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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Makna Pendidikan Karakter

a. Makna Pendidikan

Sebelum berbicara mengenai apa itu pendidikan karakter,

terlebih dahulu akan dilihat definisi dari pendidikan itu sendiri. Ada

berbagai pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh sejumlah pakar

pendidikan. Menurut Hasan Langgulung “Pendidikan (education)

dalam bahasa Inggris berasal daribahasa Latin‘educare’ berarti

memasukkansesuatu”(1994:4). Dalam konteks ini, makna pendidikan

adalah menanamkan nilai-nilai tertentu kedalam kepribadian anak

didik atau siswa.

Driyarkara dalam jurnal yang ditulis Ali Muhtadi mengemukakan

“Bahwa pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk memanusiakan

manusia”.Pada konteks tersebut pendidikan tidak dapat diartikan

sekedar membantu pertumbuhan secara fisik saja, tetapi juga

keseluruhan perkembangan pribadi manusia dalam konteks lingkungan

yang memiliki peradaban.

Sedangkan menurut Yahya Khan (2010:1) “Pendidikan

merupakan sebuah proses yang menumbuhkan, mengembangkan,
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mendewasakan, menata, dan mengarahkan. Pendidikan juga berarti

proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri

manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi

dirinya dan juga lingkungannya.

Pendidikan Islam, yaitu bimbingan jasmani dan rohani menuju

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

Dengan pengertian lain Pendidikan Islam merupakan suatu

bentuk kepribadian utama yakni kepribadian muslim. kepribadian yang

memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta

berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai

dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang

bertujuan membentuk indiVidu menjadi makhluk yang bercorak diri,

berderajat tinggi menurut ukuran Allah dan isi pendidikannya adalah

mewujudkan tujuan ajaran Allah.

An-Naquib Al-Atas yang dikutip oleh Ali, mengatakan

pendidikan Islam ialah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak

didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari

segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing

kearah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat

didalam tatanan wujud dan keberadaan .
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b. 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

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.1

Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau paedagogic,

berarti bimbingan atau pertolongan dengan sengaja oleh orang dewasa

agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya pendidikan diartikan sebagai usaha

1 Ibid. hal. 4
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yang dijalankan seseorang atau kelompok lain agar menjadi dewasa

untuk mencapai tingkat hidup atau penghidupam lebih tinggi dalam arti

mental.2 Sedangkan 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 ialah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan

berwatak.

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona (1991) adalah

pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan

budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seserorang yaitu

tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak

orang lain, kerja keras, dan sebagainya.3

Definisi pendidikan karakter selanjutnya dikemukakan oleh

elkind dan sweet (2004).

“Character education is the deliberate esffort to help people understand,

care about, and act upon caore ethical values. When we think about the

kind of character we want for our children, it is clear that we want them

to be able tu judge what is right, care deeply about what is right, and

then do what they believe to be right, even in the face of pressure from

without and temptation from within”

2 Ibid. hal. 4
3 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter, (Yoggyakarta: Pedagogia, 2010) hal. 4
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“Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk

membantu memahami manusia, peduli dan inti atas nilai-nilai etis/susila.

Dimana kita berpikir tentang macam-macam karakter yang kita inginkam

untuk anak kiat, ini jelas bahwa kita ingin mereka mampu untuk menilai

apa itu kebenaran, sangat peduli tentang apa itu kebenaran/hak-hak, dan

kemudian melakukan apa yang mereka percaya menjadi yang

sebenarnya, bahkan dalam menghadapi tekanan dari tanpa dan dalam

godaan”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala

sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu memperngaruhi karakter

peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini

mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru bebicara atau

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal

terkait lainnya.

Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang

pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan

formal. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan pendapat diantara

mereka tentang pendekatan dari modus pendidikannya. Berhubungan

dengan pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan

pendekatan-pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di

Negara-negara barat, seperti : pendekatan perkembangan moral kognitif,

pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian yang
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lain menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yaitu melalui

penanaman nilai-nilai social tertentu.

Berdasarkan grand desain yang dikembangkan kemendiknas,

secara psikologis social cultural pembentukan karakter dalam diri

individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia

(kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik) dari konteks interaksi social

cultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung

sepanjang hayat.

Konfigurasi karakter dalam kontek totalitas proses psikologis dan

social cultural tersebut dapat dikelompokan dalam: olah hati, olah pikir,

olah raga dan kinestetik, serta olah rasa dan karsa, keempat hal tidak

dapat dipisahkan satu sama lainnya, bahkan saling melengkapi dan saling

keterkaitan.

Pengkategorian nilai didasarkan pada pertimbangan bahwa pada

hakikatnya perilaku seseorang yang berkarakter merupakan perwujudan

fungsi toalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu

manusia (kognitif, afekti dan psikomotorik) dan fungsi totalitas social-

kultural dalam konteks interaksi (dalam keluarga, satuan pendidikan, dan

masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.

Tugas pendidik di semua jenjang pendidikan tidak terbatas pada

pemenuhan otak anak dengan berbagai ilmu pengetahuan. Pendidik

selayaknya mengajarkan pendidikan menyeluruh yang memasukkan
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beberapa aspek akidah dan tata moral. Oleh karenanya, pendidik harus

mampu menjadikan perkataan dan tingkah laku anak didiknya di kelas

menjadi baik yang pada akhirnya nanti akan tertanam pendidikan

karakter yang baik dikelak kemudian hari.

Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia

dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukkan karakter

seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman

karakter pada seseorang sejak usia dini, akan membentuk pribadi yang

bermasalah di masa dewasanya kelak. Selain itu, menanamkan moral

kepada anak adalah usaha yang strategis.

Permasalahan serius yang tengah dihadapi bangsa Indonesia

adalah sistem pendidikan yang ada sekarang ini terlalu berorientasi pada

pengembangan otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan

pengembangan otak kanan (afektif, empati, dan rasa). Proses belajar juga

berlangsung secara pasif dan kaku sehingga menjadi tidak

menyenangkan bagi anak. Mata pelajaran yang berkaitan dengan

pendidikan karakter (seperti budi pekerti dan agama) ternyata pada

prakteknya lebih menekankan pada aspek otak kiri (hafalan, atau hanya

sekedar tahu). Semuanya ini telah membunuh karakter anak sehingga

menjadi tidak kreatif. Padahal, pembentukan karakter harus dilakukan

secara sistematis dan berkesinambungan melibatkan aspek knowledge,

feeling, loving, dan acting. Pembentukan karakter dapat diibaratkan

sebagai pembentukan seseorang menjadi body builder (binaragawan)
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yang memerlukan latihan otot-otot akhlak secara terus-menerus agar

menjadi kokoh dan kuat. Selain itu keberhasilan pendidikan karakter ini

juga harus ditunjang dengan usaha memberikan lingkungan pendidikan

dan sosialisasi yang baik dan menyenangkan bagi anak.

Dengan demikian, 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.

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Karakter

Dalam TAP MPR No. II/MPR/1993, disebutkan bahwa pendidikan

bertujuan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang
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beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti

luhur, berkepribadian mandiri, maju, tanggunh, cerdas, kreatif, terampil,

berdisiplin, beretos kerja profesional, serta sehat jasmani rohani.

Berangkat dari hal tersebut diatas, secara formal upaya menyiapkan

kondisi, sarana/prasarana, kegiatan, pendidikan, dan kurikulum yang

mengarah kepada pembentukan watak dan budi pekerti generasi muda

bangsa memiliki landasan yuridis yang kuat. Namun, sinyal tersebut baru

disadari ketika terjadi krisis akhlak yang menerpa semua lapisan

masyarakat. Tidak terkecuali juga pada anak-anak usia sekolah. Untuk

mencegah lebih parahnya krisis akhlak, kini upaya tersebut mulai dirintis

melalui Pendidikan Karakter bangsa.

Dalam pemberian Pendidikan Karakter bangsa di sekolah, para pakar

berbeda pendapat. Setidaknya ada tiga pendapat yang berkembang. Pertama,

bahwa Pendidikan Karakter bangsa diberikan berdiri sendiri sebagai suatu

mata pelajaran. Pendapat kedua, Pendidikan Karakter bangsa diberikan

secara terintegrasi dalam mata pelajaran PKN, pendidikan agama, dan mata

pelajaran lain yang relevan. Pendapat ketiga, Pendidikan Karakter bangsa

terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran.

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara

utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui
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pendidikan karakter diharapkan peserta didik SMP mampu secara mandiri

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan

menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak

mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan karakter

pada tingkatan institusi mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu

nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan

simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan

masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter

atau watak, dan citra sekolah tersebut di mata masyarakat luas.

Pendidikan karakter bertujuan sebagai berikut :

a. Versi Pemerintah

Pendidikan memiliki tujuan yang sangat mulia bagi kehidupan

manusia. Dan berkaitan dengan pentingnya diselenggarakan pendidikan

karakter disemua lembaga formal. Menrut Presiden republik Indonesia,

Susilo Bambang Yudhoyono, sedikitnya ada lima dasar yang menjadi

tujuan dari perlunya menyelenggarakan pendidikan karakter. Kelima

tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Manusia Indonesia yang Bermoral

Persoalan moral merupakan masalah serius yang menimpa

bangsa Indonesia. Setiap saat, masyarakat dihadapkan pada kenyataan

merebaknya dekadensi moral yang menimpa kaum remaja, pelajar,

masyarakat pada umumnya, bahkan para pejabat pemerintah.
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Ciri yang paling kentara tentang terjadinya dekadensi moral

di tengah-tengah masyarakat antara lain merebaknya aksi-aksi

kekerasan, tawuran massa, pembunuhan, pemerkosaan, perilaku yang

menjurus pada pornografi dsb. Dalam dunia pemerintahan, fenomena

dekadensi moral juga tidak kalah santernya, misalnya perilaku

ketidakjujuran, korupsi dan tindakan-tindakan manipulasi lainnya.

Problem moral seperti ini jelas meresahkan semua kalangan.

Ironisnya, maraknya aksi-aksi tidak bermoral tersebut justru banyak

dilakukakan oleh kalangan terdidik. Dan, hal itu terjadi saat bangsa

Indonesia sudah memiliki ribuan lembaga pendidikan yang tersebar di

berbagai tempat. Maka, tidak heran bila banyak para pegawai yang

mempertanyakan fungsi lembaga pendidikan jika sekedar

mengutamakan nilai, namun mengabaikan etika dan moral.

