatif, (c) pembelajaran

berbasis proyek, (d)pembelajaran pelayanan, dan (e) pembelajaran berbasis kerja.

Kelima strategi tersebut dapatmemberikan nurturant effect pengembangan karakter

peserta didik, seperti: karakter cerdas, berpikir terbuka, tanggung jawab, rasa ingin

tahu.

2) Pengembangan Budaya Sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar

Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dilakukan melalui

kegiatan pengembangan diri, yaitu:

a. Kegiatan rutin

Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus

menerus dankonsisten setiap saat. Misalnya kegiatan upacara hari Senin, upacara

besar kenegaraan,pemeriksanaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah,

berbaris ketika masukkelas, berdo’a sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan

mengucapkan salam apabilabertemu guru, tenaga pendidik, dan teman.

b. Kegiatan spontan

Kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga,

misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau

sumbanganuntuk masyarakat ketika terjadi bencana.

c. Keteladanan

Merupakan perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan dan peserta didik

dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan
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menjadipanutan bagi peserta didik lain. Misalnya nilai disiplin, kebersihan dan

kerapihan, kasihsayang, kesopanan, perhatian, jujur, dan kerjakeras.

d. Pengkondisian

Pengkondisian yaitu penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan

pendidikankarakter, misalnya kondisi toilet yang bersih, tempat sampah, halaman

yang hijau denganpepohonan, poster kata-kata bijak yang dipajang di lorong sekolah

dan di dalam kelas.

3) Kegiatan ko-kurikuler dan atau kegiatan ekstrakurikuler

Demi terlaksananya kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang

mendukung pendidikan karakter, perlu didukung dengan dengan perangkat pedoman

pelaksanaan,pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka

mendukung pelaksanaanpendidikan karakter, dan revitalisasi kegiatan ko dan

ekstrakurikuler yang sudah ada ke arahpengembangan karakter.34

E. Hakekat Pendidkan Akhlak sebagai Dasar Pembentukan Karakter.

Pengertian akhlak secara etimologi dapat diartikan sebagai budi pekerti,

watak dan tabiat.35 Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun

,yang menurut lughot diartikan sebagai budi pekerti (خلق) perangai, tingkah laku

atau tabiat.

Menurut Rahmat Djatnika, bahwa pengertian akhlak dapat dibedakan

menjadi dua macam, di antaranya menurut etimologi kata akhlak berasal dari

bahasa Arab (ا خال ق) bentuk jamak dari mufrodnya khuluq yang berarti budi ,(خلق)

34Kemdiknas, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter, (Puskurbuk, 2011), hlm:7-8.
35 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai

Pustaka, 1994), hlm: 15.
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pekerti. Sinonimnya adalah etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Latin, etos

yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin juga, mores yang juga

berarti kebiasaan. Sedangkan menurut terminolog, kata budi pekerti terdiri dari

kata “budi” dan “pekerti”. Budi adalah yang ada pada manusia, yang berhubungan

dengan kesadaran, yang didorong oleh pemikiran, rasio yang disebut karakter.

Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia, karena didorong oleh perasaan hati

yang disebut dengan behaviour. Jadi, budi pekerti merupakan perpaduan dari hasil

rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia.36

Menurut Abuddin Nata, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan

mendalam dan tanpa pemikiran, namun perbuatan itu telah mendarah daging dan

melekat dalam jiwa, sehingga saat melakukan perbuatan tidak lagi memerlukan

pertimbangan dan pemikiran.37

Elizabeth B. Hurlock menegaskan , behaviour which may be called “true

morality” not only conforms to social standarts but also is carried out voluntarily,

it comes with the transition from external to internal authority and consist of

conduct regulated from within.38 Artinya, bahwa tingkah laku boleh dikatakan

sebagai moralitas yang sebenarnya itu bukan hanya sesuai dengan standar

masyarakat, tetapi juga dilaksanakan dengan suka rela, tingkah laku it terjadi

melalui transisi dari kekuatan yang ada di luar (diri) dan ke dalam (diri) dan ada

ketetapan hati dalam melakukan (bertindak) yang diatur dalam diri.

Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengemukakan definisi akhlak sebagai

berikut :

36 Rahmat Djatnika, Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia), (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm: 26.
37 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm: 5.
38 Elizabeth B. Hurlock, Child Development,Edisi IV, (Kugllehisa, Mc. Grow Hill, 1978), hlm.:

386.
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الخلق عبارة عن ھیئة فى النفس را سخة عنھا تصدر االفعال بسھولة ویسر من غیر حاجة 

39إلى فكر ورویّة عقال وسرعا.

”Bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya
timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan
pertimbangan pikiran (terlebih dahulu).”

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hakikat akhlak menurut al-

Ghazali mencakup dua syarat. Pertama, perbuatan itu harus konstan, yaitu

dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama, sehingga dapat menjadi

kebiasaan. Kedua, perbuatan itu harus tumbuh dengan mudah tanpa pertimbangan

dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan, paksaan dari orang lain atau

bahkan pengaruh-pengaruh dan bujukan yang indah dan sebagainya.

Menurutnya juga, bahwa akhlak bukanlah pengetahuan (ma’rifah) tentang baik dan

jahat, maupun kodrat (qudrah) untuk baik dan buruk, bukan pula pengamalan (fi’l)

yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap (hay’arasikha fi-

n-nafs).40

Akhlak adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh Al-Ghazali. Jadi,

kerap kali kita temukan pernyataan, seperti ‘akhlak kedermawanan” dan “akhlak-

akhlak tercela”. Dapat dipahami bahwa dalam etika Al-Ghazali, suatu amal

lahiriyah tak dapat secara tegas disebut baik dan buruk. Maka ketulusan seseorang

mungkin dipandang sebagai suatu kebaikan, tetapi jual belinya yang jujur atau

tidak. Namun, suatu suatu amal dapat dikatakan suatu amal shaleh atau amal jahat.

39 Imam Al-Ghazali, Ihya’ Ulumuddin Juz III, (Beirut : Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hlm: 58.

40 Muhammad Abul Quasem, Kamil, , Etika Al-Ghazali, “Etika Majemuk Di Dalam Islam, terj. J.
Muhyidin, (Bandung : Pustaka, 1975), hlm: 81-82.
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa akhlak adalah suatu sikap atau

kehendak manusia disertai dengan niat yang tentram dalam jiwa yang berlandaskan

al-Qur’an dan al-Hadits yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan atau

kebiasaan-kebiasaan secara mudah tanpa memerlukan pembimbingan terlebih

dahulu. Jiwa kehendak jiwa itu menimbulkan perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-

kebiasaan yang bagus, maka disebut dengan akhlak yang terpuji. Begitu pula

sebaliknya, jika menimbulkan perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan yang

jelek, maka disebut dengan akhlak yang tercela.

