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ABSTRAK
Doni Putra (2020):

Konsep Nilai Pendidikan Karakter Perspektif
Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Fauna).

Tadabbûr Al-

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai karakter pada ayat-ayat
fauna dalam al-Qur’an terutama lebah, burung gagak dan singa. Alasan mengapa tiga
hewan tersebut, karena lebah dipilih sebagai sampel mewakili serangga, gagak dipilih
mewakili fauna unggas dan singa dibahas mewakili binatang buas. Dasar yang
menjadi alasan mengapa manusia bisa dan boleh serta dianjurkan meniru dan belajar
dari nilai karakter hewan, dikarenakan adanya hewan yang masuk surga, misalnya
qitmîr-nya ashab al-Kahfi, lebah nabi jadikan sebagai tamsilan mukmin sejati,
padahal hewan tidak dihisab amalnya. Kemudian nilai karakter apa saja yang bisa di
implementasikan dalam diri manusia, terutama dunia pendidikan serta tadabbûr
makna terdalam dari ayat-ayat yang bercerita tentang tiga fauna tersebut, inilah yang
akan dicari jawaban dalam penelitian ini.
Penelitian ini merupakan model kepustakaan (library research), dengan upaya
mendalami serta menganalisis nilai-nilai karakter yang terdapat pada tiga fauna di
atas. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an dan tafsirnya, data
sekundernya seluruh referensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sedangkan
analisis data menggunakan metode tafsir tematik dan muqarranah (komparatif).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai karakter yang ada pada
fauna (hewan) dalam al-Qur’an, yaitu: 1). Fauna Lebah: (a) Kerja keras, (b). Ikhlas
dan rela berkorban, (c). Disiplin, (d). Patuh dan ta’at, (e). Amanah dan bertanggung
jawab, (f). Mandiri, (g). Tidak mencari jabatan, (h). Menghormati pemimpin, (i).
Bermanfaat bagi makhluk lain, (j) Menjaga kebersihan. 2). Burung gagak: (a).
Kecerdasan, (b). Kerjasama, (c). Keimanan, (d). Nilai pendidikan syariah. 3). Fauna
Singa: (a). Keberanian, (b). Kasih sayang, (c). Ikhlas, (d). Sabar, (e). Kerjasama. Dari
18 nilai karakter yang terdapat pada fauna diatas, maka relevans karakter fauna
tersebut dengan dunia pendidikan adalah dapat menambah pemahaman tentang: a).
nilai karakter dalam merumuskan tujuan pendidikan, b). Merumuskan ciri dan
kandungan kurikulum, c). Merumuskan ciri guru profesional, d). Merumuskan kode
etik dan tata tertib sekolah, e). Merumuskan metode dan pendekatan yang efektif pada
proses pembelajaran, f). Mewujudkan kondusifnya lingkungan pendidikan. Lebih dari
itu karakter fauna tersebut akan mengajarkan pada siswa, guru dan pimpinan sekolah
agar selalu menebar manfaat kepada orang lain sebagaimana lebah, mengenal diri
sendiri (kenal diri) dengan mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana gagak dan
takut (khauf) hanya kepada Allah swt, sebagaimana singa. Sehingga ilmu yang
didapatkan akan menjadikan seseorang hanya takut dan sangat takut kepada Allah swt
atau taqwa (Qs. Fatir (35): 28: “sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah
swt adalah orang-orang yang berilmu/ulamâ”). Hal ini sesuai dan relevan dengan
tujuan pendidikan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang
Maha Esa (Allah).
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ABSTRACT
Doni Putra (2020): Velue Concept of Character Education Perspective Tadabbur
Al-Quran (Analysis of Interpretation of Fauna Verses)

This study aims to determine the character values of the fauna verses in the
Qur'an, especially bees, crows and lions. The reason why these three animals, is
because bees were chosen as samples to represent insects, crows were chosen to
represent avian fauna and lions were discussed to represent wild animals. The basic
reason why humans can and may and are encouraged to imitate and learn from the
character values of animals, is because of the existence of animals that enter heaven,
for example the qitmîr of ashab al-Kahfi, the prophet's bee is used as an image of a
true believer, even though the animal is not deprived of charity. Then what character
values can be implemented in humans, especially the world of education and the
deepest tadabbûr meanings of the verses that tell about the three fauna, this is what
will be sought for answers in this study.
This research is a library research model, with an effort to explore and analyze
the character values found in the three fauna above. The primary data source in this
study is the al-Qur'an and its interpretation, secondary data are all references that are
related to this research. Meanwhile, data analysis used thematic interpretation and
muqarranah (comparative) methods.
The results of this study indicate that the character values that exist in the
fauna (animals) in the Qur'an, are: 1). Bees Fauna: (a) Hard work, (b). Sincere and
willing to sacrifice, (c). Discipline, (d). Obey and obey, (e). Trustworthy and
responsible, (f). Independent, (g). Not looking for a position, (h). Respect for leaders,
(i). Beneficial to other creatures, (j) Maintain cleanliness. 2). Crow: (a). Intelligence,
(b). Cooperation, (c). Faith, (d). The value of sharia education. 3). Lion fauna: (a).
Courage, (b). Affection, (c). Sincerity, (d). Patience, (e). Cooperation. Of the 18
character values contained in the fauna above, the relevance of the fauna character to
the world of education is to increase understanding of: a). character values in
formulating educational goals, b). Formulating the characteristics and content of the
curriculum, c). Formulating the characteristics of professional teachers, d). Formulate
a code of ethics and school rules, e). Formulate effective methods and approaches in
the learning process, f). Creating a conducive educational environment. More than
that the character of the fauna will teach students, teachers and school leaders to
always spread benefits to others like bees, to know oneself (know oneself) by getting
closer to Allah, like crows and fear (khauf) only to Allah SWT, like a lion. So that the
knowledge obtained will make a person only afraid and very afraid of Allah SWT or
taqwa (Surah Fatir (35): 28: "In fact the people who fear Allah the most are those who
are knowledgeable / ulamâ"). This is appropriate and relevant to the goals of
education according to Law Number 20 of 2003 concerning the National Education
System, namely to become a human being who believes and has devotion to God
Almighty (Allah).
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ﻣﻠﺨﺺ
دوﱐ ﻓﻮﺗﺮا ) :(٢٠٢٠ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺗﺪاﺑﲑ اﻟﻘﺮآن )ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻔﺴﲑ آﻳﺎت اﳊﻴﻮاﻧﺎت(
ﻘﺮآن وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺤﻞ واﻟﻐراب واﻷﺳﺪ.
اﻟﺴﺒﺐ ﰲ أن اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ  ،اﻟﻨﺤﻞ ﰎ ﺻﻨﻌﻬﺎ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳊﺸﺮات  ،ﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻐﺮﺑﺎن ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺪواﺟﻦ وﲤﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷﺳ ﺪ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﱪﻳﺔ .اﻷﺳﺎس ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻗﻴﻢ
اﳊﻴﻮاﻧﺎت وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ  ،ﻷن ﻫﻨﺎك ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ  ،ﻣﺜﻞ  ،ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻤﲑ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻔﻲ ،وﲤﺜﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ان اﳌﺆﻣﻦ ﻛﺎاﻟﻨﺤﻠﺔ ,ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻻ ُﲢﺴﺐ أﻓﻌﺎﻟﻪ  .ﰒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﰲ اﻟﺒﺸﺮ  ،وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪﺑﺮ  ،أﻋﻤﻖ ﻣﻌﲎ ﻟﻶﻳﺎت اﻟﱵ ﲢﻜﻲ ﻋﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻨﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ.
ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺒﺤﺜﻲ ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ )ﲝﺚ اﳌﻜﺘﺒﺔ(  ،ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ وﲢﻠﻴﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ )ﻗﻴﻢ( اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة
ﰲ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋﻼﻩ .اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﲑﻩ  ،واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ
ﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮق اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻮﺿﻌﻲ واﳌﻘﺮﻧﺔ )اﳌﻘﺎرن).
أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أن )ﻗﻴﻢ( ﺧﻮاص ﺣﻴﻮاﻧﺎت )اﳊﻴﻮاﻧﺎت( ﰲ اﻟﻘﺮآن وﻫﻲ .(١:اﻟﻨﺤﻞ) :أ( اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺸﺎق ) ،ب( .إﺧﻼص وﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ) ،ج( .اﻻﻧﻀﺒﺎط ) ،د( .ﻣﻄﻴﻊ ) ،ﻫـ( .اﻟﺜﻘﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ) ،و( .ﻣﺎﻧﺪﻳﺮي ،
)ز( .ﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺐ ) ،ح( .ﳛﱰم اﻟﻘﺎﺋﺪ ) ،ط( .ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻷﺧﺮى ) ،ي( اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ.(٢ .
اﻟﻐراب) :أ( .اﻟذﻛﺎء )ب( .اﻟﺘﻌﺎون ) ،ج( .اﻹﳝﺎن )د( .ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ .(۳ .اﻷﺳد) :أ( .اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ )ب( .اﳊﺐ
)ج( .إﺧﻼص ) ،د( .اﻟﺼﱪ )ﻫـ( .ﺗﻌﺎون .ﻣﻦ ﺑﲔ  ١۸ﺣﺮﻓًﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ روح اﳊﻴﻮاﻧﺎت أﻋﻼﻩ  ،ﳝﻜﻦ أن ﺗﺰﻳﺪ أﳘﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﳌﻤﻴﺰ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ :أ( .ﺣﺮف )ﻗﻴﻤﺔ( اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﻫﺪاف اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  ،ب( .ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻴﺰات
اﳌﻨﻬﺞ وﳏﺘﻮاﻩ  ،ج( .ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻠﻢ اﶈﱰف  ،د( .ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺪوﻧﺔ اﻷﺧﻼق واﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺪرﺳﻲ  ،ﻫـ( .ﺻﻴﺎﻏﺔ
ﻃﺮق وﻣﻨﺎﻫﺞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ،و( .ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاﺗﻴﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت
ﺳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ وﻗﺎدة اﳌﺪارس أن ﻳﻨﺸﺮوا داﺋﻤًﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺤﻞ  ،وأن ﻳﻌﺮﻓﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ )ﻳﻌﺮﻓﻮا
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أﺳﺪ .ﲝﻴﺚ أن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ

