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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah sebuah proses yang tidak berkesudahan yang

sangat menentukan karakter bangsa pada masa kini dan masa datang, apakah

suatu bangsa akan muncul sebagai bangsa berkarakter baik atau bangsa

berkarakter buruk, sangat tergantung pada kualitas pendidikan yang dapat

membentuk karakter anak bangsa tersebut.

Pendidikan merupakan suatu system yang teratur dan mengemban

misi yang cukup luas yaitu segala sesuatu yang bertalian dengan

perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan,

sosial sampai kepada masalah kepercayaan atau keimanan. Hal ini

menunjukkan bahwa sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal

mempunyai suatu muatan beban yang cukup berat dalam melaksanakan misi

pendidikan tersebut. Lebih-lebih kalau dikaitkan dengan pesatnya perubahan

zaman dewasa ini yang sangat berpengaruh terhadap anak-anak didik dalam

berfikir, bersikap dan berperilaku, khususnya terhadap mereka yang masih

dalam tahap perkembangan dalam transisi yang mencari identitas diri.1

Ada banyak hal yang harus dibenahi menyangkut persoalan yang

datang dari luar dunia pendidikan mulai dari masalah birokrasi pendidikan

yang masih tumpang tindih, simpang siur dan tidak terkoordinasi dengan baik

1 Departemen Agama, Kendali Mutu,Pendidikan Agama Islam (Jakarta : Dirjen Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 10
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sampai dengan masalah internal pendidikan itu sendiri, yakni mengenai

konsep pendidikan dan aplikasi praksis menciptakan pendidikan yang tepat

dan akurat bagi kondisi bangsa. Akibatnya pendidikan sudah lagi tidak

mampu memunculkan manusia-manusia yang berkualitas dari segi intelektual

maupun kepribadiannya.

Pendidikan karakter selain menjadi bagian dari proses pembentukan

akhlak anak bangsa, diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam

meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Di lingkungan

Kemdiknas sendiri, pendidikan karakter menjadi fokus pendidikan di seluruh

jenjang pendidikan yang dibinannya. Pembentukan karakter itu dimulai dari

fitrah yang diberikan Tuhan, yang kemudian membentuk jati diri dan prilaku.

Dalam prosesnya sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga

lingkungan memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk jati diri

dan prilaku. Sekolah dan masyarakat sebagai bagian dari lingkungan

memiliki peranan yang sangat penting, oleh karena itu setiap sekolah dan

masyarakat harus memiliki pendisiplinan dan kebiasaan mengenai karakter

yang akan dibentuk. Para pemimpin dan tokoh masyarakat juga harus mampu

memberikan suri teladan mengenai karakter yang akan dibentuk tersebut.

Dalam kaitaannya dengan pendidikan karakter, bangsa Indonesia

sangat memerlukan SDM (sumber daya manusia) yang besar dan bermutu

untuk mendukung terlaksananya program pembangunan dengan baik.

Disinilah dibutuhkan pendidikan yang berkualitas, yang dapat mendukung

tercapainya cita-cita bangsa dalam memiliki sumber daya yang bermutu, dan
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dalam membahas tentang SDM yang berkualitas serta hubungannya dengan

pendidikan, maka yang dinilai pertama kali adalah seberapa tinggi nilai yang

sering diperolehnya, dengan kata lain kualitas diukur dengan angka-angka,

sehingga tidak mengherankan apabila dalam rangka mengejar target yang

ditetapkan sebuah lembaga pendidikan terkadang melakukan kecurangan dan

manipulasi.

Hal ini sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa. Pendidikan nasional 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.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa

pendidikan di setiap jenjang, harus diselenggarakan secara sistematis guna

mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan

karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan

santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Ternyata kesuksesan seseorang

tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard

skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft

skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20



4

persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. Bahkan orang-

orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung

kemampuan soft skill dari pada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa

mutu pendidikan karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan.

Dalam tradisi khazanah keilmuan pendidikan dikenal dua istilah

populer, yaitu pendidikan dan pengajaran/pembelajaran. Para pakar

menyatakan bahwa pendidikan lebih memfokuskan pada aspek kedirian

manusia, sedangkan pengajaran lebih banyak membidik luar manusia. Atau

dengan kata lain pendidikan lebih fokus pada human being, sedangkan

pengajaran lebih fokus pada sarana dan prasarana, termasuk penciptaan

suasana belajar dalam upaya memanusiakan manusia.2

Dalam hal ini juga, pendidikan perlu diartikan sebagai upaya sadar

mengembangkan seluruh potensi keperibadian individu manusia untuk

menjadi khalifah di muka bumi, guna mencapai kehidupan pribadi sebagai

Nafsun Thaibun Warabbun Ghafur, kehidupan keluarga yang Ahlun

thaiyibun warabbun Ghafur, kehidupan masyarakat sebagai Qoryatun

Thaibatun wararabbun ghafur serta kehidupan bernegara sebagai Baldatun

thaibatun warabbun ghafurr. Gambaran ini akan terjadi jika acuan pendidikan

adalah pendidikan al-akhlak al-karimah dengan pembinaan amar ma "ruf

nahi munkar.

Pendidikan Islam sebagai usaha membina dan mengembangkan

2 Samsul Ulum dan Triyo Suprayitno, Pengantar Tarbiyah Quryaniyah, (Malang: UIN

Malang Press, 2006)
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pribadi manusia, baik dari aspek rohaniah, jasmaniah, dan juga harus

berlangsung secara hirarkis. oleh karena itu, pendidikan Islam merupakan

suatu proses kematangan, perkembangan atau pertumbuhan baru dapat

tercapai bilamana berlangsung melalui proses demi proses kearah tujuan

transformatif dan inovatif. Dalam pandangan Islam, karena salah satu misi

utama pendidikan Islam adalah dalam rangka membantu peserta didik

mencapai kesejahteraan lahir batin, maka ia harus seimbang, sebab bila ia

hanya fokus pada pengembangan kreatifiats rasional semata tanpa diimbangi

oleh kecerdasan emosional, maka manusia tidak akan dapat menikmati nilai

kemajuan itu sendiri, bahkan yang terjadi adalah demartabatisasi yang

menyebabkan manusia kehilangan identitasnya dan mengalami kegersangan

psikologis, dia hanya meraksasa dalam tehnik tapi merayap dalam etik.