1. Dasar-dasar Pendidikan akhlak

Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa suatu umat yang bisa bangkit

dan tegak, maju dan cemerlang peradabannya, adalah karena pribadi-pribadi

mereka memiliki jiwa yang kuat, tekad yang bulat, cita-cita yang luhur, akhlak

yang terpuji, perjalanan hidup yang mulia, saling berhubungan dengan erat di

antara mereka dan keluarga mereka. Mereka menjauhi hal-hal yang merusak,

perbuatan-perbuatan hina dan buruk, tidak melampiaskan nafsu mereka dalam

segala kelezatan dan syahwat, jauh dari kejahilan dan penyimpangan.

Kita dapati semua itu dalam ajaran-ajaran Islam, karena Islam mengarahkan

setiap pribadi manusia untuk membina fisik dan jiwanya secara sempurna dan

seimbang, tidak timpang pada salah satunya. Islam menyeru agar mereka

berpegang dengan akhlak mulia dan mendakwahkannya, dan agar mereka

meninggalkan serta menjauhi segala akhlak yang buruk. Ajaran akhlak yang mulia

ini telah diperlihatkan oleh suri teladan umat ini yaitu Rasulullah yang telah disifati

oleh Allah dengan firman-Nya,





41

41

"Dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia."
(Q.S. Al-Qalam: 4)

Sa'ad bin Hisyam pernah bertanya kepada 'Aisyah rodhiAllahu 'anha tentang
akhlak Rasulullah, maka 'Aisyah rodhiAllahu 'anha menjawab, "Akhlak beliau
adalah Al Quran." Lalu Sa'ad berkata, "Sungguh saya ingin berdiri dan tidak
lagi menanyakan sesuatu yang lain." (HR. Muslim)

Oleh karena itu, Rasulullah merupakan sosok pribadi yang paling bagus

akhlaknya seperti yang disaksikan oleh Anas bin Malik - pembantu Rasulullah

selama sepuluh tahun- ketika beliau berkata, "Rasulullah adalah orang yang paling

bagus akhlaknya." (HR. Muslim). Maka pantaslah Rasulullah menjadi suri teladan

bagi kita dalam segala aspek kehidupan beliau shollAllahu 'alaihi wa sallam seperti

yang telah diberitakan oleh Allah dalam firman-Nya,







"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu,
(yaitu) bagi orang yang mengharap (pertemuan dengan) Allah dan (keselamatan
di) hari akhir dan dia banyak menyebut Allah." (Q.S. al-Ahzab: 21)

Rasulullah sendiri telah memotivasi umatnya yang beriman untuk

berpegang teguh dengan akhlak yang bagus dan menjauhi akhlak yang buruk,

seperti dalam sabda-sabda beliau berikut ini: Dari Abu Darda' bahwa Nabi

bersabda:

ما من شيء أثقل في میزان المؤمن یوم القیامة من حسن الخلق، وإن هللا تعالى لیبغض الفاحش 

البذيء

"Tiada suatu perkara yang paling memberatkan timbangan (kebaikan) seorang
mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlaq mulia, dan sesungguhnya
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Allah amat benci kepada seorang yang buruk perbuatan dan ucapannya." (HR.
Tirmidzi dan disahihkan oleh Syaikh al Albani).

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang perkara yang

paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, maka beliau menjawab,

تقوى هللا وحسن الخلق

"Bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia."

Sementara ketika ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan

manusia ke dalam neraka, beliau menjawab,

الفم والفرج

"Mulut dan kemaluan." (HR. Tirmidzi dan dihasankan sanadnya oleh Syaikh

Albani)

Rasulullah menjelaskan bahwa mukmin yang paling sempurna keimanannya

adalah yang paling sempurna akhlaknya, seperti yang beliau sabdakan,

إن أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا، وخیاركم خیاركم لنسائھم

"Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang
paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik
terhadap istri-istrinya." (HR. Tirmidzi dan disahihkan oleh Syaikh Albani)

Bahkan Rasulullah telah menjadikan orang-orang yang berakhlak mulia sebagai

orang-orang yang paling dekat duduknya dengan Rasulullah sebagaimana dalam

sabdanya,

إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا یوم القیامة أحسنكم أخالقا، وإنأبغضكم إلي وأبعدكم 

قالوا: یا رسول هللا، قد علمنا مني مجلسا یوم القیامة الثرثارون والمتشدقونوالمتفیھقون، 

الثرثارون والمتشدقون فماالمتفیھقون؟ قال: المتكبرون
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"Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat
tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling bagus
akhlaknya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh
tempat duduknya dariku pada hari kiamat adalah tsartsarun (yang banyak
bicara), mutasyaddiqun (yang bicara sembarangan lagi mencela manusia) dan
mutafaihiqun.” Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah
mengetahui tsartsarun dan mutasyaddiqun, tapi siapakah mutafaihiqun itu?"
Rasulullah menjawab, "Mutakabbirun" (orang-orang yang sombong)." (HR.
Tirmidzi dan disahihkan oleh Syaikh Albani).

Dasar pendidikan akhlak adalah al-Qur’an dan al-Hadits, karena akhlak

merupakan sistem moral yang bertitik pada ajaran Islam. Al-Qur’an dan al-

Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam menjelaskan kriteria baik dan

buruknya suatu perbuatan. Al-Qur’an sebagai dasar akhlak menjelaskan tentang

kebaikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. maka

selaku umat Islam sebagai penganut Rasulullah SAW sebagai teladan bagi

seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. 33/Al-Ahzab

: 21 :











“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan)
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. al-Ahzab : 21)41

Berdasarkan ayat tersebut di atas dijelaskan bahwasannya terdapat suri

teladan yang baik, yaitu dalam diri Rasulullah SAW yang telah dibekali akhlak

yang mulia dan luhur. Selanjutnya juga dalam Q.S. 68/Al-Qalam : 4 :

)4َواِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظْیٍم. (القلم : 

41 Departemen Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm: 670.
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“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. (Q.S. al-
Qalam : 4)”

Bahwasannya Nabi Muhammad SAW dalam ayat tersebut dinilai sebagai

seseorang yang berakhlak agung (mulia).