Dengan demikian bisa dipahami jika tuntutan

diselenggarakannya pendidikan karakter semakin santer dibicarakan

dengan tujuan agar generasi masa depa menjadi sosok manusia yang

berkarakter, yang mampu berperilaku positif dalam segala hal.

2. Membentuk Manusia Indonesi yang Cerdas dan Rasional

Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan membentuk

manusia Indonesia yang bermoral, beretika dan berakhlak, melainkan

juga membentuk manusia yang cerds dan rasional, mengambil

keputusan yang tepat, serta cerdas dalam memanfaatkan potensi yang
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dimilikinya. Kecerdasan dalam memanfaakan potensi diri dan

bersikap rasional merupakan cirri orang yang berkepribadian dan

berkarakter. Inilah yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini, yakni

tatanan masyarakat yang cerdas dan rasional.

Berbagai tindakan destruktif dan tidak moral dan sering kali

dilakukan oleh masyarakat Indonesia belakangan ini menunjukkan

adanya kecenderungan bahwa masyarakat sudah tidak

memoerdulikan lagi rasional dan dan kecerdasan mereka dalam

bertindak dan mengambil keputusan. Akibatnya, mereka seringkali

terjerumus ke dalam perilaku yang cenderung merusak, baik merusak

lingkungan maupun diri sendiri, terutama karakter dan kepribadian.

Upaya yang perlu dilakukan agar masyarakat mampu

memanfaatkan kecerdasan dan rasionalitas dalam bertindak adalah

menanamkan nilai-nilai kepribadian tersebut pada generasi masa

depan sejak dini. Para peserta didik merupakan harapan kita. Oleh

karena itu, mereka harus dibekali pendidikan karakter sejak sekarang

agar generasi masa depan indonesia tidak lagi menjadi generasi yang

irasional dan tak berkarakter.

3. Membentuk Manusia Indonesia yang Inovatif dan Suka Bekerja Keras

Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai yang

diselenggarakan untuk menanamkan semangat suka bekerja keras,

disiplin, kreatif, dan inovatif pada diri peserta didik, yang diharapkan
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akan mengakar menjadi karakter dan kepribadiannya. Oleh karena itu,

pendidikan karakter bertujuan mencetak generasi bangsa agar tumbuh

menjadi pribadi yang inovatif dan mau bekerja keras.

Saat ini, sikap kurang bekerja keras dan tidak kreatif

merupakan masalah yang menyebabkan bangsa Indonesia jauh

tertinggal dari Negara-negara lain. Padahal, setiap tahun, lembaga

pendidikan sudah meluluskan ribuan peserta didik dengan rata-rata

nilai yang tinggi. Dari sinilah timbul suatu pertanyaan, mengapa tidak

ada korelasi yang jelas antara tingginya nilai yang diperoleh peserta

didik dengan sikap kreatif, inovatif, dan kerja keras, sehingga bangsa

Indonesia tetap jauh tertinggal dalam kancah internasional ?

Disisi lain, kita juga sering menemukan fakta bahwa tidak

sedikit orang Indonesia yang cerdas sekaligus memiliki potensi dan

kreatif, namun mereka justru tidak dimanfaatkan oleh pemerintah.

Hidup mereka terpinggirkan dan tersisihkan. Potensi mereka terbuang

percuma, sehingga nilai-nilai pendidikan yang mereka peroleh seakan

tidak berguna sama sekali. Tak hanya itu, pemerintah juga seolah-olah

lebih mementingkan partisipasi politik untuk ditetapkan pada pos-pos

tertentu. Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan pemerintah

adalah kader politik, bukan sosok yang benar berkualitas dan

berkompeten secara moral dan intelektual. Nah dengan adanya

pendidikan karakter, diharapkan para peserta didik dan generasi

mudah kita memiliki semangat juang yang besar, serta bersedia
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bekerja keras sekaligus inovatif dalam mengelolah potensi mereka.

Sehingga mereka dapat menjadi bibit bibit manusia yang unggul pada

masa depan.

4. Membentuk Manusia Indonesia yang optimis dan Percaya Diri

Sikap optimis dan percaya diri merupakan sikap yang harus

ditanamkan kepada peserta didik sejak dini. Kurangnya sikap optimis

dan percaya diri menjadi faktor yang menjadikan bangsa Indonesia

kehilangan semangat utuk dapat bersaing menciptakan kemajuan

disegala bidang. Pada masa depan, tentu saja kita akan semakin

membutuhkan sosok-sosok yang selalu optimis dan penuh percaya diri

dalam menghadapi berbagai situasi. Dan, hal itu terwujud apabila

tidak ada upaya untuk menanamkan kedua sikap tersebut kepada

generasi penerus sejak dini.

Penyelenggaraan pendidikan karakter merupakan salah satu

langkah yang sangat tepat untuk membentuk kepribadian peserta didik

menjadi pribadi yang optimis dan percaya diri. Sejak sekarang, peserta

didik tidak hanya diarahkan untuk sekedar mengejar nilai namun juga

membekalinya dengan wawasan mengenai cara berperilaku di tengah-

tengah lingkungan, keluarga dan masyarakat

5. Membentuk Manusia Indonesia yang Berjiwa Patriot

Salah satu prinsip yang dimiliki konsep pendidikan karakter

adalah terbinanya sikap cinta tanah air. Hal yang paling inti dari sikap
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ini adalah kerelaan untuk berjuang, berkorban serta kesiapan diri

dalam memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Harus kita akui bahwa sikap tolong-menolong dan semangat juang

untuk saling meberikan bantuan sudah semakin luntur dari kehidupan

masyarakat. Sikap kepedulian yang semula merupakan hal yang

paling kita banggakan sepertinya sudah tergantikan dengan tumbuh

sumburnya sikap-sikap individualis dan egois. Kepekaan social pun

sudah berada pada taraf yang meprihatinkan. Maka tidak heran bila

setiap saat kita menyaksikan masalah-masalah social yang terjadi di

lingkungan kita, yang salah satu factor penyebabnya adalah

terkikisnya rasa kepedulian satu sama lain.

Maka, disinilah pentingnya pendidikan karakter supaya peserta

didik benar-benar menyadari bahwa ilmu yang diperoleh harus

dimanfaatkan untuk kepentingan banyak orang

b. Versi Pengamat

Berikut ini ada pendapat beberapa ahli mengenai tujuan

pendidikan Karakter :

1. Sahrudin dan Sri Iriani

Berpendapat bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk

masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral,

bertoleran, bergorong royong, berjiwa patriotic, berkembang dinamis,

serta berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya
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dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sekaligus

berdasarkan Pancasila

Menurut Sahrudin, pendidikan karakter memiliki fungsi-fungsi

sebagai berikut:

a. Mengembangkan potensi dasar peserta didik agar ia tumbuh

menjadi sosok yang berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku

baik.

b. Memperkuat dan membangun perilaku masyarakat yang

multikultur.

c. Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif

Fungsi dan tujuan pendidikan karakter itu sendiri itu dicapai

apabila pendidikan karakter dilakukan secara benar dan menggunakan

media yang tepat.

Tugas pendidik di semua jenjang pendidikan tidak terbatas pada

pemenuhan otak anak dengan berbagai ilmu pengetahuan. Pendidik

selayaknya mengajarkan pendidikan menyeluruh yang memasukkan

beberapa aspek akidah dan tata moral. Oleh karenanya, pendidik harus

mampu menjadikan perkataan dan tingkah laku anak didiknya di kelas

menjadi baik yang pada akhirnya nanti akan tertanam pendidikan

karakter yang baik dikelak kemudian hari.

Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia

dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi pembentukkan karakter
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seseorang. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman

karakter pada seseorang sejak usia dini, akan membentuk pribadi yang

bermasalah di masa dewasanya kelak. Selain itu, menanamkan moral

kepada anak adalah usaha yang strategis.

Masalah serius yang tengah dihadapi bangsa Indonesia adalah

sistem pendidikan yang ada sekarang ini terlalu berorientasi pada

pengembangan otak kiri (kognitif) dan kurang memperhatikan

pengembangan otak kanan (afektif, empati, dan rasa). Proses belajar juga

berlangsung secara pasif dan kaku sehingga menjadi tidak

menyenangkan bagi anak. Mata pelajaran yang berkaitan dengan

pendidikan karakter (seperti budi pekerti dan agama) ternyata pada

prakteknya lebih menekankan pada aspek otak kiri (hafalan, atau hanya

sekedar tahu). Semuanya ini telah membunuh karakter anak sehingga

menjadi tidak kreatif. Padahal, pembentukan karakter harus dilakukan

secara sistematis dan berkesinambungan melibatkan aspek knowledge,

feeling, loving, dan acting.

Pembentukan karakter dapat diibaratkan sebagai pembentukan

seseorang menjadi body builder (binaragawan) yang memerlukan latihan

otot-otot akhlak secara terus-menerus agar menjadi kokoh dan kuat.

Selain itu keberhasilan pendidikan karakter ini juga harus ditunjang

dengan usaha memberikan lingkungan pendidikan dan sosialisasi yang

baik dan menyenangkan bagi anak. Dengan demikian, pendidikan yang

sangat dibutuhkan saat ini adalah pendidikan yang dapat
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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 life long 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.

3. Ciri-ciri Dasar dan Prinsip Pendidikan Karakter

Forester menyebutkan paling tidak ada empat ciri dasar dalam

pendidikan karakter 4 :

a. Keteraturan interior dimana setiap tindakan diukur berdasarkan herarki

nilai. Maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normative dalam setiap

tindakan.

4 Heri Gunawan, Pendidkan Karakter, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal.36
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b. Koherensi yang member keberanian membuat seseorang teguh ada

prinsip, dan tidak mudah terombang ambing pada situasi baru atau takut

resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu

sama lain. Tidak adanya koherensi dapat meruntuhkan kredibilitas

seseorang.

c. Otonomi. Disana seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai

menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat dari penilaian atas

keputusan pribadi tanpa terpengaruh desakan pihak lain.

d. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang

guna menginginkan apapun yang di pandang baik. Dan kesetiaan

merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Lebih lanjut Madjid menyebutkan bahwa kematangan keempat

karakter tersebut diatas, memungkinkan seseorang melewati tahap

individualitas menuju profesionalitas. Orang-orang modern sering

mencampur adukan antara individualitas menuju personalitas, antara aku

alami dan aku rohani, antara indepedensi eksterior dan interior.5 Karakter

inilah yang menentukan performa seseorang dalam segala tindakannya.