أﻧﻔﺴﻬﻢ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ ﷲ  ،ﺣﻴﺚاﻟﻐراب

ﺳﺘﺠﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﳜﺎف ﻓﻘﻂ وﳜﺎف ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻓﺎﻃﺮ ) :٢۸: (۳۵ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻓﻮن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﱃ ﻫﻢ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ  /اﻟﻌﻠﻤﺎء( .ﻫﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ وذو ﺻﻠﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٢٠ﻟﺴﻨﺔ
 ٢٠٠۳ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  ،اﻟﺬي ﻳﺆﻣﻦ وﳜﺎف ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Karakter sering juga disebut dengan akhlak, moral atau kepribadian
manusia yang berkaitan erat dengan ketuhanan (tauhid), diri sendiri, sesama
manusia, lingkungan sekitar dan kewarganegaraan yang dimanifestasikan dalam
pemikiran, sikap, perasaan, kata-kata, dan tindakan berdasarkan norma agama,
hukum, adab, budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. 1
Permasalahan karakter adalah salah satu masalah penting yang sedang
muncul dalam dunia pendidikan di dunia sekarang ini. Program Pembentukan
Karakter adalah umpan balik terhadap kemerosotan akhlak dalam membangun
realiata sosial yang berefek pada terpuruknya suatu bangsa di berbagai belahan
dunia. Bahkan keruntuhan akhlak telah memaksa sebuah negara untuk
membungkuk pada nilai-nilai dehumanisasi dalam lingkaran sosial dan kultural
manusia.
Ledakan kemerosotan moral terbukti di depan mata ketika (siswa) dan
bahkan pendidik (guru) mulai menjauh dari karakter mulia atau akhlaqul karimah,

1

Acuan karakter bagi seorang muslim menurut Abû al-A‟la al-Maudûdiy (w. 1979 M)
memiliki ciri-ciri yang sempurna dan berbeda dengan sistem moral yang tidak bersumber dari
nilai-nilai Islam. Kesempurnaan pertama, keridlaan Allah merupakan tujuan hidup seorang
muslim; kedua, semua sisi kehidupan manusia senantiasa ditegakkan diatas moral Islami sehingga
moralitas Islam itu berkuasa penuh atas semua urusan kehidupan manusia dan ketiga, tuntutan
Islam terhadap manusia agar melaksanakan sistem kehidupan yang didasarkan kepada normanorma kebaikan jauh dari keburukan. Lihat Abul A‟la al-Maudūdi, Islamic Way Of Life, Terj.
Mashuri Sirajudin Iqbal”, (Bandung: sinar baru, 1983), hlm. 39-41.
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2

seperti: pemerkosaan terhadap norma dan nilai ajaran agama,2 peredaran video
porno di kalangan pelajar, hancur dan pupus penghargaan terhadap guru dan ibu
bapak (kedua orang tua), seks bebas yang semakin membimbangkan,3 perkelahian
antar pelajar yang sering terjadi, penindasan semakin menjamur,4 cabut pada
waktu belajar dianggap normal, lemahnya minat belajar, tidak berdisiplin dan
tidak tepat waktu, kejujuran semakin jarang, dan tidak sedikit para remaja dan
kaula muda yang terlibat dan tercemar dengan obat terlarang (narkotika),5 tingkah
laku seks sesama jenis atau LGBT telah tersebar dimana-mana, juga nilai norma
manusia yang lainnya.

2

Pelecehan nilai-nilai agama akhir-akhir ini semakin marak di berbagai sisi kehidupan,
termasuk di dunia pendidikan , seperti beredar nya video-video pelajar yang berjoget-joget
diwaktu
sholat,
https://www.youtube.com/watch?v=3M7xQ4OEGrg,
https://www.youtube.com/watch?v=lnwRnQn7fwc, menginjak dan mempermain-mainkan alQuran,
https://www.youtube.com/watch?v=b394fYACSUo,
https://www.youtube.com/watch?v=ZqZrS0bOgR0 diunduh pada hari kamis 20 februari 2019 jam
11.05 WIB. dan perbuatan merendahkan nilai agama yang lainnya.
3
Hasil survei Komnaspa dan Lembaga Perlindungan Anak di 10 Kota besar di Indonesia
pada tahun 2012 menjelaskan bahwa, dari 4.726 siswa SMP dan SMA 93,7% nya telah melakukan
hubungan seksual berupa: ciuman, petting, general stimulation dan oral seks. 62,7% remaja SMP
tidak perawan lagi dari 4.726 responden SMP dan SMA. 21,2% Remaja SMA telah menggugurkan
kandungannya dari 4.726 responden SMP dan SMU. Sementra itu pada tahun sebelumnya (2011)
Pada bulan Mei, Sexsual behavior survey juga telah melakukan penelitian di lima kota besar di
Indonesia, yaitu Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali menjelaskan bahwadari
663 responden yang diwawancarai secara langsung mengakui bahwa 39% responden remaja usia
antara 15-19 tahun pernah melakukanhubungan seksual, sisanya 61% berusia antara 20-25 tahun
lebih. Lebih memprihatinkan lagi berdasarkan profesi, peringkat tertinggi yang pernah melakukan
free seks ditempati oleh mahasiswa 31%, karyawan kantor 18%, sisanya ada pengusaha,
pedagang, buruh dan sebagainya, termasuk 6% siswa SMP dan SMA. Lihat Al-Wizar, “Nilai nilai
pendidikan karakter dalam al-quran”, (Disertasi Doktor, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim
Riau 2019), hlm. 2.
4
Terjadi 41 Kasus Perundungan Atau Bullying di Tahun 2018 - NET24 . lihat link
https://www.youtube.com/watch?v=SPb71Ye8ae8, diunduh pada hari kamis 20 februari 2019 jam
11.05 WIB.
5
Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan 4 dari 100 pelajar dan mahasiswa
pernah menggunakan narkoba. 1,9 Persen dari angka tersebut rutin mengkonsumsi
narkoba.https://www.youtube.com/watch?v=BUWCHdvBr0w, diunduh pada hari kamis 20
februari 2019 jam 11.05 WIB. Penulis sendiri setiap mnyampaikan tausiyah untuk pemuda di
berbagai tempat, hal yang sering diingatkan oleh pengurus masjid untuk dibahas adalah tentang
narkoba, pergaulan bebas dan berbakti kepada kedua orang tua. Fenomena ini menjadi sebagian
bukti bahwa karakter ataupun akhlâq al-Karimah yang semakin hari semakin terkikis dari
kehidupan beragama bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