Aminah Ahmad Hasan menjelaskan bahwa keberhasilan dahwah Nabi

Muhammad Saw karena didasarkan pada al-Qur’an.42

Di dalam hadits juga disebutkan tentang betapa pentingnya akhlak di dalam

kehidupan manusia. Bahkan diutusnya rasul adalah dalam rangka

menyempurnakan akhlak yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

bahwa :

عن عبد هللا حد ثي أبى سعیدبن منصور قال : حدثنا عید العزیز ین محمد عن محمد بن عجال 

عن القعقاع بن حكم عن أبي صالح عن أبي ھریرة قال : قال رسول هللا صا.م : انما بعثت أل 

43تمم مكارم االخالق.(رواه احمد) 

“Dari Abdullah menceritakan Abi Said bin Mansur berkata : menceritakan
Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin ‘Ijlan dari Qo’qo’ bin Hakim
dari Abi Shalih dari Abi Hurairoh berkata Rasulullah SAW bersabda :
Sesungguhnya Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”
(H.R.Ahmad)

Berdasarkan hadits tersebut di atas memberikan pengertian tentang

pentingnya pendidikan akhlak dalam kehidupan manusia, di mana dengan

pendidikan akhlak yang diberikan dan disampaikan kepada manusia tentunya akan

menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun perempuan, memiliki

jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi,

43 Al Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Juz II, (Beirut : Darul Kutub al Ilmiyah, t.th.), hlm: 504.
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mengetahui arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak manusia,

mengetahui perbedaan buruk dan baik, memilih satu fadhilah karena cinta pada

fadhilah, menghindari suatu perbuatan yang tercela dan mengingat Tuhan dalam

setiap pekerjaan yang mereka lakukan.

2. Tujuan Pendidikan Akhlak

Tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah mendidik budi pekerti dan

pembentukan jiwa. Pendidikan yang diberikan kepada anak didik haruslah

mengandung pelajaran-pelajaran akhlak. Setiap pendidik haruslah memikirkan

akhlak dan memikirkan akhlak keagamaan sebelum yang lain-lainnya karena

akhlak keagamaan adalah akhlak yang tertinggi, sedangkan akhlak yang mulia itu

adalah tiang dari pendidikan Islam.

Dalam tujuan pendidikan akhlak dapat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu :

1) Tujuan Umum

Menurut Barnawy Umari, bahwa tujuan pendidikan akhlak secara umum

meliputi :

a) Supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji serta

menghindari yang buruk, jelek, hina dan tercela.

b) Supaya perhubungan kita dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk

selalu terpelihara dengan baik dan harmonis.44

44Barnawy Umari, Materi Akhlak, (Sala : Ramadhani, 1984), hlm: 2.
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Menurut Ali Hasan bahwa tujuan pokok akhlak adalah agar setiap orang

berbudi (berakhlak), bertingkah laku (tabiat) berperangai atau beradat istiadat

yang baik atau yang sesuai dengan ajaran Islam.45

2) Tujuan Khusus

Adapun secara spesifik pendidikan akhlak bertujuan :

a) Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia da beradat

kebiasaan yang baik

b) Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang

pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang rendah.

c) Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan

menderita dan sabar.

d) Membimbing siswa ke arah sikap yang sehat dan dapat membantu mereka

berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka

menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang lain.

e) Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik di

sekolah maupun di luar sekolah.

f) Selalu tekun beribaah dan mendekatkan diri kepada Allah dan bermuamalah

yang baik.46

Adapun menurut Muhammad ‘Athiyyah Al-Abrasyi menjelaskan

tujuan dari pendidikan moral dan akhlak dalam Islam adalah membentuk orang-

orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam bicara dan mulia dalam

bertingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan beradab,

45 M. Ali Hasan, Tuntunan Akhlak, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm: 11.

46 Chabib Thoha, Saifudin Zuhri, dkk., Metodologi Pengajaran Agama, (Fakultas
Tarbiyah,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm: 136.
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ikhlas, jujur dan suci. Jiwa dari pendidikan Islam adalah pendidikan moral dan

akhlak.47

Dijelaskan juga menurut Ahmad Amin, bahwasannya tujuan pendidikan

akhlak (etika) bukan hanya mengetahui pandangan atau teori, bahkan setengah

dari tujuan itu adalah mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya

membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan dan

memberi faedah kepada sesama manusia. maka etika itu adalah mendorong

kehendak agar berbuat baik, akan tetapi ia tidak selalu berhasil kalau tidak

ditaati oleh kesucian manusia.48

3. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa dalam garis besarnya akhlak

terbagi dalam dua bagian, pertama adalah akhlak terhadap Allah/Khaliq

(pencipta) dan kedua adalah akhlak terhadap makhluknya (semua ciptaan

Allah).49 Dan ruang lingkup pendidikan akhlak, di antaranya adalah :

a.Akhlak Terhadap Allah SWT

Akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap/perbuatan

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan

yang Khaliq.

47 Muhammad ‘Athiyyah Al-Abrasyi, Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan, (Bandung : Pustaka Setia,
2003), hlm: 114.

48 Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), terj. K.H. Farid Ma’ruf, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm:
6-7.

49M. Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm: 352.
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Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa manusia perlu

berakhlak kepada Allah :

1). Karena Allah yang telah menciptakan manusia dan menciptakan manusia di

air yang ditumpahkan keluar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk.

(Q.S. al-Thariq : 5-7).







“Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan?Dia
diciptakan dari air yang dipancarkan,Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-
laki dan tulang dada perempuan”.

Dalam ayat lain, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah yang

kemudian diproses menjadi benih yang disimpan dalam tempat yang kokoh

(rahim) setelah ia menjadi segumpal darah, daging, dijadikan tulang dan dibalut

dengan daging, dan selanjutnya diberikan ruh. (Q.S. Al-Mu’minun : 12-13)





“ Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati
(berasal) dari tanah.Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang
disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).”

2).Karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera, berupa

pendengaran, penglihatan, akal, pikiran dan hati sanubari. Di samping anggota

badan yang kokoh dan sempurna pada manusia.

3).Karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang

diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang
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berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang dan ternak dan lain

sebagainya. (Q.S.al Jatsiah : 12-13)













“ Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat
berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -
Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur.Dan dia Telah menundukkan
untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat)
daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”

4) Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan
untuk menguasai daratan dan lautan. (Q.S. al-Isra’ : 70)50









“ Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik
dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan
makhluk yang Telah kami ciptakan.”

Dalam berakhlak kepada Allah SWT., manusia mempunyai banyak cara, di

antaranya dengan taat dan tawadduk kepada Allah, karena Allah SWT menciptakan

manusia untuk berakhlak kepada-Nya dengan cara menyembah kepada-Nya,

sebagaimana fiman Allah SWT dalam Q.S. 51/Adz-Dzariyat : 56 :

50 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm: 148.
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Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia,melainkan supaya mereka
menyembah kepada-Ku. (Q.S. adz-Dzariyat : 56)51

Ada dua dimensi dalam berakhlak kepada Allah SWT :

1. Akhlak kepada Allah karena bentuk ketaatan (kewajiban kepada Allah)

Perintah untuk taat kepada Allah ditegaskan dalam firman-Nya yaitu dalam

Q.S. 4/An-Nisaa : 59 :












Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil
amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.(Q.S. An-Nisaa : 59)52

Akhlak kepada Allah adalah taat dan cinta kepada-Nya, mentaati Allah berarti

melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya,di antaranya

melaksanakan shalat wajib lima waktu.