Kemudian Rosworth Kidder dalam “how Good People Make Tough

Choices (1995)” yang dikutip oleh Majid (2010) menyampaikan tujuan

kualitas yang diperlukan dalam pendidikan karakter.6

5 Ibid. hal, 37
6 Abdul Majid, Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja

Rosdakarya, 2010) hal.27
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1. Pemberdayaan (empowered), maksudnya bahwa guru harus mampu

memberdayakan dirinya untuk mengajarkan pendidikan karakter

dengan dimulai dari dirinya sendiri.

2. Efektif ( effective), proses pendidikan karakter harus dilaksanakan

dengan efektif.

3. Extended into community, maksudnya bahwa komunitas harus

membantu dan mendukung sekolah dalam menanamkan nilai-nilai

tersebur kepada peserta didik.

4. Embedded, integrasikan seluruh nilai ke dalam kurikulum dan seluruh

rangkaian proses pembelajaran.

5. Enganged, melibatkan komunitas dan menampilkan topic-topik yang

cukup esensial.

6. Epistemological, harus ada koherensi antara cara berpikir makna etik

dengan upaya yang dilakukan untuk membantu peserta didik

menerapkannya secara benar.

7. Evaluative, menurut Kidder terdapat lima hal yang harus diwujudkan

dengan menilai manusia berkarakter, (a) diawali dengan kesadaran

etik, (b) adanya kesadaran diri untk berpikir dan membuat keputusan

tentang etik, (c) mempunyai kapasitas untuk menampilkan

kepercayaan diri secara praktis dalam kehidupan, (d) mempunyai

kapasitas dalam menggunakan pengalaman praktis terhadap sebuah

komunitas, (e) mempunyai kapasitas untuk menjadi agen perubahan
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(agent of change) dalam merealisasikan ide-ide etik dan menciptakan

suasana yang berbeda.7

4. Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter

Pendidikan di sekolah akan berjalan lancar, jika dalam

pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter.

Kemendiknas memberikan beberapa rekomendasi prinsip untuk

mewujudkan pendidikan karakter yang efektif sebagai berikut:

a. Memperomosikan nila-nilai dasar etika sebagai basis karakter.

b. Mengidentifikasikan karakter secara komperehensif supaya mencakup

pemikiran, perasaan dan perilaku.

c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk

mebangun karakter.

d. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian.

e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukan

perilaku yang baik.

f. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan

menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun

karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses.

g. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik.

h. Memfungsikan seluruh staf seluruh staf sekolah sebagai komunitas

moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan

setia pada nilai dasar yang sama.

7 Heri Gunawan, Op. Cit, hal.38
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i. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam

membangun inisiatif pendidikan karakter.

j. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam

usaha membangun karakter.

k. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru

karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta

didik.

l. Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang direkomendasikan olah

kemendiknas, dasyim budimasyah berpendapat bahwa program

pendidikan karakter disekolah perlu dikembangkan dengang

berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pendidikan karakter disekolah harus dilaksanakan secara

berkelanjutan (kontinuitas). Hal ini mengandung arti bahwa proses

pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses yang panjang,

mulai sejak awal peserta didik masuk sekolah hingga mereka lulus

sekolah pada suatu satuan pendidikan.

2. Pendidikan karakter hendaknya dikembangkan melalui semua mata

pelajaran terintegrasi, melalui pengembangan diri, dan budaya

suatu satuan pendidikan. Pembinaan karakter bangsa dilakukan

dengan mengintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran, dalam

kegiatan kurikuler pelajaran, sehingga semua mata pelajaran

diarahkan pada pengembangan nilai-nilai karakter tersebut.

Pengembangan nilai-nilai karakter uga dapat dilakukan dengan
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melalui pengembangan diri, baik melalui konseling maupun

kegiatan ekstrakurikuler, seperti kegiatan kepramukaan dan lain

sebagainya.

3. Sejatinya nilai-nilai karakter tidak diajarkan (dalam bentuk

pengetahuan), jika hal tersebut diintegrasikan dalam mata

pelajaran, kecuali bila dalam bentuk mata pelajaran agama yang

(yang di dalamnya mengandung ajaran) maka tetap diajarkan

dengan proses, pengetahuan (knowing), melakukan (doing), dan

akhirnya membiasakan (habit).

4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan secara aktif

(active learning) dan menyenangkan (enjoy full learning). Proses

ini menunjukkan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh

peserta didik bukan oleh guru. Sedangkan guru menerapkan

“tutwuri handayani “ dalam setiap perilaku yang ditunjukan

agama.

5. Komponen Pendukung dalam Pendidikan Karakter

Sebagaimana halnya dunia pendidikan pada umumnya, pendidikan

yang mensyaratkan keterlibatan banyak pihak di dalamnya. Kita tidak bisa

menyerahkan tugas pengajaran, terutama dalam rangka mengembangkan

karakter peserta didik, hanya semata-mata kepada guru. Sebab, setiap

peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda, yang ikut menentukan

kepribadian dan karakternya. Oleh karena itu, guru, orang tua maupun
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masyarakat seharusnya memiliki keterlibatan, baik secara langsung maupun

tidak langsung.

Selain itu ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam

rangka menjalankan pendidikan karakter diantaranya sebagai berikut :

a. Partisipasi Masyarakat

Dalam hal ini, masyarakat meliputi tenaga pendidik, orangtua,

anggota masyarakat, dan peserta didik itu sendiri, semua komponen itu

hendaknya dapat bekerja sama dan membantu memberikan masukan,

terutama mengenai langkah-langkah penanaman karakter bagi peserta

didik.

Oleh sebab itu, setiap sekolah yang akan menerapkan pendidikan

karakter bagi peserta didiknya harus memiliki badan khusus yang

dibentuk sebagai sarana komunikasi antara peserta didik, tenaga

pendidik, orangtua dan masyarakat. Badan ini bertugas membicarakan

konsep dan nilai-nilai yang diperlukan untuk mendidik karakter peserta

didik.

b. Kebijakan Pendidikan

Meskipun pendidikan karakter lebih mengedepankan aspek moral

dan tingkah laku, namun bukan berarti sama sekali tidak menetapkan

kebijakan-kebijakan. Sebagaimana dalam dunia formal pada umunnya.

Sekolah tetap menetapkan landasan filosofi yang tepat dalam membuat
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pendidikan karakter, serta menentukkan dan menetapkan tujuan, visi dan

misi, maupun beberapa kebijakan lainnya, hal ini bisa dilakukan dengan

mengadopsi kebijakan pendidikan formal atau kebijakan baru.

c. Kesepakatan

Betapapun pentingnya dan mendesaknya lembaga pendidikan

menerapkan pendidikan karakter sebagai tambahan kurikulum di

dalamnya, namun bukan berarti itu ditetapkan secara sepihak. Sekolah

harus mengadakan pertemuan dengan orang tua peserta didik terlebih

dahulu dengan melibatkan tenaga guru dan perwakilan masyarakat guna

mencari kesepakatan-kesepakatan di antara mereka. Pertemuan itu

bertujuan memperoleh kesepakatan definisi pendidikan karakter, fungsi

dan manfaatnya, serta cara mewujudkannya.

d. Kurikulum Terpadu

Agar tujuan penerapan karakter dapat berjalan secara maksimal,

sekolah perlu membuat kurikulum terpadu di semua tingkatan kelas.

Sebab, setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan

materi mengenai pengembangan karakter. Oleh karena itu, meskipun

pendidikan karakter perlu diperkenalkan sejak dini, namun bukan berarti

tidak berlaku bagi peserta didik yang sudah dewasa. Dan, salah satu cara

penerapannya adalah pemberlakuan kurikulum terpadu dengan semua

mata pelajaran.
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e. Pengalaman Pembelajaran

Pendidikan karakter sebenarnya lebih menitik beratkan pada

pengalaman daripada sekedar pemahaman. Oleh karena itu, melibatkan

peserta didik dalam berbagai aktivitas positif dapat membantunya

mengenal dan mempelajari kenyataan yang dihadapi

Pelayanan yang baik oleh seorang guru berupa kerja sama,

pendampingan, dan pengarahan optimal, yang merupakan komponen

yang perlu diberlakukan secara nyata. Sebab, hal itu akan memberikan

kesan positif bagi peserta didik dan mempengaruhi cara berpikirnya

sekaligus karakternya.

f. Evaluasi

Guru perlu melakukan evaluasi sejauh mana keberhasilan

pendidikan karakter yang sudah diterapkan .evaluasi dilakukan tidak

dalam ragka mendapatkan nilai, melainkan mengetahui sejauh mana

peserta didik mengalami perilaku di bandingkan sebelumnya.

Dalam hal ini, guru harus mengapresiasi setiap aktivitas kebaikan

yang dilakukan peserta didik, kemudian memberinya penjelasan

mengenai akibat aktivitas tersebut dalam pengembangan karakternya.

g. Bantuan Orang Tua

Untuk mendukung keberhasilan, pihak sekolah hendaknya meminta

orangtua peserta didik untuk ikut terlibat memberikan pengajaran
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karakter ketika peserta didik berada di rumah. Bahkan, sekolah perlu

memberikan gambaran umum tentang prinsip-prinsip yang diterapkan

disekolah dan dirumah, seperti aspek kejujuran, dan lain sebagainya.

Tanpa melibatkan peran orang tua di rumah, berarti sekolah akan

tetap kesulitan menerapkan pendidikan karakter terhadap peserta didik.

Sebab, interaksinya justru lebih banyak di habiskan dirumah bersama

keluarga.

h. Pengembangan Staf

Perlu disediakan waktu pelatihan dan pengembangan bagi para staf

di sekolah sehingga mereka dapat membuat dan melaksanakan

pendidikan karakter secara berkelanjutan. Hal itu termasuk waktu untuk

diskusi dan pemahaman dari proses dan program, serta demi

menciptakan pelajaran dan kurikulum selanjutnya. Perlu di ingat bahwa

semua pihak disekolah merupakan sarana yng perlu dimanfaatkan untuk

membantu menjalankan pendidikan karakter.

i. Program

Program kependidikan karakter harus dipertahankan dan

diperbaharui melalui pelaksanaan dengan perhatian khusus pada tingkat

komitmen yang tinggi dari atas, dana yang memadai, dukungan untuk

koordinasi distrik staf yang berkualitas tinggi, pengembangan profesional

berkelanjutan dan jaringan, serta dukungan system bagi guru yang

melaksanakan program tersebut.
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6. Penerapan dan Pengembangan Pendidikan Karakter

Pijakan utama yang harus dijadikan sebagai landasan dalam

menerapkan pendidikan karakter ialah nilai moral universal yang dapat

digali dari agama. Meskipun demikian, ada beberapa nilai karakter dasar

yang disepakati oleh para pakar untuk diajarkan kepada peserta didik.