3

Kemerosotan moral merupakan musibah besar yang tidak hanya dialami
oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi juga menjadi masalah bangsa-bangsa di
seluruh dunia. Kerusakan nilai-nilai moral dalam masyarakat dunia terlihat dalam
bentuk, Pertama, Free-sex yang menjadi fenomena di seluruh dunia, didukung
oleh Barat dan diperkuat dengan perangkat-perangkat media massa yang telah
berhasil menyebarkan penyakit AIDS, perzinahan, homoseks dan lesbi dengan
bernaung dibawah bendera kebebasan individu atau hak azazi manusia.
Kedua, Peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang dengan berbagai
ragamnya, perluasan tempat pemasaran dan peningkatan teknik produksi dan
promosinya. Ketiga, Kasus kriminalitas yang tinggi dengan berbagai bentuknya,
baik yang bersifat pribadi maupun sosial, seperti Merajalelanya kasus penculikan
anak, wanita dan orang dewasa, pembajakan pesawat dan kapal laut, bahkan yang
lebih mirisnya lagi antar negara-negara dunia, seperti sebuah negara menjajah dan
menyerang negara lain yang lemah system pertahanannya dengan tujuan
menguasai kekayaan alamnya.
Keempat, Adanya undang-undang yang dirumuskan oleh badan-badan
dunia yang memihak negara-negara maju, kuat atau kaya untuk menguasai
Negara-negara berkembang atau miskin. Meskipun mencerminkan ketidak adilan
yang dijustifikasikan oleh sejumlah undang-undang tersebut, akan tetapi tidak
mendapatkan perlawanan berarti dari pihak yang dirugikan karena adanya
ancaman embargo ekonomi maupun serangan militer.
Menurut Zakiyah Darajat (wafat 2013 ), sebagaimana yang dikutip

4

kokom komariah,6 kemerosotan moral, akhlak dan karakter yang banyak terjadi
dewasa ini antara lain disebabkan Pertama, karena kurang tertanamnya nilainilai agama. Keyakinan beragama yang dibangun atas dasar pemahaman yang
baik dan benar tentang nilai-nilai ajaran agama yang dianut, kemudian diiringi
dengan pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari
merupakan benteng moral yang paling kokoh.
Apabila keyakinan beragama betul-betul telah menjadi bagian integral
dari kepribadian seseorang, maka keyakinan itulah yag akan mengawasi segala
tindakan, perkataan bahkan perasaannya. Ketika seseorang dihadapkan kepada
ajakan

yang

sepertinya

menyenangkan

dan

menggembirakan,

maka

keimanannya segera memfilter apakah hal tersebut diperbolehkan atau dilarang
oleh agama. Andaikan termasuk kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai
ataupun norma-norma agama, betapapun hebatnya ajakan tersebut tentu tidak
akan diindahkannya, karena ia takut mengerjakan yang terlarang dalam agama
yang mengakibatkan mendatangkan resiko baik dari segi duniwi maupun
ukhrowi.
Setiap orang yang apabila keyakinan kepada Tuhan telah tertanam
dengan kokoh didalam jiwanya, maka ia akan mampu menjalankan agama
dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak perlu polisi, tidak perlu pengawasan
yag ketat, karena setiap orang dapat menjaga dirinya sendiri dan tidak akan mau
melanggar hukum-hukum dan ketentuan Tuhannya. Semakin jauh seseorang dari

6

Kokom Komariah, “Model Pendidikan Nilai Mora Bagi Para Remaja Menurut
Perspektif Islam”, Jurnal pendidikan agama islam Ta‟lim, Vol. 9 No. 1 -2011, hlm. 47-50.
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agama, semakin susah memelihara moralnya dan semakin kacaulah suasana,
karena semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran atas hak dan hukum.
Kedua, Kondisi yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial,
maupun politik. Kondisi-kondisi yang tidak stabil dilingkungan seseorang dapat
menimbulkan kegelisahan, kecemasan dan ketakutan. Keadaan seperti ini akan
mendorong kepada perbuatan-perbuatan yang mencari rasa aman yang kadangkadang menimbulkan kecurigaan, tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan,
kebencian kepada orang lain, adu domba, fitnah dan lain sebagainya.
Ketiga, Pendidikan moral dan akhlak

yang kurang terlaksana

sebagaimana mestinya (normatif) atau yang sebisanya (objektif), baik di
lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pembinaan moral seharusnya
dilaksanakan sejak kecil sesuai dengan kemampuan dan umur seseorang, karena
setiap anak lahir belum mengerti mana yang betul dan mana yang salah, dan
belum tahu batasan-batasan dan ketentuan moral yang berlaku dalam
lingkungannya. Pembinaan moral yang dilakukan semestinya tidak dengan hanya
menyuruh menghafal rumusan tentang baik dan buruk, akan tetapi harus dengan
dibiasakan.7
Sikap-sikap yang dianggap baik apabila tidak dibiasakan dan ditumbuh
kembangkan semenjak dini dalam kehidupan anak-anak untuk kemajuan
moralnya, maka anak-anak akan tumbuh dengan tidak mengenal moral ataupun
akhlak. Perlu menjadi catatan bahwa pengetahuan tentang moral semata juga
7

Mochamad Iskarim, “Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI
dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa)”, Jurnal Edukasia Islamika: Vol. I, No. 1,
Desember 2016, hlm.5 dan 6.
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tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal bila tidak diterapkan dalam
kehidupan nyata. Moral bukanlah suatu pelajaran atau ilmu pengetahuan yang
dapat dicapai dengan mempelajari, tanpa membiasakan hidup bermoral dari
kecil, karena moral itu tumbuh dari tindakan kepada pengertian.
Seperti halnya keluarga yang dijadikan sebagai basic-education, sekolah
pun memiliki peranan penting dalam pembinaan moral. Hendaknya sekolah
dapat dijadikan sebagai wadah untuk menumbuh kembangkan mental dan moral
anak didik, disamping ilmu pengetahuan, pengembangan bakat dan kecerdasan.
Untuk menumbuhkan sikap moral yang demikian itu, pendidikan agama di
sekolah harus dilakukan secara intensif agar ilmu dan amal dapat dirasakan anak
didik di sekolah. Apabila pendidikan agama/moral diabaikan di sekolah, maka
didikan agama/moral yang diterima di rumah tidak akan berjalan dengan baik,
bahkan mungkin paradoks (berlawanan), dan berdampak pada kegagalan
pendidikan moral.
Selain rumah tangga dan sekolah, masyarakat juga memiliki peran dalam
pembinaan moral yaitu sebagai kontrol secara eksternal. Kerusakan moral yang
terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat juga sangat besar pengaruhnya dalam
pembinaan anak.
Terjadinya kerusakan moral dikalangan pelajar dan generasi muda tidak
luput dari tidak efektifnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam
pembinaan moral. Dengan begitu ketiga instansi pendidikan ini harus berjalan
berdampingan dalam pendidikan atau pembinaan moral. Disinilah pentingnya
peranan orang tua, guru dan lingkungan.