Demikian pula pendidikan Islam mesti bersifat integralitik, artinya ia harus

memandang manusia sebagai satu kesatuan utuh, kesatuan jasmani rohani,

kesatuan intelektual, emosional dan spiritual, kesatuan pribadi dan sosial dan

kesatuan dalam melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan

hidup dan kehidupannya.

Pembentukan karakter (akhlak) merupakan bagian misi utama

Rasulullah SAW. Karenanya dalam pembentukan karakter itu penting adanya

formulasi penyelenggaraan pendidikan Islam sebagai pendidikan berkarakter.

Dalam memformulasikannya kembali kepada sumber petunjuk Allah SWT

dalam Al-Qur’an.
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Kitab Adab al-Dunya wa al-Din adalah sebuah kitab yang berisi

ulasan tentang akhlak karya al-Mawardi. Pendidikan yang sangat dibutuhkan

saat ini adalah pendidikan yang dapat mengintegrasikan pendidikan karakter

dengan pendidikan yang dapat mengoptimalkan perkembangan seluruh

dimensi anak (kognitif, fisik, sosial-emosi, kreativitas, dan spiritual).

Pendidikan dengan model pendidikan seperti ini berorientasi pada

pembentukan anak sebagai manusia yang utuh. Kualitas anak didik menjadi

unggul tidak hanya dalam aspek kognitif, namun juga dalam karakternya.

Anak yang unggul dalam karakter akan mampu menghadapi segala persoalan

dan tantangan dalam hidupnya. Ia juga akan menjadi seseorang yang lifelong

learner. Pada saat menentukan metode pembelajaran yang utama adalah

menetukan kemampuan apa yang akan diubah dari anak setelah menjalani

pembelajaran tersebut dari sisi karakterya. Apabila kita ingin mewujudkan

karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah menjadikan

kewajiban bagi kita untuk membentuk pendidik sukses dalam pendidikan dan

pengajarannya.

Berangkat dari gagasan di atas peneliti tetarik untuk meneliti

penelitian tesis ini dengan judul" KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER

MENURUT AL MAWARDI DALAM KITAB ADAB AL-DUNYA WA

AL-DIN .

B. Definisi Istilah

1. Definisi Konsep
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Konsep berasal dari bahasa latin conceptum, yang artinya sesuatu

yang dipahami. Aristoteles dalam bukunya "The classical theory of

concepts" menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam

pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia.

Konsep : Sebuah aturan rancangan atau buram. Kata konsep jika

dijadikan kata konsepsi menjadi kata turunan mempunyai pengertian

pendapat (paham) rancangan cita-cita yang telah ada dalam pikiran.

konsep Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah pendapat

(pemikiran) yang mempunyai landasan filosofis.3

Secara garis besar definisi konsep adalah suatu hal umum yang

menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal

pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan

memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Pengertian lainnya

mengenai konsep ialah abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang

dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai

bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.

2. Pengertian Pendidikan Karakter

Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah, bawaan, hati,

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

temperamen dan watak, sementara itu, yang disebut dengan berkarakter

3 Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai

Pustaka, 1996 ) hal. 40
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ialah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan berwatak

sedangkan pendidikan dalam arti sederhana sering diartikan sebagai usaha

manusia untuk membina, kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di

dalam masyarakat dan kebudayaan.

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan

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

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

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama,

budaya, dan adat istiadat. Dalam perkembangannya , istilah pendidikan

atau paedagogie, berarti bimbingan atau pertolongan dengan sengaja oleh

orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya pendidikan diartikan

sebagai usaha yang dijalankan seseorang atau kelompok lain agar menjadi

dewasa untuk mencapai tingkat hidup atau penghidupam lebih tinggi

dalam arti mental.4

3. Kitab Adab Ad-dunya Wa Ad-din : Sebuah kitab karya Imam Al-Mawardi

yang mengupas tentang pemikiran pendidikan beliau berkaitan dengan

pembentukan kepribadian dalam rangka membentuk manusia-manusia

berkualitas.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

4 Sudirman N, Ilmu pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992) hal. 4
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Berdasarkan latar belakang diatas diidentifikasikan masalah sebagai

berikut :

a. Apa konsep pendidikan karakter menurut Al-Mawardi dalam

kitab Adab Al-Dunya Wa-Aldin ?

b. Bagaimana konsep pendidikan karakter menurut Al-Mawardi

dalam kitab Adab Al-Dunya Wa-Aldin ?

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan kajian ini

seperti yang dijelaskan diatas maka peneliti membatasi masalah dalam

penelitian ini yaitu konsep pendidikan karakter menurut Al-Mawardi dalam

kitab Adab Al-Dunya Wa-Aldin

3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di muka, maka ada beberapa

permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini. permasalahan tersebut

adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter ?

2. Bagaimana konsepsi pendidikan karakter menurut Al Mawardi

dalam kitab Adab al-Dunya wa al-din ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian tesisi ini

bertujuan untuk:
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1. Mempelajari dan mengkaji secara mendalam pemikiran Al-Mawardi

tentang pendidikan karakter dalam kitab Adab al Dunya wa aldin.

2. Dapat diikhtiari dan diperoleh corak pendidikan karakter menurut Al

Mawardi.