Yakni rasa cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ciptaany-Nya, tanggung

jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, mampu bekerjasama,

percaya diri, kreatif,mau bekerja keras, pantang menyerah, adil, serta

memiliki sikap kepemimpinan, baik, rendah hati, toleransi, cinta damai dan

cinta persatuan. Dengan ungkapan lain dalam upaya menerapkan pendidikan

karakter guru harus berusaha menumbuhkan nilai-nilai tersebut melalui

spirit keteladanan yang nyata, bukan sekedar pengajaran dan wacana.

Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa nilai-nilai karakter dasar

yang harus diajarkan kepada peserta didik sejak dini adalah sifat dapat

dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab,

ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil dan punya integritas.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di

sekolah hendaknya berpijak pada nilai-nilai karakter tersebut, yang

selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau tinggi

(yang bersifat tidak absolute atau relative), yang sesuai dengan kebutuhan,

kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri.
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Pembentukan karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan

(knowing), pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit). Karakter tidak

terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan

kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuaanya., jika

tidak terlatih(menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebaikan tersebut,

karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasan diri.8 Dengan

demikian diperlukan tiga komponen yang baik (component og good

character) yaitu moral knowing (pengetahuan tentang moral), moral feeling

atau perasaan (penguatan emosi) tentang moral, dan moral action, atau

perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar peserta didik dan atau warga

sekolah lain yang terlibat dalam system pendidikan tersebut sekaligus dapat

memahami, merasakan, menghayati, dan mengamalkan (mengerjakan) nilai-

nilai kebajikan.

Dimensi-dimensi yang termasuk dalam moral knowing yang akan

mengisi ranah kognitif adalah kesadaran moral ( moral awareness),

pengetahuan tentang nilai-nilai moral (knowing moral values), penentuan

sudut pandang (perspective taking), logika moral (moral reasoning),

keberanian mengambil sikap (decision making), dan pengenalan diri (self

knowledge). Moral feeling merupakan penguatan aspek emosi peserta didik

untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-

bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan

8 Ari Gunanjar Agustian, Rahasia Membangkitkan emosional Spiritual Quetiont Power,
(Jakarta : Arga,2006) h.86
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jati diri (Conscience), percaya diri (self asteem), kepekaan terhadap derita

orang lain (empathy), kerendahan hati(humility), cinta kebenaran (Loving

the good), pengendalian diri (self control). Moral action merupakan

perbuatan atau tindakan moral yang 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 kompetensi (competence), keinginan

(will), dan kebiasaan (habit).

Pengembangan karakter dalam suatu system pendidikan adalah

keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-

nilai perilaku, yang dapat dilakukan atau bertindakn secara bertahap dan

saling berhubungan antara pengetahuan nilai-nilai perilaku dengan sikap

atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya, baik terhadap Tuhan YME,

dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan Negara serta dunia internasional.

7. Upaya Pendidikan Karakter dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran

Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu

yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk

memenuhi sumberdaya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang

sangat penting. 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
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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, Sekolah 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. Berdasarkan

penelitian, 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 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 daripada hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan

karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan.

Pendidikan karakter saaat ini merupakan topic yang banyak di

bicarakan di kalangan pendidik. Pendidikan karakter diyakini sebagai aspek

penting dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM), karena turut

memajukan suatu bangasa . karakter masyarakat yang berkualitas perlu

dibentuk dan dibina sejak usia dini, karena usia dini merupakan masa
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“emas” namun kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Implementasi

pendidikan karakter dirasa sangat urgen dilaksanakan dalam rangka

membina generasi muda penerus bangsa.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan,

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai

tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate use of

all dimensions of school life to foster optimal character development”.

Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku

pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu

sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan

atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas

atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan,

dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu,

pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang

dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala

sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta

didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup

keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal

terkait lainnya. Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki

esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan
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akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi

manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun

kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara

yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-

nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan

bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks

pendidikan di Indonesia adalah pedidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai

luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka

membina kepribadian generasi muda.

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang

bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari

agama yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter dapat

memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar

tersebut.

Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut

adalah: cinta kepada Allah dan ciptaan-Nya (alam dengan isinya), tanggung

jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama,

percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan

kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta

persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri

dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung

jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil,

dan punya integritas. Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus
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berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan

menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi (yang bersifat tidak

absolut atau bersifat relatif) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan

lingkungan sekolah itu sendiri.

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas

pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan

tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni

meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian

massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota

besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat

meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah

resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan

peranannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik melalui

peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter.

Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya

upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal.

Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka

tentang pendekatan dan modus pendidikannya. Berhubungan dengan

pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan-

pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat,

seperti: pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai,

dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian yang lain menyarankan
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penggunaan pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai

sosial tertentu dalam diri peserta didik.

Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian

seseorang melalui pendidikan budi pekeri, yang hasilnya terlihat dalam

tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung

jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya.

Terdapat empat jenis pendidikan karakter yang selama ini

dilaksanakan dalam proses pendidikan:

a. Pendidikan karakter berbasis nilai religius, yang merupakan kebenaran

wahyu Tuhan (konservasi moral).

b. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya , antara lain yang berupa budi

pekerti, Pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan

para pemimpin bangsa (konservasi lingkungan).

c. Pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan).

d. Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil proses

kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk

meningkatkan kualitas pendidikan (konservasi humanis).

Relevan dengan konsep diatas pendidikan merupakan suatu proses

humanisasi, artinya dengan pendidikan manusia akan lebih bermartabat,

berkarakter, terampil, yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tataran

sistem sosial sehingga akan lebih baik, aman dan nyaman. Pendidikan juga
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akan menjadikan manusia cerdas, pintar, kreatif, inovatif, mandiri dan

bertanggung jawab.

Pendidikan nilai diharapkan merupakan suatu hal yang dapat

mengimbangi tradisi pembelajaran yang selama ini lebih menitikberatkan

pada penguasaan kompetensi intelektual/kognitif semata.Pendidikan nilai

adalah upaya untuk membina, membiasakan, mengembangkan dan

membentuk sikap serta memperteguh watak untuk membentuk manusia

yang berkarakter.

Munculnya gagasan program pendidikan karakter di Indonesia, bisa

dimaklumi. Sebab, selama ini dirasakan, proses pendidikan belum berhasil

membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Bahkan, banyak yang

menyebut pendidikan telah gagal, karena banyak lulusan lembaga

pendidikan (Indonesia) termasuk sarjana yang pandai dan mahir dalam

menjawab soal ujian, berotak cerdas, tetapi tidak memiliki mental yang

kuat, bahkan mereka cenderung amoral.

Bahkan dewasa ini juga banyak pakar bidang moral dan agama yang

sehari-hari mengajar tentang kebaikan, tetapi perilakunya tidak sejalan

dengan ilmu yang diajarkannya. Sejak kecil, anak-anak diajarkan meghafal

tentang bagusnya sifat jujur, berani, kerja keras, kebersihan dan jahatnya

kecurangan. Tapi, nilai-nilai kebaikan itu diajarkan dan diujikan sebatas

pengetahuan di atas kertas dan di hafal sebagai bahan ujian.
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Pendidikan karakter bukanlah suatu proses menghafal materi soal

ujian, dan teknik-teknik menjawabnya. Pendidikan karakter memerlukan

pembiasaan untuk berbuat baik; pembiasaan untuk berlaku jujur, ksatria,

malu berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan

lingkungannya kotor. Karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus

dilatih secara serius dan proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan

yang ideal.

Disinilah bisa kita pahami, mengapa ada kesenjangan antara praktik

pendidikan denga karakter peserta didik. Bisa dikatakan, dunia pendidikan

di Indonesia kini sedang memasuki masa-masa yang sangat pelik. Kucuran

anggaran pendidikan yang sangat besar disertai berbagai program terobosan

sepertinya belum mampu memecahkan soal mendasar dalam dunia

pendidikan, yakni bagaimana mencetak alumni pendidikan yang

unggul,yang beriman, bertakwa, profesional, sebagaiman disebutkan dalam

tujuan pendidikan nasional.

Maka tidaklah heran, jika banyak ilmuwan yang percaya, bahwa

karakter suatu bangsa akan sangat terkait dengan prestasi yang diraih oleh

bangsa itu dalam berbagai kehidupan. Pendidikan karakter pada intinya

bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia,

bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotic, berkembang

dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya

dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan

pancasila.
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B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Efistimologi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Kurikulum Pendidikan

Bangsa, yang ditulis oleh Nasir Ulwan, 2012, Konsep pendidikan akan

rapuh dalam menjalani perubahan modernitas yang serba cepat apabila

tidak didasari oleh epistemologi yang kokoh. Selama ini kiblat

epistemologi senantiasa ke Barat, bahkan untuk pendidikan Islam. Padahal

khazanah pengetahuan dunia Islam, di antaranya yang telah disumbangkan

oleh ilmuwan-ilmuwan Islam klasik memiliki keunggulan dan

karakteristik yang lebih sesuai untuk masyarakat muslim. Di antara

pemikir Islam klasik adalah Ibnu Khaldun yang selama ini lebih dikenal

sebagai sosiolog dengan kitabnya al-Muqaddimah. Padahal dalam kitab itu

pula terdapat landasan konsep pendidikan Islam. Menurutnya sumber

pengetahuan tidak hanya dari aspek rasionalitas belaka, tetapi Dzauq,

wajdan, intuisi, juga dapat menjadi sumber pengetahuan.

2. Konsepsi Pendidikan Menurut Ibnu Khaldun, yang diteliti oleh Nur

Afifah, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, penelitian ini lebih

memfokuskan pendidikan menurut Ibnu Khaldun, tentang makna

pendidikan, tujuan pendidikan dan pengajaran serta substansi pendidikan

dan pengajaran.