2. Akhlak kepada Allah karena bentuk tawadduk kepada Allah (keikhlasan dalam

melaksanakan perintah-Nya). Tawadduk adalah sikap merendahkan diri

terhadap ketentuan-ketentuan Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT

dalam Q.S. 23/Al-Mukminun : 1- 6 :

51 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Semarang : PT.
Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm: 862.

52Ibid.,hlm: 128.
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Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang
yang khusyu’ dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri
dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang
menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali
terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya
mereka dalam hal ini tiada tercela. (Q.S. al-Mukminun : 1-7)53

Untuk menumbuhkan sikap tawadduk, manusia harus menyadari asal

kejadiannya, menyadari bahwa hidup di dunia ini terbatas, memahami ajaran

Islam, menghindari sikap sombong, menjadi orang yang pemaaf, ikhlas,

bersyukur, sabar dan sebagainya.

b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia

Akhlak terhadap sesama manusia,antara lain meliputi akhlak terhadap

Rasul, orang tua (ayah dan ibu), guru, tetangga dan masyarakat.

1) Akhlak terhadap Rasulullah

Akhlak karimah kepada Rasulullah adalah taat dan cinta kepadanya, mentaati

Rasulullah berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya.

Ini semua telah dituangkan dalam hadits (sunnah) beliau yang berwujud

ucapan, perbuatan dan penetapannya. Dan sebagaimana firman Allah SWT

dalamQ.S. 4/An-Nisaa : 80 :







Barangsiapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan
barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan), maka kami tidak mengutusmu
untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (Q.S.an-Nisaa : 80)54

53Ibid., hlm: 526.
54Ibid., hlm: 132.
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2) Akhlak terhadap orang tua (ayah dan ibu)

Wajib bagi umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya, yaitu dengan

berbakti, mentaati perintahnya dan berbuat baik kepada keluarganya, di

antaranya :

a) Berbicara dengan perkataan yang baik. Firman Allah SWT dalam Q.S. 17/Al-

Isra : 23 :










“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik- baiknya.
Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam
pemeliharanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya
perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang mulia”. (Q.S. al-Isra’ : 23)55

b) Membantu orang tua (ayah dan ibu)

3) Akhlak terhadap guru

hadapannya ataupun di belakangnya, karena guru adalah spiritual father atau

bapak rohani bagi seorang murid, yaitu yang memberi santapan jiwa dengan

ilmu, pendidikan akhlak dan membenarkannya.

Penyair Syauki telah mengakui pula nilainya seorang guru dengan kata-katanya

sebagai berikut :

56قُْم لِْلُمَعلِِّم َوفِِّھ التَّْبِجْیالَ # َكاَداْلُمَعلُِّم اَْن یَُكْوَن َرُسْوالً.

Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan, seorang guru itu hampir

saja merupakan seorang Rasul.

4) Akhlak terhadap tetangga dan masyarakat

55Ibid., hlm: 427.
56 M.Athiyah al-Abrasyi, Op.Cit., hlm: 136.
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Pentingnya akhlak tidak terbatas pada perorangan saja, tetapi penting untuk

bertetangga, masyarakat, umat dan kemanusiaan seluruhnya. Di antaranya

akhlak terhadap tetangga dan masyarakat adalah saling tolong menolong, saling

menghormati, persaudaraan, pemurah, penyantun, menepati janji, berkata sopan

dan berlaku adil. Allah SWT berfiman dalam al-Qur’an Q.S. 5/Al-Maaidah : 2 :








“Dan tolonglah menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa
dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertaqwalah kamu kepada Allah,sesungguhnya Allah amat berat siksanya.”
(Q.S. Al-Maaidah : 2)57

c. Akhlak Terhadap Lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang

berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda

tidak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Qur’an terhadap

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah.

Binatang, tumbuhan, dan benda-benda tidak bernyawa semuanya diciptakan

oleh SWT., dan menjadi milik-Nya, serta semua memiliki ketergantungan kepada-

Nya. Keyakinan ini mengantarkan sang muslim untuk menyadari bahwa semuanya

adalah “umat” Tuhan yang seharusnya diperlakukan secara wajar dan baik, seperti

firman Allah SWT dalam Q.S. 6/Al-An’aam : 38 :









57 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Semarang : PT.
Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm: 157.
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“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu.
Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah
mereka dihimpunkan.”(Q.S. Al-An’aam : 38)58

4. Metode Pendidikan Akhlak

Dalam buku Daur al-Bait fi Tarbiyah ath-Thifl al-Muslim, karangan Khatib

Ahmad Salthut yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, membagi

metode pendidikan moral/akhlak ke dalam 5 bagian, di antaranya adalah :59

a. Keteladanan

Metode ini merupakan metode terbaik dalam pendidikan akhlak. Keteladanan

selalu menuntut sikap yang konsisten serta kontinyu, baik dalam perbuatan

maupun budi pekerti yang luhur.

b. Dengan memberikan tuntunan dan pembiasaan

Yang dimaksud di sini adalah dengan memberikan hukuman atas perbuatan

anak atau perbuatan orang lain yang berlangsung di hadapannya, baik itu

perbuatan terpuji atau tidak terpuji menurut pandangan al-Qur’an dan

Sunnah.

c. Dengan kisah-kisah sejarah

Islam memperhatikan kecenderungan alami manusia untuk

mendengarkan kisah-kisah sejarah. Di antaranya adalah kisah-kisah para

Nabi, kisah orang yang durhaka terhadap risalah kenabian serta balasan yang

ditimpakan kepada mereka. al-Qur’an telah menggunakan kisah untuk segala

aspek pendidikan termasuk juga pendidikan akhlak.

58 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : PT.
Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm: 192.

59 Khatib Ahmad Santhut, Daur al-Bait fi Tarbiyah ath-Thifl al-Muslim, terj. Ibnu Burdah,
“Menumbuhkan Sikap Sosial, Moral dan Spiritual Anak dalam Keluarga Muslim, (Yogyakarta : Mitra
Pustaka, 1998), hlm: 85-95.
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Metode kisah banyak dilakukan Nabi SAW dalam pengajaran,

karena ayat-ayat al-Qur’an  banyak memuat kisah umat-uat terdahulu.60

d. Berdiskusi/ berdialog untuk memberikan dorongan dan menanamkan rasa

takut (pada Allah). Rasulullah SAW mempraktekkan metode diskusi dalam

berbagai majlisnya. Hal ini dilakukan agar ilmu itu dapat terserap dengan

baik.61

Debat/diskusi yang dilakukan Nabi melalui tiga langkah:

1.Nabi memberikan pertanyaan tentang satu hal terhadap sesorang.