7

Keempat, Suasana rumah tangga yang kurang baik, seperti hilangnya sikap
saling pengertian, saling menerima, saling menghargai, saling mencintai di antara
suami dan isteri, serta tidak rukunnya ibu-bapak. Kondisi-kondisi seperti ini
dapat menyebabkan timbulnya kegelisahan pada diri anak. Mereka menjadi takut,
cemas dan tidak tahan berada ditengah-tengah orang tuanya.
Anak-anak yang gelisah dan cemas akan mudah terdorong kepada
perbuatan-perbuatan yang merupakan ungkapan dari rasa yang ada di dalam
hatinya, biasanya akan mengganggu ketenteraman orang lain. Demikian juga
halnya dengan anak-anak yang merasa kurang mendapat perhatian, kasih sayang
orang tua akan mencari kepuasan di luar rumah.
Kelima, Pengaruh obat-obatan dan alat-alat anti hamil yang diperkenalkan
secara masif. Suatu hal yang terkadang terlupakan sehingga mempengaruhi moral
anak, khususnya remaja adalah kurang disadarinya bahaya diperkenalkanya
secara populer obat-obatan dan alat-alat yang dapat mencegah kehamilan.
Usia muda adalah usia yang mengalami dorongan seksual yang tinggi
akibat pertumbuhan biologis yang dilaluinya. Apabila mereka belum memikiki
pemahaman yang sempurna dan belum mendapat didikan agama yang mendalam,
maka dengan mudah dapat terbawa arus dan bisikan hawa nafsu yang sulit
dikendalikan karena bujuk rayu orang-orang jahat yang hanya berkeinginan
melampiaskan hawa nafsunya. Sehingga obat-obatan ataupun alat-alat itu akan
dimanfaatkan oleh anak-anak muda yang tidak terkecuali anak-anak sekolah atau
mahasiswa.

8

Keenam, Banyaknya tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran, keseniankesenian yang tidak mengindahkan dasar dan tuntunan-tuntunan moral.
Belakangan ini di antara hal-hal yang kurang mendapat perhatian serius adalah
tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, kesenian-kesenian
dan permainan-permainan yang seolah-olah mendorong anak muda untuk
mengikuti arus mudanya. Nilai-nilai moral dan agama kurang mendapat
perhatian. Hasil-hasil karya seni sekedar ungkapan dari bentuk keinginan semata
tanpa

memperhatikan

nilai-nilai

akhlak

mulia

dan

agama.

Sehingga

menjerumuskannya ke jurang kemerosotan moral.
Ketujuh, kurangnya pembinaan moral untuk mengisi waktu luang (leisure
time) serta fasilitas dan markas-markas bimbingan dan penyuluhan bagi anakanak dan pemuda.
Usaha Pembentukan karakter atau moral sering diibaratkan dengan
mengukir batu permata atau permukaan besi yang keras. Karakter juga ditafsirkan
sebagai tanda atau corak tingkah laku khas. 8 Donni Koesoema A, menyebutkan
karakter sama juga dengan kepribadian.9 Sementara itu, menurut Masnur Muslich,
karakter berkaitan dengan kekuatan moral, mempunyai konotasi positif, bukan
netral.10 Sementara itu, menurut Thomas Lickona (1943-sekarang) karakter adalah
pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan karakter
yang hasilnya terlihat pada tindakan maupun perbuatan seseorang, yaitu tingkah
8

Sri Judiani, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Melalui Pengamatan
Pelaksaan Kurikulum, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume 16, Edisi khusus III, (Oktober
2010), Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional, hlm. 21
9
Donni Koesoema A, Pendidikan Karakter di Zaman Keblinger, Mengembangkan Visi
Guru Sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidikan Karakter, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 80.
10
Masnur Muslich, Pendidikan Karakter, Menjawab Tantangan Krisis Multidimensiona,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 71.
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laku yang baik, kejujuran, tanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja
keras, dan sebagainya.
Penggemblengan karakter yang sangat dekat di sekitar masyarakat adalah
dunia pendidikan. Maka pendidikan karakter adalah proses membentuk tingkah
laku atau karakter seseorang, sehingga dapat membedakan mana yang baik dari
yang buruk dan dapat menerapkannya dalam kehidupan. Pendidikan karakter pada
dasarnya merupakan akibat dari tanggung jawab seseorang untuk memenuhi suatu
kewajiban.11
Karakter akan menentukan tingkah laku suatu bangsa secara kolektif.
Proses pembinaan karakter berawal dari penentuan karakter pribadi yang keduaduanya diharapkan dapat terkumpul menjadi karakter masyarakat dan akhirnya
menjadi karakter bangsa.12
Pendidikan karakter sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
keseluruhan struktur sistem pendidikan nasional, harus dikembangkan dan
dilaksanakan secara sistematik dan holistik dalam tiga tonggak pendidikan
karakter negara, yaitu unit pendidikan baik formal maupun non formal, keluarga
dan masyarakat.
Pendidikan karakter adalah "sistem penerapan nilai-nilai moral, etika dan
moral kepada pelajar melalui sains, kesadaran atau kehendak, sehingga mereka
11

Johansyah, Pendidikan Karakter dalam Islam: Kajian dari Aspek Metodologis, Jurnal
Islam Futura, Volume XI, No. 1, (Agustus 2011), hlm. 87-88.
12
Komitmen nasional tentang perlunya pendidikan karakter, secara imperatif tertuang
dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Pasal
3 menyatakan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang-nya 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
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menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik, yang bertujuan untuk
memperkenalkan, menanamkan, dan berusaha memupuk nilai-nilai luhur, agar
pelajar benar-benar dapat memiliki karakter. Penerapan nilai-nilai karakter
kemudian diterapkan, baik kepada diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa
dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah Yang Maha Kuasa).13
Kerapuhan suatu bangsa secara global disebabkan oleh proses pendidikan
dan pembelajaran yang cenderung hanya mengajarkan pendidikan moral dan
karakter terbatas pada teks saja dan kurang pada aspek penerapan dalam
kehidupan keseharian. Dalam konteks pendidikan formal di sekolah, ini bisa
menjadi salah satu sebabnya karena pendidikan lebih tertumpu pada
pengembangan intelektual dan kognitif saja, sedangkan kecerdasan insaniyah atau
aspek bukan akademik sebagai elemen utama pendidikan karakter belum
dipertimbangkan secara optimal dan malah cenderung tidak diabaikan dan hanya
mengutamakan pencapaian kualitas akademik kuantitatif saja.14
Suatu Kenyataan yang sulit untuk dinafikan adalah bahwa masalah
karakter dalam kehidupan manusia di bumi dari dulu hingga sekarang dan bahkan
hingga akhir zaman adalah masalah besar yang tidak boleh diabaikan. Fakta
sejarah telah memberikan banyak bukti dan pelajaran bahwa kemuliaan dan
kehebatan suatu bangsa pada dasarnya bermula dari kekuatan karakternya, yang

13

Yahya Khan, Pendidikan Karakter Potensi Diri; Mendongkrak Kualitas Pendidikan,
(Yokyakarta: Pelangi Publishing, 2010), hlm. 1.
14
Ibid.
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merupakan tulang belakang bagi setiap kemajuan lahiriyah suatu bangsa dan
negara.15
Karakter manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, menurut
al-Qur‟an secara umum tanpa membedakan muslim atau non muslim, laki-laki
atau perempuan pada dasarnya sama dengan sifatnya pada saat kelahirannya.
Kesamaan karakter tersebut diantaranya:
1. Suci atau Fithrah.
Kesucian sifat manusia dijelaskan dalam Qs. al-A‟râf (7) : 172:

ْتْبَِربِّ ُكمْْقَالُوا
ُْ آد َْمْ ِمنْْظُ ُهوِرِىمْْذُِّريَّتَ ُهمْْ َوأَش َه َد ُىمْْ َعلَىْأَن ُف ِس ِهمْْأَلَس
ْ َِكْ ِمنْْب
َْ َُّخ َْذْ َرب
َ ْن
َ َوإِذْْأ
)٢٧١(ْي
َْ ِبَلَىْ َش ِهدنَاْأَنْْتَ ُقولُواْيَوَْمْال ِقيَ َام ِْةْإِنَّاْ ُكنَّاْ َعنْْ َى َذاْ َغافِل
Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anakanak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil saksi bagi
jiwa mereka (berkata): Bukankah aku Tuhanmu? "Mereka
menjawab:" Betul (Engkau adalah Tuhan kami), kami adalah
menjadi saksi" . (Kami melakukan ini) sehingga pada hari
kiamat kamu tidak akan mengatakan: "Sesungguhnya kami
(anak-anak Adam) adalah mereka yang tidak menyedari hal ini
(keesaan Tuhan).16
Ayat ini menjelaskan bahwa sebelum manusia lahir telah diambil
kesaksiaannya akan keesaan Allah swt, oleh karenannya semua manusia
pada hakikatnya beragama tauhid atau mengesakan Allah swt.
2. Zhalîm dan Bodoh (jahîl).
Allah swt berfirman tentang hal ini:

15

Muhammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2014), hlm. Vii.
16
Semua ayat dan terjemah dalam penulisan disertasi ini dikutip dari Depag RI, Al-Qur’an
dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010).
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ِ
ْيْأَنْ ْ ََي ِملنَ َهاْ َوأَش َفق َْن ْ ِمن َهاْ َو ََحَلَ َها
َْ َالْفَأَب
ِْ َضْ َواْلِب
ِْ اتْ َواألر
ِْ الس َم َاو
َّ ْاألمانََْةْ َعلَى
َ ْإنَّا ْ َعَرضنَا
ِ
)٧١(ْوماْ َج ُهوال
ً ُاإلن َسا ُْنْإن َّْوُْ َكا َْنْظَل

Artinya: Sebenarnya, kami telah menyampaikan amanah itu ke langit,
bumi dan gunung, jadi semua enggan membawa amanah itu dan
mereka takut bahwa mereka akan mengkhianati, dan bahwa
amanah itu disampaikan oleh manusia. Sesungguhnya manusia
sangat salah dan sangat bodoh. (Qs.al-Ahzâb (33) : 72).
Zhalîm atau penganiayaan adalah salah satu sifat manusia yang
paling menonjol karena kejahilan seseorang. Selain zhalîm, manusia juga
bodoh dalam arti tidak mengetahui perintah dan larangan Allah, sehingga
hidup mereka tidak mengikut petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan
oleh Allah. Lebih buruk lagi ialah orang yang tahu dan memahami
perintah sesuatu tetapi ia enggan melaksanakannya dan mengetahui sebuah
larangann tetapi sebaliknya melakukannya, sehingga tidak mengherankan
ketika didapati masjid bisa sunyi sementara tempat-tempat hiburan penuh
sesak sehingga datangnya waktu shalat subuh.17
3. Lemah (dla’îf).
Sifat manusia yang lemah dijelaskan Qs. al-Nisâ‟ (4) : 28:

ِ
)١٢(ْضعِي ًفا
َْ يدْاللَّْوُْأَنْْ ُُيَف
ُْ يُِر
َ ِّْفْ َعن ُكمْْ َو ُخل َْقْاإلن َسا ُْن
17

Ada beberapa bentuk kezhaliman yang dilakukan oleh manusia, pertama, Zhalîm atau
aniaya kepada diri sendiri seperti merokok, mengkonsumsi narkoba, bunuh diri, meninggalkan
shalat dan lain-lain, karena kesemuanya dapat mengakibatkan keburukan pada orang yang
bersangkutan. Kedua, Zhalîm atau aniaya kepada orang lain seperti merampok, membunuh,
korupsi, fitnah dan perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain
walaupun sebenarnya kerugian tersebut akan kembali juga pada dirinya sendiri. Ketiga, Zhalîm
kepada Alam dengan mengeksploitasi hasil alam tanpa kendali dan tidak melakukan rehabilitasi.
Keempat, Zhalîm kepada Allah swt dengan menganggap Allah sama dengan mahluk yang dapat
mempunyai anak, istri, tidak kuasa menghidupkan kembali manusia yang sudah menjadi tulangbelulang yang hancur dan perbuatan lainnya yang meremehkan Allah swt. Lihat Salahuddin,
“Karakter
Manusia
Menurut
Al-Qur’an”
dikutip
dari
https://belajaraturanislam.blogspot.com/2017/06/karakter-manusia-menurut-al-quran.html
pada
hari senin tanggal 6 april 2020, jam 13.20 WIB.
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Artinya : Allah mengingkan keringanan kepadamu, dan manusia
diciptakan statusnya lemah.
Semua manusia bersifat lemah. lemah fisik, fikiran dan bahkan
lemah hati. Dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dan tidak dapat
bertahan tanpa bantuan dan pertolongan pihak lain. Disadari atau tidak
kondisi ini akan kembali dialami ketika sampai pada usia yang mulai uzur,
fisik kembali lemah sebagaimana diwaktu masih bayi tidak dapat berjalan,
lahir tidak mengerti apa-apa nanti diusia tua akan pikun dan begitu
seterusnya.
4. Pelupa (al-Nisyân).
Allah swt menjelaskan tentang hal ini:

)٢٢١(ْآد َْمْ ِمنْْقَب ُْلْفَنَ ِس َْيْ َوَْلْ َِّمدْْلَْوُْ َعزًما
َْ َِولََقدْْ َع ِهدنَاْإ
َ ْل
Artinya: Dan sesungguhnya telah kami telah memerintahkan kepada
Adam, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami
ketemnukan padanya kemauan yang kuat. (Qs. Thâhâ (20) :
115).
5. Tergesa-gesa.
Sifat manusia yang tergesa-gesa dijelaskan dalam al-Qur‟an:

)٢٢(َّْرْ ُد َعاءَْهُْبِاْلَ ِْيْ َوَكا َْنْاإلن َسا ُْنْ َع ُجوال
ِّْعُْاإلن َسا ُْنْبِالش
ْ َويَد
Artinya : Dan manusia berdoa untuk kejahatan ketika dia berdoa untuk
kebaikan. Dan memang manusia selalu tergesa-gesa. (QS. alIsrâ‟ (17): 11).
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Manusia pada umumnya menginginkan hal-hal yang serba cepat.
Misalnya, ingin memiliki kekayaan tapi tidak sabar berproses sehingga
banyak yang mengambil jalan pintas. Sering melihat keberhasilan
seseorang hanya ketika dia sudah sukses dan tidak memperhatikan
prosesnya dalam mencapai kesuksesan tersebut yang umumnya diperoleh
melalui kerja keras, waktu yang panjang dan berliku, penuh rintangan
yang harus dihadapi dengan kesabaran dan percaya janji Allah swt pasti,
bahwa dibalik kesulitan akan ada kemudahan.
6. Berkeluh Kesah dan Kikir.
Sifat manusia yang selalu berkeluh kesah dan kikir disebutkan
melalui firman Allah swt:

ِ
ْ )١٢(ْوعا
ُّْ) إِذَاْ َم َّس ْوُْالش٢١(ْوعا
ً ُ) َوإِذَاْ َم َّس ْوُْاْلَي ُْرْ َمن١٢(ْوعا
ً َّرْ َج ُز
ً ُإِ َّْنْاإلن َسا َْنْ ُخل َْقْ َىل
Artinya : Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi
kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan
apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. (Qs. al-Ma‟ârij
(70): 19-21).