49

C. Biografi Al-Mawardi

Nama lengkapnya ialah Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-

Basri, Al-Syafie. Para ahli sejarah dan tabaqat memberi gelar kepada beliau

dengan sebutan Al-Mawardi, Qadi al-Qudhat, Al-Basri dan A1-Syafi'i.9 Nama

Al-Mawardi dinisbahkan kepada air mawar. (ma 'ul wardi) kerana bapak dan

datuknya adalah penjual air mawar. Gelar Qadi Al-Qudhat disebabkan beliau

seorang ketua kadi yang alim dalam bidang fiqih. Gelar ini diterima pada tahun

429 hijrah. Gelar Al-Basri ialah kerana beliau lahir di Basrah. Sementara nama

penggantinya (nama kinayah) ialah Abu Hassan.10

Imam Al-Mawardi dilahirkan di Basrah pada tahun 364 hijrah

bersamaan pada tahun 974 masehi.11Beliau dibesarkan dalam keluarga yang

mempunyai perhatian yang besar kepada ihnu pengetahuan.

Al-Mawardi wafat pada tanggal 30 bulan Rabi'ul Awwal tahun 450

hijrah bersamaan 27 Mei 1058 masehi. Ketika itu beliau berumur 86 tahun.

Bertindaksebagai imam pada sholat Jenazah beliau Al-Khatib A1-Baghdadi.

9Abu Hasan Ali bin Muhammmad bin Habib Al-Mawardi, Adah Ad-dunya Wa Ad-din,
tahqiq, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1994) 4 ; lihat juga Taj Ad-din Abi Nasir Abdul Wahab bin Ali bin
Abdi Alkafi As-Subki, Thabaqat As-syafiiyah Al-Kubro, Cet I, (Mesir: Matbaah Isa Al-babi Al-
halabi Wa Syirkahu, t.t), V,267; Abu Bakar Ahmad bin Ali A1-Khatib AI-baghdadi, Tarikh
Baghdad au Madinah As-salam, (Libanon: Dar Al-Fikr, t.t), XII, 102; Abi Al- Abbas Syamsuddin
Abroad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Khalikan, Wafayat Al-Ajyan Wa Anbau Abna'7 Az-
Zaman, (Libanon: Dar AsSaqofah, 1997), III, 282

10Ibn Khalikan, Wafayat Al-ayan, TIT, 284; Lihat juga Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad
bi Habib AlMawardi Al-Basyri Asy'Syafi'I, An-Nukat Wa Al-Uyun fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim,
tahqiq oleh Sayyid Abd A1-Maqsud bin Abd Rohim, (Libanon: Dar Al-Kutub AI-Islamiyah, t.t), I,
9

11Ibn Khalikan, Wafayat Al-A5an, HI, 284 ; Lihat Juga Al-Khatib AI-Baghdadi, Tarikh Al-
Baghdad, XII 102; As-Subki, Tabaqat As-Syafi'iyah , V, 269; Abi Al-Fida' Al-Hafiz Ibn Katsir,
Al-Bidayah Wa An-Nihayah, (Libanon: Dar Al-Fikr, t.t), XII, 80
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Banyak para pembesar dan ulama yang menghadiri pemakaman beliau.

Jenazah Al-Mawardi dimakamkan di perkuburan Bab Harb di Baghdad.

Kewafatannya terpaut 11 hari dari kewafatan Qadi Abu Taib.12

Berdasarkan informasi tersebut, terlihat bahwa Al-Mawardi hidup pada

masa kejayaan Islam, yaitu masa dimana ilmu pengetahuan yang

dikembangkan umat Islam mengalami puncak kejayaannya. Dari keadaan

demikian ini, tidaklah mengherankan jika Al-Mawardi tumbuh sebagai pemikir

Islam yang ahli dalam bidang fiqih dan sastrawan disamping juga sebagai

politikus yang piawai.13

Ketajaman pemikiran Al-Mawardi dalam bidang politik sebagaimana

dijumpai dalam karyanya yang berjudul Al-ahkam As-Shulthoniyah secara

antropologis dan sosiologis tidak dapat dilepaskan dari situasi politik yang

tengah mengalami krisis. Pada masa itu kekuasaan Ab-basiyah meleinah,

sebagai akibat terjadinya penuntutan pejabat tinggi dari etnis turki untuk

merebut puncak pemerintahan. Kehendak itu tentu saja menimbulkan reaksi

keras dari kelompok penguasa yang menghendaki kemapanan dan status quo.14

1. Lingkungan Sosial Politik Pada Masa Hidup Al-Mawardi

Sebagaimana telah disinggung secara singkat pada pembahasan

terdahulu bahwa Al-Mawardi Hidup Pada masa kejayaan kebudayan dan

12Ibn Khalikan, Wafayat AI-A;van, III, 286 ; Lihat Juga A1-Khatib A1-Baghdadi, Tarikh
Al-Baghdad, XII, 102; As-Subki, Tabagat As-Syafl'iyah , V, 269; Abi Al-Fida' A1-Hafiz Ibn
Katsir, Al-Bidavah Wa An-Nihayah, (Libanon: Dar A1-Fikr, t.t), XII, hal. 80

13Abudin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Seri Kajian Filsafat Pendidikan
Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), hal.43

14Ibid, hal. 43-44
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ilmu pengetahuan Islam, secara pasti Al-Mawardi hidup pada masa

kemunduran dinasti Abasiyah. Situasi sosial politik pada masa Al-Mawardi

adalah suatu periode ketika kekhalifahan yang berpusat di Baghdad sedang

mengalami degradasi yang berakibat melemahnya sistem pemerintahan

yang berakhir pada jatuhnya daulah Abasyiyah pada tahun 656 H.15

Sebagaimana diketahui, pada awalnya bagdad merupakan pusat

peradabana Islam dan poros Negara Islam. Khalifah Bagdad merupakan

otak dari perdaban itu, dan sekaligus jantung Negara dengan kekuasaan dan

wibawa yang menjangkau semua penjuru dunia Islam. Akan tetapi lambat

laun "cahaya gemerlapan" itu pindah dari kota Baghdad kekota-kota lain.16

Al-Mawardi Lahir ketika pemerintahan Abasyiyah mengalami krisis

tersebut. Dimana krisis tersebut terjadi dan tergambarkan berupa

disintegrasi sosial politik yang semakin lama semakin parah. Indikatomya

antara lain banyak dinasti yang lahir melepaskan diri dari kekuasaan

Abasyiyah dan mendirikan kerajaan-kerajaan kecil diluar wilayah

Abbasyiyah.

Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu dicatat, bahwa ketikan

dinasti ini mengalami kemunduran dibidang politik, bidang filsafat dan ilmu

pengetahuan terusberkembang dan juga banyak melahirkan ilmuan-ilmuan

besar seperti Al-Farabi, Al- Mawardi, Al-Ghozali dan sebagainya. Karena

15Hasan Ibrahim, Tarikh Al-Islami, III, 1; Lihat Juga Al-Mawardi Qowanin Al-Wizaroh,
hal. 40

16A1-Mawardi, Adab al Dunya Wa al Din, hal. 4
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pemimpin- pemimpin politik tersebut mempunyai perhatian yang besar pada

semangat keilmuan. Selain itu pada saat itu juga berkembang mainstream

bahwa kekuatan kejayaan suatu bangsa ada pada kekuatan ilmu

pengetahuan, sehingga para pembesar dan para pemimpin politik tersebut

berebut untuk mencurahkan segenap tenaganya pada bidang ini.

Disamping itu pengaruh dari faham keagamaan mu'tazilah yang

cenderung rasionalis serta perkembangan paham syi'ah yang dianut oleh

para pembesar Abasyiyah dari kalangan bani buwaih turut mempengaruhi

pola pikir mereka. Sehingga, walaupun pergolakan politik sangat dahsyat

terjadi di bagdad tidak mempengaruhi pada kegiatan kajian keilmuan.

Kejayaan ilmu pengetahuan dalam Islam ini, yaitu masa dimana ilmu

pengetahuan yang dikembangkan umat Islam mengalami puncak

kejayaannya. Telah mengkondisikan jiwa Al-Mawardi sebagai seorang yang

punya semangat keilmuan yang tinggi dan berhasil mengantarkan Al-

Mawardi sebagai seorang pemikir hebat. keadaan demikian ini tidaklah

mengherankan jika Al-Mawardi kemudian tumbuh sebagai pemikir Islam

yang ahli dalam bidang fiqih dan sastrawan disamping juga sebagai

politikus yang piawai.

2. Sketsa Historis Pendidikan dan Kepribadian Al-Mawardi

Dalam Sejarah pendidikannya, pada masa-masa Awal, Al-Mawardi

menempuh pendidikan di negeri kelahirannya sendiri, yaitu Bashroh. Di

kota tersebutAl-Mawardi sempat mempelajari hadits dari beberapa ulama
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terkenal seperti Al- Hasan Ibnu Ali Ibnu Muhammad Ibn Al-Jabaly, Abu

Khalifah Al-Jumhy, Muhammad Ibn `Adiy Ibnu Zuhar Al-Marzy,

Muhammad Ibnu Al-Ma'aly Al-Azdy serta Ja'far bin Muhammad Ibn Al-

Fadl AI-Baghdadi. Menurut pengakuan muridnya, Ahmad Ibn Ali Al-

Khatib, bahwa dalam bidang Al-Hadits, Al-Mawardi termasuk tsiqot.17

Setelah mengenyam pendidikan dikota kelahirannya, ia pindah ke

Baghdad dan bermukim di Darb Az-Za farani. Disini Al-Mawardi belajar

hadits dan fiqih serta bergabung dengan halaqah Abu hamid Al-Isfiroini

untuk menyelesaikan studinya. Selanjutnya, setelah ia menyelesaikan

studinya di Baghdad, ia berpindah tempat kekota lain untuk menyebarkan (

mengamalkan ilmunya). Kemudian, setelah lama berkeliling ke berbagai

kota, ia kembali ke Baghdad untuk mengajarkan ilmunya dalam beberapa

tahun. Dikota itu ia mengajarkan Hadits, menafsirka A1-Qur'an dan menulis

beberapa kitab diberbagai disiplin ilmu, yang hal ini menunjukkan bahwa

Al- Mawardi adalah seorang yang alim dalam bidang fiqih, hadits, adab

(sastra), nahwu, filsafat, politik, ilmu-ilmu social dan akhlak.18 Hasil

karyanya yang cemerlang tersebut manjadikannya seorang penulis

terkenal.19

17Ahmad Khatib Al-Baghdadi, Tarikh Baghdad, hal. 102-103
18Al-Mawardi, An-Nukat, I: hal. 9-10