2.Yang ditanya memberikan jawabannya

3.Yang ditanya diminta untuk memperkuat argumentasinya dengan dalil yang

kuat, jika yang ditanya merasa tidak dapat lagi berargumentasi, maka

disitulah Nabi mulai  menjelaskan Islam, sehingga lebih dapat diterima.62

Ali bin Abi Thalib ra mengatakan: Ilmu adalah kecemasan,

kuncinya adalah bertanya. Maka bertanyalah. Allah akan merahmatimu.

Allah memberi ganjaran kepada empat golongan: yang bertanya, yang

mengajar, yang mendengar dan yang menyukainya.  Rasul berdiskusi sesuai

dengan daya kemampuan orang yang dihadapinya denagn pengajaran yang

baik sehingga dapat diresapi oleh hati dan akal mereka.63

e. Memupuk hati nurani

Pendidikan akhlak tidak dapat mencapai sasarannya tanpa disertai

pemupukan hati nurani yang merupakan kekuatan dari dalam manusia, yang

dapat menilai baik buruk suatu perbuatan. Bila hati nurani merasakan senang

60Ibid., hlm: 242-243. Diperkuat dengan Q.S Yusuf:3, Thoha:99, al-Qashas:11 dan lainnya.
61Ibid., hlm: 245. Dalilnya Q.S an-Nahl:125, Luqman:20, al-Anbiya’:22.
62Ibid., hlm: 246.
63Ibid., hlm: 247.
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terhadap perbuatan tersebut, dia akan merespon dengan baik, bila hati nurani

merasakan sakit dan menyesal terhadap suatu perbuatan, ia pun akan

merespon dengan buruk.

f. Metode tilaawah. Rasulullah SAW memberikan keteladanan kepada para

sahabat dengan memulai setiap pertemun dengan tilawah al-Qur’an.64

Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang indah seperti yang

tertuang dalam al-Qur’an. Nabi SAW mengajarkan akhlak dengan ungkapan-

ungkapan yang indah yang terdapat dalam al_Qur’an,65 sehingga mengandung

makna srat makna.

Menurut Ahmad D. Marimba, ada 3 metode dalam pendidikan akhlak, yaitu :66

a. Dengan pembiasaan

Tujuannya adalah agar cara-cara yang dilakukan dengan tepat, terutama

membentuk aspek kejasmanian dari kepribadian atau memberi kecakapan

berbuat dan mengucapkan sesuatu.

b. Dengan pembentukan pengertian, minat dan sikap

Dengan diberikan pengetahuan dan pengertian

d. Pembentukan kerohanian yang luhur

Selanjutnay Dr Aminah Ahmad Hasan menjelaskan bahwa langkah-langkah

yang dilakukan Nabi SAW dalam majlis ilmunya adalah:67

- Pertamakali berjumpa anak didiknya mengucapkan salam.

Q.S al-An’am ayat 54

64 Dr. Aminah Ahmad Hasan, Op. Cit., hlm: 238. Dasarnya Q.S an-Naml: 91-92, al-A’rof: 175.
65Ibid., hlm:258.
66 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung : Al-Ma’arif, 1989), hlm:

76-81.
67Ibid., hlm: 262-263.
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“ Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu,
Maka Katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-Nya
kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara
kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan
Mengadakan perbaikan, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.”

- Kedua:  memulai pembelajaran dengan basmalah

Q.S al-Fatihan ayat 1 dan 2





- Ketiga: Mengakhiri dengan hamdalah

- Keempat: Meminta kepada salah seorang siswa untuk membaca ayat al-Qur’an

- Kelima: Membaca doa penutup majlis di akhir belajar.

Agar pembelajaran lebih mudah dipahami, Rasul melakukan 3 langkah:

Pertama: Menyebutkan pikiran pokok dari objek pembahasan dan manfaatnya,

kedua: Rasul menjelaskan.Ketiga: Memperdalam pemahaman dengan diskusi,

tanya jawab serta membuat permisalan.68

Ketika akan pergi majlis ilmu, Rasul selalu berusaha untuk tampil bersih, rapi

sebagai mana pergi untuk beribadah.

5. Materi Pendidikan Akhlak

68Ibid.
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Mengenai materi akhlak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok,

di antaranya yaitu :

a. Akhlak Mahmudah

Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia dan terpuji artinya “menghilangkan

semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta

menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, kemudian membiasakan adat

kebiasaan yang baik, melakukannya dan mencintainya.69

Akhlak yang terpuji dibagi menjadi dua bagian, yaitu :70

1) Taat Lahir

Taat lahir berarti melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan Tuhan,

termasuk berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungan dan dikerjakan

oleh anggota lahir. Beberapa perbuatan yang dikategorikan taat lahir adalah :

a) Tobat

Menurut para sufi adalah fase awal perjalanan menuju Allah (taqarrub ila

Allah). Tobat dikategorikan taat lahir dilihat dari sikap dan tingkah laku

seseorang. Namun, sifat penyesalannya merupakan taat batin.

b) Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar

Yaitu perbuatan yang dilakukan kepda manusia untuk menjalankan

kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan.

c) Syukur

Yaitu berterima kasih pada nikmat yang dianugerahkan Allah kepada

manusia dan seluruh makhluk-Nya.

69 Zahruddin AR dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), hlm: 158.

70Ibid.,hlm: 159-160.
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2) Taat Batin

Taat batin adalah segala sifat yangbaik, yang terpuji yang dilakukan oleh

anggota batin (hati). Beberapa perbuatan yang dikategorikan taat batin adalah :

a) Tawakal

Yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi, menanti

atau menunggu hasil pekerjaan.

b) Sabar

Dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sabar dalam beribadah, sabar ketika

dilanda malapetaka, sabar terhadap kehidupan dunia, sabar terhadap

maksiat, sabar dalam perjuangan.

c) Qanaah

Yaitu merasa cukup dan rela dengan pemberian yang dianugerahkan oleh

Allah.

b. Akhlak madzmumah

Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak madzmumah atau akhlak tercela ini

dikenal dengan sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat

membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang bertentangan dengan

fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan.