Mengeluh dengan seuatu yang sedikit dan kecil tetapi selalu
melupakan yang banyak. Ada juga banyak mengeluh karena melihat ada
yang lebih banyak pada orang lain. Mengeluh dengan sedikit kesakitan,
melupakan kesehatan yang ada sehingga tidak mempunyai perasaan yang
cukup tidak akan menghentikan keluhan dan sebagainya selagi manusia
masih hidup. Mengeluh ketika kekurangan tetapi kikir ketika ada banyak
kelebihan.
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7. Gemar Berbuat Kerusakan dan Saling Membunuh.
Sifat manusia yang gemar berbuat kerusakan dan menumpahkan
darah, saling membunuh di jelaskan Allah swt dalam firmannya:

ِ ِن ْج
ِ ِ ِ ِ َْ ُّال ْرب
ِ
ْض ْ َخلِي َفةًْ ْقَالُوا ْأ َََت َع ُْل ْفِ َيها ْ َمنْ ْيُف ِس ُْد ْفِ َيها
ِْ ف ْاألر
ْ ِْ اع ٌْل
َ ِّْ ك ْلل َمالئ َك ْة ْإ
َ َْ ََوإذْ ْق
)٠٢(ِْنْأَعلَ ُْمْ َماْالْتَعلَ ُمو َْن
ِّْ ِالْإ
َْ َكْق
َْ َِّسْل
ُْ اءَْ َوَْم ُْنْنُ َسبِّ ُْحِِْبَم ِد َْكْ َونُ َقد
ْ ِّم
ُْ َويَس ِف
َ كْالد

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat:
"Sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di bumi". Mereka
berkata: "Mengapa kamu ingin menjadikan (khalifah) di bumi
orang yang akan menyebabkan kerusakan kepadanya dan
menumpahkan darah, padahal kita selalu memuliakan dengan
memuji mu
dan menyucikan mu?" Allah berfirman:
"Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. (Qs. alBaqarah (2) : 30).
Tidak jarang terlihat di musim kemarau kebakaran dan kabut asap,
dan ketika musim hujan banjir di mana-mana. Fenomena alam seperti ini
sudah menjadi pemandangan yang selalu bergantian sepanjang musim.
Kedua bencana ini adalah contoh nyata yang disebabkan oleh tindakan
orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Pembunuhan yang sering terjadi, baik karena perang atau alasan
balas dendam pribadi dengan berbagai motif adalah berita harian yang
tidak lagi mengejutkan, malah lebih sadis dan lebih mengerikan ternyata
banyak pelaku pembunuhan itu adalah orang yang paling dekat dengan
korban. Begitul juga dengan awal pembunuhan yang dilakukan oleh putra
Nabi Adam As Qabîl yang membunuh saudaranya Habîl.
8. Suka Berselisih.
Sifat manusia yang suka berselisih pendapat dijelaskan dalam
firman Allah swt:
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ِ َّاسْأ َُّم ًْةْو
)٢٢٢(ْي
َْ اح َدةًْْ َوالْيََزالُو َْنْ ُُمتَلِ ِف
َْ ُّاءَْ َرب
ْ َولَوْْ َش
َ َْ كْ َْلَ َع َْلْالن

Artinya: Jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat
yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. (Qs.
Hûd (11) : 118).

Perselisihan adalah hal biasa bagi manusia, rambut mungkin sama
hitam tetapi pikiran sering sekali berbeda dari yang terkecil hingga yang
terbesar, dari masalah pribadi ke masalah negara bahkan dalam masalah
agama. Seoarang Mufassir contohnya memahami suatu ayat bisa berbeda
dengan mufassir yang lainnya sesuai dengan niat, kecenderungan dan
keilmuannya. Akhirnya tidak heran kalau agama Yahudi terbagi menjadi
71 kelompok, Kristen menjadi 72 kelompok dan Muslim menjadi 73
kelompok.
9. Sering Melakukan Kesalahan.
Sifat manusia yang tidak terbebas dari kesalahan dijelaskan dalam
firman-Nya:

)١٠(ْيم
ٌْ ورْ َرِح
ٌْ ِبْ َغ ُف
ِِّْبْإِ َّْنْ َر
ِّْوءْإِالْ َماْ َرِح َْمْ َر
ِْ الس
َْ ئْنَف ِسيْإِ َّْنْالنَّف
ُْ َوَماْأُبَِّر
َّ ْس
ُّ ِألم َارْةٌْب

Artinya: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena
sesungguhnya nafsu selalu membawa kepada kejahatan, kecuali
nafsu yang diberikan oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku
pengampun, penyayang. (Qs. Yûsuf (12) : 53).
Memang manusia tempatnya salah dan dosa, namun sebaik-baik
orang yang bersalah adalah orang yang mengakui kesalahannya, meminta
maaf kepada sesama manusia, dan memohon ampun kepada Allah swt.
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Adanya kesamaan dan persamaan tabi‟at atau karakter yang ada pada diri
manusia seiring berjalannya waktu terkadang sering berubah disebabkan pengaruh
dan situasi lingkungan disekitarnya. Setiap manusia diberi hawa nafsu dan akal
fikiran serta bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. al-Qur‟an surat alIsrâ‟ ayat 84 menjelaskan:

)٢٨(ْقُلْْ ُكلْْيَع َم ُْلْ َعلَىْ َشاكِلَتِِْوْفَ َربُّ ُكمْْأَعلَ ُْمِِْبَنْْ ُى َْوْأَى َدىْ َسبِيال

Artinya: Katakanlah Muhammad: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya
masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih
benar jalannya.
Seperti yang disebutkan di atas, bahwa manusia dilahirkan ke dunia pada
dasarnya adalah tauhid agamanya atau mengesakan Allah Tuhan Yang Maha Esa.
Tetapi kemudian tauhid, moral dan akhlaknya seiring perjalanan waktu dapat
berubah dan sangat dipengaruhi oleh kedua ibu bapak, masyarakat atau pergaulan,
bahkan pendidikannya. Nabi Muhammad saw menjelaskan dalam hadîtsnya
bahwa semua anak Adam dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah), maka kedua

ibu bapaknya kelak yang akan menjadikannya baik Yahudi, Kristiani maupun
Majusi.18
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Hadîts Nabi saw:
ِّ ٘ ع ٍَْ ان ُّضْْ ِش
ِّ ْ ِذَٛة ع ٍَْ ان ُّضث
ٌَْ َشحَ أَََُّّ َكبٚ ْ ُ َشِٙت ع ٍَْ أَث
ٍ ْ ِذ َد َّذثََُب ُي َذ ًَّ ُذ ثٍُْ َدشَِٛد َّذثََُب َدب ِجتُ ثٍُْ انْ َٕن
ِ َّ ٛ ُذ ثٍُْ ْان ًُ َسٛ َس ِعَِٙ٘ أَ ْخجَ َش
ْ ِ ُٕنَ ُذ َعهَٗ انْفٚ ْ ِّ َٔ َسه َّ َى َيب ِي ٍْ َيْٕ نُٕ ٍد إِ ََّّلََّٛللا ُ َعه
َّ َّٗصه
َّ َمُٕ ُل لَب َل َسسُٕ ُلٚ
 ُ ًَ ِّج َسبَِ ِّ َك ًَب رُُْزَ ُجَٚٔ ِّ َِص َشا
ِّ ََُُٚٔ ِّ ََُِٓ ِّٕدَاٚ ُ ِط َش ِح فَأَثَ َٕا
َ ِ َّللا
ْ ِْ َشحَ َٔالْ َش ُءٔا إِ ٌْ ِشئْز ُ ْى { فَّٕٚل أَث ُٕ ْ ُ َش
َّ َط َشح
ُ ُ َمٚ َٓب ِي ٍْ َج ْذعَب َء ث ُ َّىِٛ ًَخً َج ًْ َعب َء َْمْ ر ُ ِذسٌَُّٕ فِٛٓ َ ًَخُ ثِٛٓ َانْج
َٓب ََّلْٛ َبط َعه
َ َّ ُ فَطَ َش انَِّٙللاِ انَّز
َّ ك
ٍَْ اق ِك ََلْ ُ ًَب ع
ِ ْ ٍذ أَ ْخجَ َشََب َعجْ ُذ ان َّش َّصًَٛ ْجَخَ َد َّذثََُب َعجْ ُذ ْاْلَ ْعهَٗ ح ٔ َد َّذثََُب َعجْ ُذ ثٍُْ ُدٛ َشَِٙخَ َد َّذثََُب أَث ُٕ ثَ ْك ِش ثٍُْ أَثَّٜٚللاِ } ْا
ِ ْ َم نِ َخهٚرَجْ ِذ
َ ْز ُكشْ َج ًْ َعب َءٚ  ًَخً َٔنَ ْىِٛٓ َ ًَخ ُ ثِٛٓ َاْل ْسَُب ِد َٔلَب َل َك ًَب رُُْزَ ُج انْج
ِّ َي ْع ًَ ٍش ع ٍَْ ان ُّضْْ ِش
ِ ْ ٘ ثَِٓ َزا
Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada
kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id
bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam
kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi,
Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa
cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' Lalu Abu Hurairah berkata; 'Apabila
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Indonesia sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama
Islam, tentu sangat relevan apabila menjadikan konsep ajaran Islam melalui kitab
suci al-Qur‟an Sebagai rujukan utama dalam usaha membangun dan membentuk
karakter bangsa yang unggul, karena al-Qur‟an merupakan sumber inspirasi tanpa
tepi, yang mempunyai muatan yang sangat universal dan dapat difahami secara
konprehenshif ; “al-Qur’an shahîh li kulli zamân wa makân”(ْ القران ْصحيح ْلكل ْزمان
)ومكان19
Menurut Abdullâh Darrâz: “ayat-ayat al-Qur‟an seperti batu permata yang
pada setiap sudutnya dapat memancarkan berbagai cahaya. Lampu yang
dipancarkan tersebut mempunyai kesan yang berbeda di setiap sisinya, tergantung
perspektif orang yang melihat dan menafsirkannya”.20
Sebagai sebuah kitab suci, al-Qur‟an mengandung berbagai konsep dan
nilai-nilai moral yang sangat relevan untuk dijadikan rujukan utama di era modern
dalam memupuk karakter masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini sangat
wajar, karena al-Qur‟an telah terbukti berhasil merubah karakter bangsa Arab
yang sebelumnya diwarnai dengan berbagai bentuk penyimpangan (jahiliyah)
menjadi masyarakat yang berkarakter mulia (berakhlak).
kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi: '…tetaplah atas fitrah Allah yang telah
menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah.' (QS. Ar
Ruum (30): 30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; telah
menceritakan kepada kami 'Abdul 'Alaa Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan
telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid; telah mengabarkan kepada
kami 'Abdurrazzaq keduanya dari Ma'mar dari Az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata;
'Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya. -tanpa menyebutkan cacat. HR. Muslim:
4803.
19
Abdul Mustaqim, Madzahibut Tafsir, (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), hlm. 6., Lihat
juga M. Nur Kholis Setiawan, Akar-akar Pemikiran Progresif dalam Kajian al-Qur’an,
(Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), cet.1, hlm. 170.
20
Abdullâh Darrâz, al-Nabâ’ Al-Azhîm, (Kairo: Maktabah Dâr al-Salaâm, 2008), hlm.
111.
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Adapun landasan pendidikan karakter di dalam al-Qur‟an terdapat dalam
QS. Surah al-Nisâ‟ ayat 9 seperti berikut:

ِ
ِ
)١(ْيدا
َْ شْالَّ ِذ
َْ َوليَخ
ً ينْلَوْْتَ َرُكواْ ِمنْْ َخلف ِهمْْذُِّريَّْةًْ ِض َعافًاْ َخافُواْ َعلَي ِهمْْفَليَتَّ ُقواْاللَّْوَْ َوليَ ُقولُواْقَوالْ َسد

Artinya: Dan hendaklah takut pada Allah, jika mereka meninggalkan anak-anak
mereka yang lemah, yang mereka khawatir (kesejahteraan mereka).
Oleh itu mereka harus bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan perkataan yang betar. (Qs. al-Nisâ‟: 9)

Dalam ayat ini Allah swt menghendaki agar setiap manusia tidak
meninggalkan generasi yang lemah, tidak berdaya dan tidak mempunyai daya
saing dalam menjalankan kehidupan. Ayat ini juga dapat ditafsirkan secara umum
bahwa ada pesan al-Qur‟an kepada setiap manusia untuk berusaha sekuat
mungkin sehingga generasi berikutnya adalah generasi yang lebih hebat daripada
pendahulunya (generasi yang berakhlak mulia).
Kesempurnaan manusia menurut al-Qur‟an tidak hanya terletak pada
dimensi jasadiyah semata, tetapi juga melalui dimensi rahâniyahnya, sehingga
dengan itu manusia akan selalu berada dalam kedudukan mereka sebagai makhluk
terbaik. Perkembangan dari segi fisik saja akan menjatuhkan manusia ke tempat
paling rendah (asfala sâfilîn). Perkembangan dimensi rahâniyah akan melahirkan
karakter (akhlak) yang baik.
Istilah al-Qur‟an secara

harfiyah berarti "bacaan”. Kesempurnaan al-

Quran terbukti dengan tidak satu bacaanpun sejak manusia mengenal tulis-baca
lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi al-Qur‟ân. Sebagai bacaan yang
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sempurna lagi mulia,21 al-Qur‟an22 merupakan kitab suci yang tidak ada keraguan
didalamnya,23 dan terpelihara kemurniannya.24
Secara garis besar al-Qur‟an terbagi kedalam 30 juz, 114 surat, 540 rukû’,
6666 ayat, 86430 kata, dan 323760 huruf, yang dimulai dari surat al-Fâtihah dan
diakhiri surat al-Nâs.25 Diantara kemuliaan dan keistimewan al-Quran yang
lainnya, yaitu selalu sesuai dengan kondisi dan kemajuan hidup dan perubahan
zaman. Al-Qur‟an adalah kitab masa lalu, masa kini dan masa depan sehingga
menjadikannya tetap mesti dipelajari sepanjang masa dan berkesinambungan.26
Keberadaan al-Qur‟an adalah sebagai kitab suci yang fungsi utamanya
adalah untuk membimbing bukan saja umat Islam tetapi juga untuk seluruh umat
manusia,27 baik berkaitan dengan Tuhan (Allah), manusia dan alam semesta. Oleh
karena itu, apa yang dijelaskan oleh al-Qur‟an bukan hanya tema tentang
kepercayaan (keyakinan dan keimanan), ibadah dan undang-undang syariat, tetapi

21

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 3.
Pengertian al-Qur‟an menurut ulama ushûl, ulama fiqh, dan ulama bahasa Arab adalah:
Artinya: Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad saw., Lafazh-lafazhnya
mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, dan
ditulis pada mushhaf mulai dari awal surat al-Fatihah sampai akhir surat al-Nas. Lihat, Rosihon
Anwar, Ulūm al-Qur’ân, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 32-33.
23
Lihat, Q.S. Al-Baqarah [2]: 2.
24
Lihat, Q.S. Al-Hijr [15]: 9.
25
Abdul Rozak, Cara Memahami Islam (Metodologi Studi Islam), (Bandung: Gema
Media Pusakatama, 2001), hlm. 52. Mengenai jumlah ayat dalam Al-Qur‟an terdapat banyak
perbedaan. Para ulama telah sepakat bahwa jumlah seluruh ayat al-Qur‟an adalah 6000 lebih,
terapi mereka tidak sepakat dalam lebihnya, ada yang melebihkan sebanyak 204 ayat, 214 ayat,
dan 236 ayat. Sedangkan angka 6666 mungkin digunakan para mubaligh untuk memudahkan
dalam menghapalnya. Lihat, M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur’an/
Tafsir, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 61-62.
26
Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang & Diklat Kementrian Agama RI
dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Tafsir Ilmi Hewan dalam Perspektif Alquran dan
Sains”. (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang & Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf alQur'an, 2012), hlm. xvi.
27
Lihat, Q.S. al-Baqarah [2]: 185
22
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juga petunjuk untuk memahami rahasia (hikmah) alam semesta28 termasuk fauna
atau hewan.29