19Qomaruddin Khan, Al-Mawardi's Theory of State, (Lahore: Bazm I-Igbal, t.t), 19; Lihat
juga Al- Mawardi Adab Ad-dunya, 4; Al-Khotib, Tarikh Baghdad, XII, 102; Ibn Katsir, Al-
Bidayah, XII, hal. 80
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Dalam catatan sejarah, Al-Mawardi juga mendalami bidang fiqh pada

syekh Abu Al-Hamid Al-Isfarayani, sehingga ia tampil salah seorang ahli

fiqh terkemukadari madzhab syafi'i.20 Sungguhpun Al-Mawardi tergolong

sebagai penganut mazhab Syafi'I, namun dalam bidang teologi ia juga

memiliki pemikiran yang bersifat rasional, hal ini antara lain bisa dilihat

dari pernyataan Ibn sholah yang menyatakan bahwa dalam beberapa

persoalan tafsir yang dipertentangkan antara ahli sunnah dan mu'tazilah, Al-

Mawardi temyata lebih cenderung kepada Mu'tazilah'.21

Terlepas dari pandangan-pandangan Fiqihnya, yang jelas sejarah

mencatat, bahwa Al-Mawardi dikenal sebagai orang yang sabar, murah hati

berwibawa dan berakhlak mulia. Hal ini antara lain diakui oleh para sahabat

dan rekannya yang belum pernah melihat Al-Mawardi menunjukkan budi

pekerti yang tercela.22

Selain itu Al-Mawardi juga dikenal sebagai seorang ulama yang

berani menyatakan pendapatnya walaupun harus berhadapan dengan tantang

dan dari ulama' lainnya. Keberaniannya memberikan gelar malikal mulk

kepada khalifah jalaluddin Al-Buwaihi, serta menetapkan berbagai

20 A1-Mawardi, Op. cit, 21
21 Pernyataan Ibn As-shalah tersebut belum menjamin bahwa Al-Mawardi sebagai penganut

Mu'tazilah, mengingat dalam beberapa pemikirannya masih tidak sesuai dengan pemikiran
Mu'tazilah. Diketahui bahwa Mu'tazilah berpandangan bahwa Al-qur'an sebagai makhluk,
sedangkan al-mawardi berpendapat bahwa Al-qur'an sebaga Al-godim. Kesamaan pendapat Al-
Mawardi dengan mu'tazilah terlihat pada pandangan mengenai Qodho dan qodar. Namun
pendapatnya tentang Qodho' dan Qodar tersebut kelihatan bukan hasil belajar dari Mu'tazilah,
tetapi lebih merupakan ijtihad sendiri.Lihat Abu al-Falah Abd hayyi Al-imah, Syazarat az-zahab Fi
Akhbar mion zahab, (Beirut: Dar Al- Fikr, it), III, 286; lihat juga Abu AI-Fadhl, Ahmad Ibn Ali
Ibn Hajar Al-asqolani, Lisan Mizan, IV, 299-300; Musthofa As-sago' Pengantar Adab, hal. 6

22 Abu fida Al-Hafidh Ibn Katsir, Al-bidayah wa An-nihayah, (Beirut: dar Al-filer, t.t), XII,
hal. 80
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persyaratan kekhlaifahan dan pemerintahan merupakan bukti bahwa al-

mawardi seorang ulama yang tidak takut mengeluarkan pendapat dan

fatwanya.

Al-Mawardi pernah belajar dari ulama-ulama yang terkenal pada masa

itu23 diantaranya :

a. Qadi Abu Qasim Abdul Wahid bin Husein Al-Syaimiri bermazhab

Syafi’i. Beliau telah mengarang kitab seperti al-Idha fi Mazhab, Kitab

Qias wa `ilal, Adab Mufti wa Mustafta dan lain-lain. Beliau menuntut

ilmu dari Abu Hamid Al-Mawarzi dan Abu Fayad. Beliau wafat pads

tahun 386 H.24

b. Muhammad bin Adi Al-Munqari. Nisbah kepada bani Munqar bin Ubaid

bin Muqa'is bin Amru bin Ka'ab. Hassan bin Ali bin Muhammad Al-Jily.

Al AlMawardi belajar dengannya ilmu Hadis. Muhammad bin Al-

Mu'ally AlAzdy. Al-Mawardi belajar dengannya ilmu bahasa Arab.25

c. Ja'far bin Muhammad Al-Fadal bin Abdullah Abu Qasim Al-Daqaq.

Beliau juga dikenali sebagai Ibn Marastani Al-Baghdadi. Wafat pada 387

hijrah. Al-Mawardi belajar dengannya ilmu Hadis.26

d. Syeikh Islam Abu Hamid, Ahmad bin Abu Tahir Muhammad bin Ahmad

AlIsfarayni. Lahir pada tahun 344 hijrah. Seorang ulama Syafi'iyah yang

terkemuka di Baghdad. Beliau menghabiskan umurnya hanya dengan

23As-Subki, Tabaqot As-Syafi'iyyah, V, hal.267
24Syamsuddin Muhammad bin Utsman Az-zahabi, Siyaru A'lam An-Nubala, Cet. VII,

(Beirut: Ar-risalah, 1990), XVII, hal. 14
25Al-Mawardi, Op. Cit, 1, hal. 11
26Al-Hafiz Sihabuddin Abi Al-Fadl Ahmad bi Ali bin Hajar Al-Asgolani, Lisan al-Mizan,

cet. II, (Libanon: Dar Al-Fikr, 1987) IV, hal. 156



56

ilmu di Kota Baghdad. Mempunyai ketegasan dan keberanian dalam

mengatakan kebenaran. Beliau belajar fiqih dengan Abu Hassan, Ibn

Marzan, AbuQassim Darki dan lain-lain ulama yang masyhur sehingga

beliau menjadi ulama yang disegani. Beliau mempunyai kitab Ta'lik

syarah Mazni sebanyak 50 jilid dan juga kitab dalam usul Fiqh. Abu

Hassan Qadrawin menyebutkan bahwa tidak pernah saya melihat seorang

yang alim dalam mazhab Syafie yang lebih faqih dari Abu Hamid. Beliau

telah wafat pada tahun 406 hijrah.27

e. Abu Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Bukhary terkenal dengan

alBafi Al-Khawarijmi. Beliau merupakan murid kepada Abu Ali bin Abu

Hurairah dan Abu Ishak Al-Marwazi. Al-Zahibi menyebutkan bahawa

Abu Muhammad merupakan seorang yang alim, terutama dalam bahasa

Arab dankesusasteraannya. Beliau telah wafat pada bulan Muharram

tahun 398 hijrah dan disembahyangkan oleh al-Isfarayni.

Adapun Murid-murid Imam al-Mawardi:

1. Khatib Al-Baghdadi. Ahmad bin Ali bin Sabit bin Mahdi Al-Hafiz Abu

Bakar Al-Khatib al-Baghdadi seorang ahli hadis. Dilahirkan pada

Jamadil Akhir 392 hijrah. Beliau mendapat didikan dari Qadi Abu Taib

al-Tabari, Abu Hassan Al-Mahamali, Syeikh Abu Ishak Syirazi dan Abu

Nasir bin Sobah. Beliau merupakan seorang yang banyak merantau bagi

mencari guru-guru dalam bidang hadis. Beliau telah mengarang 60 buah

kitab. Antara yang terkenal iaitu Tarikh Al-Baghdad. Ibn Makula

27 Syamsuddin Muhammad, Op. cit, hal. 193-196
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menyebutkan bahawa al-Baghdadi merupakan seorang ulama yang

pernah saya lihat keilmuan,hafalan dan kegigihannya yang tinggi.

Kekuatan mengingatkan hadis Rasulullah, mengetahui `illah hadis dan

kesahihannya. Tidak ada seorang pun di Baghdad ini setelah Al-

Dargatini yang sama sepertinya. Kitab- kitabnya Antara lain adalah :

Tarikh al-Baghdad sebanyak 14 jilid, Kitab al- Kifayah, Al-Jamie,

Sharaf Ashab al-Hadis dan Tathfil. Syeikh Abu Ishak Syirazi

menyebutkan bahawa Abu Bakar Al-Khatib seperti Al-Dargatini dalam

mengetahui hadis dan hafalannnya. Beliau telah wafat pada bulan

Zulhijjah tahun 436 hijrah dan dimakamkam di sebelah Bashar Al-Hafi.

Ibn Khallikan menyebutkan bahawa saya mendengar bahawa Syeikh Abu

Ishak antara orang yang membawa jenazahnya kerana beliau telah

meninggalkan banyak kebaikan terutama dalam kitab hadis yang

dikarangnya.

2. Abdul Malik bin Ibrahim bin Ahmad Abu Fadal Al-Hamazi Al-Faradi

terkenal dengan al-Maqdisi. Beliau merupakan ahli Hamazan dan

menetap di Baghdad sehingga wafat. Beliau telah mendengar ilmu dari

Abu Nasir bin Hubairah, Abu Fadl bin Abdon Al-Fagiah dan Abu

Muhammad Abdullah bin Jaafar Al-Khabaj, Al-Mawardi dan lain-lain.

Beliau telah menghafal kitab Mujmal al-Lughah karangan Ibn Faris dan

Gharibu Al-Hadis karangan Ibn Ubaid. Beliau merupakan seorang yang

zuhud, ahli ibadat dan warak. Beliau telah wafat pada bulan Ramadhan

tahun 489 hijrah ketika berumur hampir 80 tahun.
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3. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hassan bin Muhammad bin

Tauqi, Abu Fada'il, Al-Rabi'iyy, Al-Mawsili. Menuntut ilmu dengan Al-

Mawardi dan Abu Ishak Syirazi. Beliau mendengar ilmu hadis dari Abu

Ishak Ibrahim bin Umar Al-Barmaki, Qadi Abu Taib Al-Tabari, Abu

Qassim Al-Tanuhi, Abu Talib bin 'Allan, Hassan bin Ali Jauhari dan

lain-lain. Beliau telah wafat pada bulan safar tahun 494 hijrah dan

dikuburkan di perkuburan Sunizi.

4. Ali bin Saad bin Abdul Rahman bin Muhriz bin Abu Uthman dikenali

Abu Hassan Al-Abdari. Beliau telah mengarang kitab berjudul

Mukhtasar al- kifayah yang menceritakan mengenai perbedaan-

perbedaan pendapat antara para ulama. Beliau berketurunan dari bani

Abdul Dar, berasal dari Mayurqah, Andalus. Beliau merupakan seorang

yang alim dalam fatwa dan mengetahui perbedaan pendapat antara

ulama-ulama. Beliau mengambil ilmu dari Abu Hazim Al-Zahiri.