Pada dasarnya, sifat dan perbuatan yang tercela dibagi menjadi dua bagian,

yaitu :71

1) Maksiat Lahir

Yaitu pelanggaran oleh orang yang berakal baligh (mukallaf), karena

melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan pekerjaan yang

71Ibid., hlm: 155.
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diwajibkan oleh syariat Islam. Maksiat lahir dibagi menjadi beberapa bagian,

yaitu :

a) Maksiat mata

Seperti melihat aurat wanita yang bukan muhrimnya, melihat aurat laki-laki

yang muhrimnya, melihat orang lain dengan gaya menghina dan melihat

kemungkaran tanpa beramar ma’ruf nahi mungkar.

b) Maksiat telinga

Seperti mendengarkan pembicaraan orang lain, mendengarkan orang yang

sedang mengumpat, mendengarkan orang yang sedang namimah,

mendengarkan nyanyian-nyanyian atau bunyi-bunyian yang dapat

melalaikan ibadah kepada Allah SWT, mendengarkan umpatan, caci maki,

perkataan kotor dan ucapan-ucapan yang jahat.

c) Maksiat lisan

Seperti berkata-kata yang tidak bermanfaat, berlebih-lebihan dalam

percakapan, berbicara hal yang batil, berkata kotor, mencaci maki atau

mengucapkan kata laknat, baik kepada manusia, binatang, maupun kepada

benda-benda lainnya, menghina, menertawakan, atau merendahkan orang

lain, berkata dusta, dan lain sebagainya.

d) Maksiat perut

Seperti memasukkan makanan yang haram dan syubhat, kekenyangan,

makan dari harta milik orang lain yang belum jelas (yang diambil dari harta

wakaf tanpa ada ketentuan untuk itu dari orang yang memberikan wakaf)

e) Maksiat farji (kemaluan)

Seperti tidak menjaga auratnya (kehormatan) dengan melakukan perbuatan

yang haram, dan tidak menjaga kemaluannya.
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f) Maksiat tangan

Seperti menggunakan tangan untuk mencuri, merampok, mencopet,

merampas, mengurangi timbangan, memukul sesama kaum muslim dan

menulis sesuatu yang diharamkan membacanya.

g) Maksiat kaki

Seperti jugalah kaki jangan sampai ke tempat-tempat yang haraf. Hendaklah

dijaga dan dipelihara dari segala macam langkah yang salah dan janganlah

dipakai untuk berjalan menuju ke tempat raja yang dzalim itu tanpa alasan

yang sah akan mendorong terjadinya kemaksiatan yang besar.72

2) Maksiat batin

Beberapa contoh penyakit batin (akhlak tercela) adalah :73

a) Marah (ghadab)

Dapat dikatakan seperti nyala api yang terpendam di dalam hati, sebagai

salah satu hasil godaan setan pada manusia.

b) Dongkol (hiqd)

Perasaan jengkel yang ada di dalam hati, atau buah dari kemasahan yang

tidak tersalurkan.

c) Dengki (hasad)

Penyakit hati yang ditimbulkan kebencian, iri, dan ambisi.

d) Sombong (takabur)

Perasaan yang terdapat di dalam hati seseorang, bahwa dirinya hebat dan

mempunyai kelebihan.

6.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Akhlak

72 Imam Al-Ghazali, Pedoman Amaliah Ibadat,(Semarang : CV.Wicaksana, 1989), hlm: 113-117.
73 Zahruddin AR dan HasanuddinSinaga, Op.Cit., hlm: 156-157.
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a. Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah merupakan benteng utama tempat anak-anak dibesarkan.

Keluarga adalah masyarakat alamiyah, disitulah pendidikan berlangsung dengan

sendirinya sesuai dengan tatanan pergaulan yang berlaku di dalamnya. Keuarga

merupakan persekutuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dimana ayah

dan ibu mempunyai peranan penting bagi perkembangan anak-anaknya.

Sejak seorang anak lahir, ibulah yang selalu ada disampingnya, oleh karena

itu ia akan meniru perangai ibunya. Disamping ibunya, ayah juga mempunyai

pengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak, dimata anak ayah merupakan

seseorang yang tertinggi dan terpandai diantara orang yang dikenal dalam

lingkunagan keluarga. Dengan demikian , maka sikap dan prilaku ayah dan ibu

mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak-anaknya.74

b. Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhi perkembangan akhlak

anak. Oleh karena itu guru harus bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-

muridnya. Ia harus memberikan contoh tauladan yang baik kepada mereka,

membimbing mereka dengan keikhlasan, dan dalam segala mata pelajaran ia harus

berupaya menanamkan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan di luar

sekolah pun ia harus bertindak sebagai seorang pendidik.

c. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat turut serta memikul tanggung jawab pendidikan akhlak siswa.

Masyarakat yang berbudaya, memelihara dan menjaga norma-norma dan

menjalankan agama secara baik akan membantu perkembangan akhlak siswa,

74 Risnayanti, Implementasi Pendidikan agama Islam di Taman Kanak-kanak Islam,
(Jakarta:Perpustakaan umum, 2004) hlm: 30.
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sebaliknya masyarakat masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku

dalam kehidupan dan tidak menjalankan ajaran agama secara baik akan

mempengaruhi akhlak siswa ke arah yang buruk.

Dengan demikian pada masyarakat terpikul keikutsertaan dalam

membimbing akhlah siswa. Rendahnya kualitas moral dalam hubungan sisial siswa

sangat berpengaruh terhadap perilaku mereka.75

F.Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penulis, pembahasan yang relevan dengan  pendidikan

karakter dan akhlak dalam bentuk karya penelitian skripsi dan tesis antara lain adalah

se:agai berikut:

Pertama, Pembentukan Karakter Murid (Studi terhadap Sekolah Dasar Islam

Terpadu Al Fityah), tesis yang ditulis oleh Yenni Yunita tahun 2011. Penelitian ini

menggambarkan tentang peran orang tua dalam pembentukan karakter murid, yakni

peranserta orangtua dalam mendukung upaya-upaya pembentukan karakter murid

yang telah diprogramkan oleh sekolah secara kelembagaan, hal ini dilaksanakan

dengan cara diantaranya; (1) menjalin komunikasi dan pertemuan secara rutin antara

guru atau sekolah dengan orangtua murid, (2) menjalin kerjasama dan membuat

kesepakatan antara pihak sekolah dengan wali murid mengenai pembinaan karakter

murid, (3) mengadakan buku penghubung antara guru dan murid mengenai

perkembangan murid.

Kedua, Pembentukan Karakter Siswa di SMPN 4 kampar, tesis yang ditulis oleh

Mawardi tahun 2012. Penelitian ini menguraikan tentang penanaman nilai pendidikan

karakter dengan 3 cara, yaitu: (1)  Integrasi nilai-nilai karakter dengan mata pelajaran

umum, agama dan terpadu dalam visi, misi sekolah. (2) Penanaman nilai karkter

75Ibid., hlm: 32.
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dalam kegiatan ekstrakurikuler, olah raga dan seni. (3) Penanaman nilai karkter dalam

pelaksanaan ibadah, dan baca Al-qur’an.