Kemudian selepas itu, Beliau telah berhijrah ke timur, mengerjakan haji

dan memasuki kota Baghdad. Beliau telah meninggalkan mazhab Ibn

Hazim dan menuntut ilmu dalam mazhab Syafie dari Abu Ishak Syirazi

dan Abu Bakar Syasi. Beliau belajar dari Qadi Abu Taib Tabari, Al-

Mawardi, Abu Hassan bin Ali Jauhari dan lain-lain. Diriwayatkan

darinya oleh Abu Qassim bin Samargandi, Abu Fadl Muhammad bin

Ataf, Saad al-Khair bin Muhammah al-Ansari dan lain-lain. Beliau telah

meninggal dunia pada hari Sabtu bulan Jamadil Akhir tahun 493 hijrah.
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5. Mandi bin Ali Al-Isfarayni al-Qadi Abu Abdullah.Beliau mempunyai

kitab ringkasan dalam bidang feqah yang berjudul al-Isti'na'. Beliau

menuntutilmu di Baghdad pada tahun 428 hijrah dari Imam Al-Mawardi,

Khatib alBaghdadi dan lain-lain.

6. Ibn Khairun, Imam Al-Alim al-Hafiz al-Musnadu 1-hujjah, Abu Fadli

Ahmad bin Hassan bin Ahmad bin Khairun al-Baghdad al-Muqarri Ibn

al-Baqalani. Dilahirkan pada tahun 406 hijrah. Mengambil ijazah

daripadanya Abu Hassan Muhammad bin Ahmad bin Salat Al-Ahwazi,

Abu Husain bin Mutayyim, Muhammad bin Ahmad bin Mahamili dan

lain-lain. Beliau mendengar ilmu dari Abu Ali bin Sazan, Abu Bakar

Barkani, Ahmad bin Mahamili, Abdul Malik bin Misran dan Al-

Mawardi. Beliau adalah seorang yang warak, alim dan banyak

meriwayatkan hadis. Beliau wafat pada bulan Rejab tahun 488 hijrah

ketika berumur 84 tahun satu bulan.

7. Abdul Rahman bin Abdul Karim bin Hawazan Abu Mansur Al-Khasayri

dilahirkan pada bulan safar 420 hijrah. Beliau mempunyai akhlak yang

mulia, warak, pelembut, sederhana dalam berpakaian, makan dan minum,

menghabiskan umurnya dengan beribadat dan berkhalwat. Beliau belajar

ilmu dengan bapanya, dari Abu Hafas Umar bin Abdullah bin Masrur,

Abu Said Zahir bin Muhammad bin Ibrahim Al-Nuqani, Abu Abdullah

AlSyirazi, Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Mazki

dan lain-lain. Beliau pergi ke Baghdad bersama bapanya dan menuntut
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ilmu dari Qadi Abu Taib, Al-Mawardi dan Abu Bakar Muhammad bin

Abdul Malik bin Bisran. Beliau wafat pada tahun 482 hijrah.

8. Abdul Wahid bin Abdul Karim bin Hawazin Al-Ustaz Abu Said ibn Al-

Ustaz Abu Qassim al-Khusayri di gelar sebagai Rukunul-Islam. Beliau

dilahirkan pada tahun 418 hijrah sebelum kelahiran Imam Haramain

setahun. Kehidupannya penuh dengan menuntut ilmu dan beribadat.

Beliau sering membaca Al-Quran. Menuntut ilmu hadis dari bapanya,

Abu Hassan Ali bin Muhammad Al-Tirazi, Abu Saad Abdul Rahman bin

Hamadan Nasrawi, Abu Hassan Muhammad bin Ahmad bin Jaafar Al-

Muzakiki, Abu Abdullah Muhammad bin Bakuwiyyah Al-Sirazi, Qadi

Abu Taib al-Tabari dan Qadi Abu Hassan al-Mawardi.

9. Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya bin Hasan bin Yahya bin Shahi Al-

Alwahi Abu Muhamad Al-Misri berasal dari negeri Mesir, merantau ke

kota Baghdad untuk menuntut ilmu dari ulama di sana seperti Qadi Abi

Taib alTabari, Al-Mawardi, Abi Ishak Barmaid, Abi Muhamad Jauhari

dan lain-lain. Ibnu Najar menyebutkan bahawa beliau wafat pada 13hb

Muharram 486 Hijrah dan disembahyangkan oleh Imam Abu Bakar Al-

Shahi. Subki telah menyebutkan bahawa : menurut tarikh Syeikh kami al-

Zahibi, beliau telah wafat pada 483 Hijrah, ini berbeza dengan riwayat

oleh Ibnu Najar.

10. Ahmad bin Ali bin Badran, Abu Bakar Huiwani. Beliau dilahirkan pada

tahun 420 hijrah dan belajar hadis dengan Qadi Abu Taib Al-Tabari, Al-

Mawardi, Al-Jawhari dan lain-lain. Antara kitabnya ialah kitab Lata'ifu 1



61

Ma'arif. Beliau wafat pada Jamadil Awwal tahun 507 hijrah dan

dikebumikan di Bab al-Harb.

11. Syeikh Islam, Imam Al-Hafiz Al-Mufidu musnid, Abu Gana'im

Muhamad bin Ali bin Maimum bin Muhamad Al-Nursi, Al-Kufi.

Dilahirkan pada 424 Hijrah. Seorang yang tsigah, warak dan banyak

sembahyang tahajjud pada waktu malam. Beliau menuntut ilmu dari

Muhamad bin Ali bin Abd Rahman Alawi, Abi Taib Al-Tabari, Al-

Mawardi dan lain-lain. Beliau meninggal dunia pada 16 Sya'ban tahun

510 hijrah dan dimakamkan di Kufah.

12. Abu Izzu Ahmad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Ahmad bin

Hamadan bin Umar bin Ibrahim bin Isa, anak sahabat Nabi s.a.w

bemama Uthbah bin Furqad Sulaimi Al-Ukbari, dikenali sebagai Ibn

Kadis. Beliau dilahirkan pada bulan Safar tahun 432 hijrah. Beliau

menuntut ilmu dengan Abu Taib Al-Tabari, Al-Mawardi, Al-Jauhari,

Abu Ali Muhammad bin Husain Jaziri dan Abu Husain bin Narsi. Beliau

wafat pada tahun 526 hijrah.28

3. Kiprah Sosial Kemasyarakatan Al-Mawardi

Dalam kiprah sosial kemasyarakatan, sejarah mencatat bahwa berkat

keahliannya dalam bidang hukum Islam, Al-Mawardi dipercaya untuk

memegang jabatan sebagai hakim dibeberapa kota, seperti di Utsuwa

(daerah Iran) dan di Baghdad.29 Dalam hubungan ini Al-Mawardi pernah

28Mohd Rumaizuddin Ghazali, Pengenalan Terhadap sejarah Hidup Al-Mawardi,
(Mindamadani: 8 Oktober, 2006), http://www.mindamadani.my/content/view/131/1/

29Mircea Eliade, The Encyclophedia of Religion, (New York: Macmillan Publishing
Company, t.t) Vol.9, hal. 290
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diminta oleh penguasa pada saat itu untuk menyusun kompilasi hukum

dalam madzhab syafi'I yang dinamai Al-Igra'.

Karier Al-Mawardi selanjutnya dicapai pada masa Khalifah Al-Qo'im

(1031- 1074). Pada waktu itu ia diserahi tugas sebagai duta diplomatik

untuk melakukan negosiasi dalam memecahkan berbagai persoalan dengan

para tokoh pemimpin dari kalangan bani buwaih Saljuk Iran.30 Pada masa

ini pula Al-Mawardi Mendapat Gelar sebagai Afdhal AlQudhot (Hakim

agung).31 Pemberian gelar ini sempat menimbulkan protes dari para Fuqoha'

pada masa itu. Mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang

boleh menyandang gelar tersebut. Hal ini terjadi setelah mereka menetapkan

fatwa tentang bolehnya Jalal Ad-Daulah Ibn Balau Ad-daulal Ibn adud Ad-

daulah menyandang gelaral Malik Al-Mulk (Rajanya Raja) sesuai

permintaan. Menurut mereka bahwa yang boleh menyandang gelar tersebut

hanyalah yang maha kuasa, Allah SWT.32

Adanya pertentangan tersebut memberi petunjuk bahwa dikalangan

para ulama fiqih terjadi semacam perpecahan antara ulama fiqih yang pro

pemerintah dengan ulama fiqih yang kontra pemerintah. Disini agaknya Al-

Mawardi berada pada pihak ulama yang pro pen-ierintah. Latar belakang

sosiologis ini kemudian berguna untuk menjelaskan pemikiran politik Al-

30 Yaqut Al-Harmany, Mu jam Al-Udaba', (Libanon: Dar al-Thya Al-tiras Al-araby, t.t),
XV, hal. 54

31 Khoiruddin az-Zerky, Al-Alain, (Beirut: Dar Al-Ilm Li Malayin, t.t), IV, hal. 327
32 Sebenarnya Al-Mawardi enggan menyandang gelar Afdhal Al-qudhot tersebut, karena

dalam pandangan beliau masih banyak orang lain yang lebih pantas menyandangnya. Oleh
karenanya, sampai sekarang Al-Mawardi hanya menyandang gelar Qodhi al-qudhot, walaupun
gelarnya Afdhal Qudhot. Lihat Yaqut Al-Harmany, Op. Cit; harun Khan Sherwani, Studies in
Muslim political Thought, (Terj) M. Arief Lubis, (Jakarta: Tintamas, 1964), hal. 93
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Mawardi sebagaimana dijumpai dalam karyanya yang berjudul Al-ahkam

As-Sulthoniyah.

Ditengah-tengah kesibukannya sebagai seorang Qodi, Al-Mawardi

juga sempat menggunakan sebagian waktunya beberapa tahun untuk

mengajar di Basrah dan Baghdad. Diantara muridnya sebagaimana telah

disebutkan pada pemabahasan terdahulu adalah seorang ulama terkenal

yaitu Al-Khatib Al-baghdadi (392-463 H) dan seorang Ahli hadits yang

mashur yaitu Abu Al-Izz Ahmad ibn Ubaidillah lbnQodisy.33

4. Integritas Al-Mawardi

Tidak diragukan lagi bahawa Imam Al-Mawardi merupakan tokoh

ulama dan pemikir politik dalam dunia ilmu Islam. Buku-bukunya

merupakan rujukan kepada pengkaji ilmu sejak dahulu sehingga sekarang,

bukan saja di timur tetapi juga di barat. Kitab al-Hativi al-Kabir sebanyak

22 jilid adalah kitab yang terkenal paling banyak membicarakan ilmu fiqih

dalam mazhab Syafi'i.

AI-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad bahawa

Imam Al- Mawardi seorang yang mempunyai tsigah di antara ulama dari

mazhab Syafie. Ibn Jawzi menyebutkan bahawa Al-Mawardi seorang yang

soleh. Yakut dalam Mu'ajam Adaba' menyebutkan bahawa Al-Mawardi

seorang alim yang terkemuka bennazhab Syafie. Abu Ishaq As-Syirozi

33Musthofa As-saqo, Pengantar Adab ad-Dunya Wa Ad-din, hal. 4
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Menyebut Al-Mawardi sebagai seorang yang agung diantara Fuqoha As-

syafi'iyah dan Al-Hafid dalam Mazhab.

Senada dengan pendapat para ulama diatas Ibn Khalikan

mengomentari Al- Mawardi sebagai seorang senior didalam Mazhab Asy-

Syafi'i serta menjadi tokohrujukan.34 Taj As-subki berkata" saya wajib

menempatkan Al-Mawardi pada derajat yang luhur sebagai seorang pemikir

karena beliau mempunyai keluasan ilmu dan metode berfikir serta Ahli

dalam berbagai disiplin keilmuan".35

5. Karya-karya Al-Mawardi

Selain seorang ulama yang waktunya banyak digunakan untuk

keperluan pemerintah dan mengajar, Al-Mawardi tercatat sebagai ulama

yang banyak melahirkan karya-karya tulisnya dengan ikhlas.36

Ditengah-tengah kesibukannya sebagai Qodhi, Al-Mawardi juga

banyak memanfaatkan waktunya untuk banyak membuat karya tulis/ilmiah.

34 lbn Khalikan Berkata " Al-Mawardi Adalah sekian dari senior dan ulama rujukan
Mazhab AsSyafi'i. Selain itu Al-Mawardi Juga seorang Hafidh dalam mazhab. Ia mempunyai
sebuah karya yang disebut Al-Hawi al-Kabir yang tidak ada seorang pun menelaah kitab ini
kecuali akan memberikan bahwa Al-mawardi adalah seorang yang luas dan mempunyai
pengetahuan yang sempuma dalam fiqh Asy'Syafi'i". Lihat Musthofa As-sago, Adab, hal. 9

35 Ibid, hal. 9
36 Behan banyak menulis buku, namun konon kabarnya beliau tidak mau mengeluarkan

buku tersebut selama hidupnya. Tidak dipublikasikannya buku tersebut, kata Al-Mawardi
berhubungan dengan keikhlasan. Dalam kaitan ini ia pernah meminta kesediaan seorang teman
dekatnya selama hidup untuk hadir menjelang ajalnya dan diminta untuk meletakkan tangannya
pada tangan Al-Mawardi. Jika tangan beliau menggenggam dengan kuat tangan sahabatnya, maka
hal ini pertanda bahwa karya tulisnya itu tidak diterima oleh Allah dan akan di hanyutkan di
sungai Dajlah. Tetapi jika tangan Al- Mawardi tenyata tidak menggenggam tangan sahabatnya itu,
maka hal ini sebagai pertanda bahwa Allah menerima do'a dan karya-karya tulisannya atu akan
dipublikasikan ketengah-tengah masyarakat. Nyatanya Al-Mawardi tidak menggenggam tangan
sahabatnya itu, sebagai pertanda bahwa karyakarya tulisnya disusun dengan tulusdan ikhlas. Lihat
Ibn Khalikan, wafayat al-a'yan, III, hal. 281-283
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Tidak kurang dari 12 judul yang secara keseluruhan dapat dibagi tiga

kelompok pengetahuan, yaitu;

Kelompok pengetahuan agama antara lain; kitab Tafsir yang berjudul

An-Nukat wa al'uyun, kitab ini menurut catatan sejarah belum pernah

diterbitkan, naskah buku ini masih tersimpan pada perpustaaan college `Ali

di konstitunopel dan perpustakaankubaryali dan Rampur di india. kitab Al

Hawi Al-Kabir, kitab ini adalah sekumpulan pendapat hasil ijtihad beliau

dalam bidangang fikih. Kitab ini disusun berdasarkan Mazhab syafi'i,

memuat 4000 halaman dan disusun dalam 20 bagian. Masih juga dalam

bidang ilmu pengetahuan agama adalah kitab Al-Igra',yang merupakan

ringkasan dari kitab Al-hawi Al-kabir, ditulis dalam 40 halaman serta Adab

Al-qodhi, Al-Igna' dan Alam An-Nubuwah.

Kelompok pengetahuan politik dan ketatanegaraan antara lain; Al

Ahkarn asSulthoniyah, Nasihat Al-Mulk, Tshil an-Nazar WaAz-zafar

danQowanin al- Wizaroh Wa Siasat Al-Mulk. Kitab-kitab tersebut termasuk

karya baliau yang sangat populer dikalangan dunia Islam. Naskah-naskah

kitab ini telah diterbitkan di Mesir oleh penerbit Dar Al-Usul pada tahun

1929 dan telah diterjemahkan kedalam bahasa jerman, prancis dan latin

Selanjutnya adalah kelompok pengetahuan bidang akhlak yang termasuk

kelompok bidang ini adalah kitab an-Nahwu, al-Ausat wa'alhikam dan al-

Bughyah fi adab ad-Dunna waddin. kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din dinilai

sebagai buku yang amat bermanfaat. Buku ini pemah ditetapkan oleh

kementrian pendidikan di Mesir sebagai buku pegangan di sekolah-sekolah
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tsanawiyah selama lebih dari 30 tahun. Selain di Mesir, buku ini diterbitkan

pula beberapa kali di Eropa, sementara itu ulama Turki bernama Hawais

Wafa Ibn Muhammad Ibn Hammad Ibn Halil Ibn Dawud Al-Jurjany pernah

mensyarahkan buku ini dan diterbitkan pada tahun 1328.37Kitabinilah yang

aklan menjadi sumber primer dari penelitian ini.

Al-Mawardi dengan nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan ibn

Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-Bashri al-Syafi'i. Ia lahir pada

tahun 364 H/975 M di kota Bashrah,dan meninggal dunia pada bulan Rabi'

al-Awwal 450 H/1059 M di kota Baghdad dalam usia 86 tahun. Ini berarti

al-Mawardi hidup pada paroh kedua abad IV H dan paroh pertama abad V

H, dimana masa perkembangan ilmu pengetahuan masih cukup

mengagumkan. Al- Mawardi menghabiskan masa awal studinya di Bashrah

yang kala itu menjadi salah satu kota metropolis dan sentral budaya. Di kota

ini, rasionalisme Mu'tazilah sangat mewarnai diskursus intelektual dan

kultural. Sewajarnya, bila nuansa kota semacam itu turut membentuk pola-

pikir al-Mawardi dalam perkembangan berikutnya, sehingga cenderung

rasional.38 la sempat berguru kepada ulama ternama, antara lain: Abu al-

Qasim Abd al- Wahid al-Basri (w. 386 H), Muhammad al-Munqiri, dan

Hasan ibn Ali al-Jabali, yang diakui sebagai ahli hadis dan ahli fikih.

Setelah beberapa lama di Bashrah, al-Mawardi melanjutkan studinya ke

Bagdad. Di kota ini, ia berguru kepada imam al-Za'farani dan Abu Hamid

37 Lihat Musthofa As-Saqo, Op. Cit, hal. 12
38 Uraian secara detail tentang karya-karya al-Mawardi; lihat Asyur, "al- Ahkam," hal. 20.
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al- Isfirayini (w. 406 H). Berkat kecerdasan dan kegigihannya, al- Mawardi

berhasil menjadi ulama' yang mumpuni dalam berbagai disiplin ilmu dan

pengarang yang produktit. Banyak karya tulis yang telah dihasilkannya_

baik tentang keagamaan, kebahasaan, kesusasteraan_ moral maupun tentang

sosial-politik. Karir al-Mawardi terus menanjak, hingga akhirnya ia

dipercava memangku jabatan sebagai Hakim Agung Daulat Abbasiyah di

Baghdad. Sejak tahun 334 H, kekhalifahan Abbasiyah di Bagdad sudah

berada di bawah bayang-bayang para amir Buwaihi yang berpaham syi'i.

Secara de facto, mereka inilah yang berkuasa menentukan kebijakan negara,

sedangkan Khalifah hanya dijadikan sebagai simbol. Pada masa ini,

setidaknya terdapat tiga etnis utama dalam Daulat Abbasiyah, yaitu: etnis

Turki, etnis Persia dan etnis Arab. Dalam realitanya, dinamika sejarah umat

Islam yang penuh gejolak dan disintegrasi merupakan akibat dari konflik

ketiga etnis itu. Di saat kekhalifahan melemah, konflik dan disintegrasi

cenderung terbuka, eksplosif, dan eskalatif. Kondisi demikian terus kian

memburuk dan berakibat pada terjadinya instabilitas sosial- politik yang

akut. Al- Mawardi, sebagai orang yang merasa bertanggung- jawab,

berusaha memperbaiki keadaan dan melakukan refleksi pemikiran yang

kemudian dituangkan dalam karya-karya ilmiahnya. Kiprah al-Mawardi

dalam konstelasi sosial-budaya kosmopolit menjadikannya semakin sadar

akan pentingnya horison pemikiran yang tidak terkungkung dalam ajaran

agama yang kaku dan dogmatik. Karena itu, ia secara lantang menyuarakan

arti peran dan otonomi akal, sebagaimana yang berkembang dan diapresiasi
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di kalangan Mu'tazilah. Kendatipun demikian, tidak berarti pemikiran al-

Mawardi cenderung pada abstraksi spekulatif dan renungan murni filosofis

yang tidak menyentuh kondisi riil kehidupan, melainkan sebaliknya, nuansa

orientasi kepraktisan dan aplikasi sangat kentara dalam pemikirannva. Maka

dari itu, tak mengherankan bila tidak hanya aspek das sollen yang menjadi

sorotan pemikirannva, melainkan juga aspek dos sein tata kehidupan di

masa itu.