Ketiga, Konsep Pendidikan Karakter Anak dalam Keluarga (Kajian Analitik Buku

Prophetic Parenting Karya Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid), oleh Sucipto,

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Hasil

penelitian ini menunjukkan materi dan metode pendidikan karakter anak dalam

keluarga. Aspek-aspek materi yang harus dibentuk dan ditanamkan pada diri anak

meliputi aspek akidah, ibadah, sosial kemasyarakatan, akhlak, perasaan, jasmani,

ilmu, kesehatan dan seksual.

Keempat, Konsep Pendidikan Akhlak menurut Ibnu Maskawaih, tesisyang ditulis

olehRaja Lottung Siregar tahun 2012. Tesisi ini menguraikan tentang konsep

pendidikan Akhlak menurut Ibnu Maskawaih, yaitu dengan perilaku yang baik dengan

melaksanakan syari’at agama, pujian, pembiasaan, perjuangan keras dan kerja berat,

melalui kerja sama orang tua dan guru. Penelitian ini menelaah materi dan metode

pendidikan karakter bagi anak.

Kelima, Pendidikan Karakter, Konsep dan Aplikasinya dalam sistem pendidikan di

Jerman dan Indonesia, penelitian dilaksanakan oleh H.M Nazir, dkk, 2013;

Merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analitis, yang meneliti tentang konsep

dan aktualisasi pendidikan karakter di kalangan mahasiswa Jerman dan Indonesia.

Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa; (1) pada umumnya pemahaman pendidikan

karkater di kalangan masiswa di Jerman lebih didominasi oleh cara pandang mereka

terhadap berbagai konsep yang berkaitan dengan pendidikan karakter yang didasarkan

kepada pengalaman yang dihasilkan dari pemikiran rasional tanpa mengaitkan dengan

revelasional perennilal, artinya mereka tidak memberikan porsi pemahaman

keagamaan terhadap pendidikan karakter. Sedangkan mahasiswa di Indonesia pada
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umumnya membangun persepsi mereka terhadap pendidikan karakter lebih

dipengaruhi oleh pandangan emosional perennial, dengan memberikan penekanan

pada pandangan dan pemahaman keagamaan. (2) berkenaan dengan aktualisasi dan

internalisasi nilai-nilai karakter di kalangan mahasiswa Jerman  terlihat bahwa

dimensi karakternya adalah nilai-nilai yang bersifat profan, sementara di kalangan

mahasiswa Indonesia terlihat bahwa dimensi kerekter dikaitkan dengan nilai-nilai

spritual transendental. (3) berbagai faktor yang mempengaruhi pendidikan karkater

baik di kalangan mahasiswa Jerman maupun di Indonesia adalah; orang tua, keluarga,

pendidikan formal dan informal, teman, pimpinan, lingkungan sosial, media massa,

dan media komunikasi. Di kalangan mahasiswa Jerman faktor yang lebih dominan

mempengaruhi karakter adalah lingkungan sedangkan di kalangan mahasiswa

Indonesia yang lebih dominan adalah faktor orang tua dan media.

Enam;konsepsi dan aplikasi pendidikan karakter dan pendidikan akhlak serta faktor

persamaan dan perbedaannyadi MAN 2 Model Pekanbaru ( Tasis ; Lahanan Harahap )

dengan  beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsepsi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Akhlak di MAN 2 Model Pekanbaru

adalah; (1) Kurikulum disusun dengan memfasilitasi nilai-nilai karakter dan akhlak,

secara eksplisit dimuat dalam beberapa komponen kurikulum, (2)Pendidikan karakter

di MAN 2 Model Pekanbaru bertujuan agar siswa memiliki kepribadian yang baik

dalam kehidupan di sekolah, rumah dan lingkungan, dengan menampilkan perilaku-

perilaku baik dan terhindar dari perilaku tercela. Pendidikan akhlak,bertujuan agar

siswa menjalankan ajaran agama, mentaati Allah, guru dan orang tua serta menjadi

tauladan bagi keluarga dan masyarakat, (3)Evaluasi pendidikan karakter dan akhlak

mencakup penilaian sikap sosial dan sikap spritual, (4)Pendidikan karakter

diintegrasikan dalam pembelajaran bidang umum dan program kegiatan
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pengembangan minat dan bakat,(5) Menerapkan keteladanan dan pembiasaan, (6)

Menata lingkungan sehingga bernuansa nilai-nilai karakter dan akhlak, (7)

Pendidikanakhlakdiintegrasikan dalam pembelajaran bidang agama dan program

kegiatan keagamaan, keteladanan dan pembiasaan, (8)Pendidikan karakter dan akhlak

melibatkan orang tua siswa, namun baru sebatas memberikan konfirmasi dan

melakukan pemanggilan apabila ada anak melakukan pelanggaran dengan kriteria

tertentu.

2. Aplikasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Akhlak di MAN 2 Model Pekanbaru

adalah; (1) Semua guru menerapkan pendidikan karakter dan akhlak dengan cara

mengintegrasikan pendidikan karakter dan akhlak dalam pembelajaran dan pada

kegiatan-kegiatan siswa, (2)RPPdisusun dengan mencantumkan nilai-nilai karakter dan

akhlak,(3)Metode pembelajaran dipilih sesuai dengan materi dan penanaman nilai

karakter dan akhlak, (4)Kegiatan pembelajaran dikaitkan dengan nilai-nilai karakter dan

akhlak, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup, (5)Penilaian pendidikan

karakter dan akhlak dilaksanakan melalui tekniklembar observasi, dan mencatat kredit

poin pelanggaran atau KUM.

3. Faktor Persamaan dan perbedaan Konsepsi dan Aplikasi Pendidikan Karakter dan

pendidikan Akhlak di MAN 2 Model Pekanbaru.

Fakor Persamaan dan perbedaan Konsepsi dan Aplikasi Pendidikan Karakter dan

pendidikan Akhlak di MAN 2 Model Pekanbaru adalah: (1) Penataan kurikulum

madrasah memuat nilai-nilai karakter juga akhlak, secara eksplisit, baik dalam

pendidikan karakter maupun pendidikan akhlak, sama-sama dimuat dan dicantumkan

dalam kurikulum, (2)Pendidikan Karakter di madrasah ini bertujuan agar siswa

memiliki kepribadian yang baik dengan menampilkan perilaku-perilaku yang baik dan

terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Sedangkan pendidikan akhlak
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bertujuan, agar siswa memiliki ketaatan menjalankan ajaran agama, taat kepada Allah,

orangtua dan guru, memiliki kepribadian yang baik, (3)Pendidikan karakter

diintegrasikan dalam pembelajaran bidang umum, pembelajaran etika, dan kegiatan

pengembangan minat dan bakat.Sedangkan pendidikan akhlak diintegrasikan dalam

pembelajaran bidang agama, dan kegiatan-kegiatan keagamaan, (4) Pendidikan karakter

maupun pendidikan akhlak sama-sama melibatkan orang tua siswa, yaitu dengan

memberikan konfirmasi dan melakukan pemanggilan apabila ada anak melakukan

pelanggaran dengan kriteria tertentu, (5)Pendidikan karakter dan akhlak terintegrasi

dalam kegiatan pembelajaran,mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai kegiatan

penutup, (6) Guru karakter maupun guru akhlak menggunakan beberapa metode dalam

melaksanakan pendidikan karakter dan akhlak, (7) Guru karakter maupun guru akhlak

melaksanakan teknik penilaian, seperti lembar observasi, mencatat masalah siswa

dalam buku catatan kredit poin pelanggaran atau KUM, (8) Guru karakter maupun guru

akhlak menerapkan kegiatan tindak lanjut dengan mempertimbangan aspek penanaman

nilai karakter dan akhlak.

G.Konsep Operasional

Untuk mengetahui Implementasi Pendidikan Islam dalam Pembentukan

Karakter siswa SD di Kecamatan Bangkinang Kota, maka penulis menetapkan

Indikator-Indikator Implementasi Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter

siswa SD yang penulis susun dan kembangkan berdasarkan teori-teori yang telah

penulis uraikan pada tinjauan teoritis. Indikator-indikator ini nantinya akan penulis

jadikan sebagai pedoman dalam penyusunan instrumen pengumpulan data dalam

penelitian.

Adapun konsep Implementasi Pendidikan Islam dalam Pembentukan

Karakter siswa SD dapat dilaksanakan dalam empat bagian kegiatan yaitu:



68

68

1.Penataan kurikulum sekolah memuatpendidikan karakter dan pendidikan akhlak,

2. Memiliki buku pedoman dalam pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak,

3. Memiliki tujuan pelaksanaan pendidikan karakter dan pendidikan akhlak,

4. Melaksanakan Evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan karakter dan akhlak di

sekolah,

5. Memiliki program kegiatan dalam rangka pembinaan karakter dan akhlak di

sekolah,

6. Pembentukan karakter dan akhlak yang dalam pembelajaran pada setiap mata

pelajaran,

7. Pembentukan karakter dan akhlak terpadu dalam kegiatan ekstrakurikuler dan

kegiatan-kegiatan siswa,

8. Melibatkan orangtua siswa dan masyarakat dalam pembinaan akhlak dan karakter,

Adapun aplikasiImplementasi Pendidikan Islam dalam Pembentukan

Karakter siswa SDdi dalam proses pembelajaran oleh guru dapat dilaksanakan secara

terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut

pencapaian pembelajaran pada semua mata pelajaran, sebagai berikut:

1. Semua guru menerapkan pendidikan karakter dan akhlak dengan cara

mengintegrasikan pendidikan karakter dan akhlak dalam pembelajaran,

2. Pendidikan karakter dan akhlak terintegrasi dalam proses pembelajaran dan

kegiatan-kegiatan siswa,

3. Silabus dan RPP dirancangdan diadaptasi agar memfasilitasi penanaman karakter

dan akhlak, dengan cara sebagai berikut:

1) Merangkai kegiatan pembelajaran sehingga ada kegiatan pembelajaran yang

mengembangkan karakter dan akhlak .
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2) Penambahan atau modifikasi indikator pencapaian sehingga ada indicator yang

terkait dengan pencapaian  peserta didik dalam hal karakter/akhlak.

3) Menganalisis tujuan pencapaian sehingga ada tujuan yang terkait dengan

pencapaian  peserta didik dalam hal karakter dan akhlak .

4) Menganalisis dan merangkai metode dan strategi pembelajaran sehingga ada

metode dan strategi yang dapat mengembangkan atau memfasilitasi perkembangan

karakter dan akhlak .

5) Menganalisa teknik penilaian sehingga ada teknik penilaian yang dapat

mengembangkan atau mengukur perkembangan karakter dan akhlak.

4.  Pelaksanaan Pembelajaran; Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan

pendahuluan, inti dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik

mempraktekkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Selain itu perilaku guru

sepanjang proses pembelajaran harus merupakan model pelaksanaan nilai-nilai bagi

peserta didik, dengan cara sebagai berikut:

a) Kegiatan Pendahuluan:Kegiatan pendahuluan didesain agar dapat memfasilitasi

pengembangan niliai-nilai karakter yang ditergetkan.

b) Kegiatan Inti: Kegiatan inti pembelajaran dilaksanakan dirangkai melalui

pendekatan ilmiah (scientific) yaitu melalui pengamatan, bertanya, eksplorasi, asosiasi

dan konfirmasi, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan

proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati hingga

mengamalkan.

c) Kegiatan Penutup: Dalam tahap penutupan pembelajaran ada beberapa hal yang

perlu dilakukan oleh guru untuk mendorong terpraktekkannya nilai-nilai, yaitu:

1) guru harus berpenampilan sebagai seorang model sesuai dengan karakter yang

diinginkan.
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2)memberikan reward kepada siswa yang menunjukkan karakter yang dikehendaki.

3) memberikan punishment kepada mereka yang berperilaku bertentangan dengan

nilai karakter yang dikehendaki.

4) menghindari terjadinya olokan-olokan apabila ada siswa yang melanggar aturan

atau salah dalam mengmukakan pendapat atau jawaban.

5. Evaluasi Pembelajaran; Teknik dan instrumen penilaian yang dianalisis dan

dilaksanakan selain untuk mengukur pencapaian akademik/kognitif siswa, tetapi juga

mengukur perkembangan kepribadian siswa. Diantara teknik-teknik penilaian yang

dapat digunakan untuk menilai pencapaian akademik maupun kepribadian diantaranya

adalah observasi (lembar observasi/pengamatan), penilaian diri (lembar kusioner), dan

penilaian anatar teman (lembar penilaian antar teman).

5. Tindak Lanjut Pencapaian Hasil Pembelajaran; Tugas-tugas penguatan (terutama

pengayaan) dianalisa dan diberikan untuk memfasilitasi peserta didik belajar lebih

lanjut tentang kompetensi yang sudah dipelajari dan internalisasi nilai lebih lanjut.

Tugas-tugas yang diberikan selain dapat meningkatkan penguasaan yang ditargetkan,

juga menanamkan nilai-nilai karakter yang diharapkan.