28

Di dalam al-Quran banyak sekali ditemukan redaksi ayat yang menyeru manusia untuk
senantiasa mentadabburi alam ciptaan Allah Swt. Ayat–ayat tersebut seperti:
1. Surat al-Baqarah, Ayat 164:
ۡ
ۡ ۡ
ۡ
ۡ ِ َٕ ًَ ييييييك ٱن َّسييييييي
ۡ َٔ ض
ييييييش ثِ ًَيييييييب
ِ  خَهيٙإِ ٌَّ فِيييييي
ِ  ٱنجَ ۡذيٙييييييش٘ فِييييييي
ِ  ر َۡجيٙييييييبس َٔٱنفُهييييييي ِ ٱنَّزِييييييي
ِ ييييييي ِم َٔٱنََُّٓيٛۡ َّٱخزِهَييييييي ِ ٱن
ِ د َٔٱْلَ ۡس
ۡ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ٍَٓيييييب ِييييييِٛض ثَعييييي َذ َيٕرَِٓيييييب َٔثَييييي ف
َ َيييييب ثِييييي ِّ ٱْلسٛيييييبط َٔ َييييييب أَييييي َض َل ٱّللُ ِييييييٍَ ٱنسَّييييي ًَب ِء ِييييييٍ َّييييييبء فأد
َ ََُُّفَييييي ُ ٱنٚ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ِّ
َّ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ُك ِّم دَاثَّخ َٔر
َ
َ
ۡ
َّ
َّ
ه
م
ع
ٚ
و
ٕ
م
ن
ذ
ٚ
ْل
ض
س
ٱْل
ٔ
ء
ب
ً
س
ٱن
ٛ
ث
ش
خ
س
ً
ٱن
ة
ب
ذ
س
ٱن
ٔ
خ
ٚ
ش
ٱن
ٚ
ش
ٌَٕ ِ َ
ٍَ َ ِ َ ُ ِ َ َ ِ َ ِّ ِ ِ َص
َ ِ
َ ِ َ
Artinya: “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan
siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat
bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu
dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan
di dalamnya bermacam-macam hewan, dan perkisaran angin dan awan
yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh,
merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang
mengerti.
2.

Surat Âli 'Imrân, Ayat 190-191:
ۡ
ۡ ِ َٕ ًَ ك ٱن َّس
ۡ َٔ ض
َّ ٌََُٔ ۡز ُكشٚ ٍَٚ ٱنَّ ِز,ت
ٗ َ ًٗب َٔلُعِٛٱّللَ ل
َُٕٗدا َٔ َعه
ِ َ ۡٱْلَ ۡنجَِٙذ ِّْلُْٔ نٚبس َْل
ِ  َخهِٙإِ ٌَّ ف
ِ ََُّٓ ِم َٔٱنٛۡ َّٱخزِهَ ِ ٱن
ِ د َٔٱْلَ ۡس
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ٗ
بس
َ ض َسثََُّب َيب َخهَمذَ َْ َزا ثَ ِطَل س ُۡج َذَُ َ فَمَُِب َع َز
ِ َٕ ًَ ك ٱن َّس
ِ  َخهَِٙزَفَ َّكشٌَُٔ فَٚٔ ُۡجُُٕثِ ِٓى
ِ َُّاة ٱن
ِ د َٔٱْل ۡس
Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam
dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang
berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk
atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah
Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah
kami dari azab neraka”.

3.

Surat Shâd ayat 27:
بس
َ َْٔ َيب َخهَ ْمَُب ان َّس ًَب َء َٔ ْاْلَس
ِ ٍََُّ َكفَشُٔا ِيٍَ انْٚم نِهَّ ِزَٕٚ ٍََ َكفَشُٔا فَُُٚٓ ًَب ثَب ِط ًَل َرنِ َ ظٍَُّ انَّ ِزْٛ َض َٔ َيب ث
Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara
keduanya tanpa hikmah, yang demikian itu adalah anggapan orangorang kafir maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan
masuk neraka.”

4.

Surat al-Dukhân ayat 39:

5.

Surat al-Nisâ' Ayat 82:

6.

Surat al-Anbiyâ Ayat 30:
ٌَُُٕ ُْْ ِيٚ  ۖ أَفَ ََلٙ ٍء َدَٙ
ْ ض كَبََزَب َس ْرمًب فَفَزَ ْمَُبُْ ًَب ۖ َٔ َج َع ْهَُب ِيٍَ ْان ًَب ِء ُك َّم ش
َ ْد َٔ ْاْلَس
ِ بٔا
َ ًَ ٍَ َكفَشُٔا أَ ٌَّ ان َّسَٚ َش انَّ ِزٚ أَ َٔنَ ْى
Artinya: “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit
dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami

ِّ َيب َخهَ ْمَُبُْ ًَب إِ ََّّل ثِ ْبن َذ
ًٌُٕ ََ ْعهٚ ك َٔنَ ِك ٍَّ أَ ْكثَ َشُْ ْى ََّل
Artinya: “Kami tidak menciptakan keduanya (langit dan bumi) melainkan dengan
hak.” Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui
ۡ ِّ ُِٛٔا ف
ْ ٱّللِ نَ َٕ َجذ
َّ  ِشَٛۡ َزَ َذثَّشٌَُٔ ۡٱنمُ ۡش َءاٌَ َٔنَ ٕۡ َكبٌَ ِي ٍۡ ِعُ ِذ غٚ أَفَ ََل
ٗ ِٱخزِهَ ٗفب َكث
شاٛ
Artinya: “Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur'an? Sekiranya
(Al-Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak
hal yang bertentangan di dalamnya.
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Fauna atau hewan disebutkan dalam al-Qur‟an adakalanya dalam bentuk
penamaan surat,30 sumpahnya Allah swt,31 kisah-kisah,32 perumpamaan,33 dan
mu’jizat,34 serta adzâb.35 Hubungan antara manusia dan hewan telah berlangsung

pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu
yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”
7.

8.

29

Surat al-Mulk Ayat 3:
ٕس
َ َانَّ ِز٘ َخه
ٍ ُٔ ك انشَّدْ ًَ ٍِ ِي ٍْ رَفَب
ٍ ك َس ْج َ َس ًَب َٔا
َ َد ۖ فَبسْ ِج ِ ْانج
ٍ ُص َش َْمْ رَ َشٖ ِي ٍْ فُط
ِ  خ َْهِٙد ِطجَبلًب ۖ َيب رَ َشٖ ف
Artinya: “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak
melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak
seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang
tidak seimbang?”
Surat Fushshilat Ayat 53:
ُّ ٍََّ نَُٓ ْى أَََُّّ ْان َذََٛزَجٚ َّٗ أَ َْفُ ِس ِٓ ْى َدزِٙبق َٔف
ذِٛٓ  ٍء َشَٙ
ْ َ ْك ِ ثِ َشثِّ َ أَََُّّ َعهَٗ ُك ِّم شٚ ك ۗ أَ َٔنَ ْى
ِ َفٜ ْاَِٙبرَُِب فٚ ِٓ ْى آَٚسُُ ِش
Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan)
Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas
bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa
sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?”

Latjnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Tafsir Ilmi Hewan, hlm. xix.
Penamaan surat dalam al-Qur‟an dengan nama-nama hewan. yaitu: al-Baqarah (sapi
betina), al-An„âm (hewan ternak), al-Nahl (lebah), al-Naml (semut), al-„Ankabût (laba-laba), al„Âdiyât (kuda perang yang berlari kencang), dan al-Fîl (gajah).
31
Selain digunakan sebagai nama surat dalam al-Qur‟an, ada juga hewan yang dijelaskan
Allah swt. dalam sumpah-Nya sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Adiyat allah
bersumpah dengan kuda, Lihat, Q.S. Al-„Âdiyât [100]: 1
32
. Di antara kisah dalam al-Qur‟an yang menyebutkan hewan adalah kisah Nabi
Sulaiman a.s. dengan burung hūd-hūd. Lihat, Q.S. Al-Naml [27]: 20-24. Selain burung hud-hud,
dalam kisah Nabi Sulaiman a.s. juga disebutkan hewan yang lainnya yaitu semut. Lihat, Q.S. AlNaml [27]: 18 dan 19.
33
Hewan juga banyak disebutkan dalam perumpamaan. Di antara perumpamaan yang
menyebutkan hewan adalah perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah Swt.
adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, sedangkan rumah yang paling rapuh adalah rumah
laba-laba. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-„Ankabût [29]: 41: Artinya:
perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah adalah seperti labahlabah yang membuat rumah. dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah labahlabah jika mereka tahu.(Q.S al-„Ankabût [29]: 41).
34
Dalam al-Qur‟an disebutkan juga beberapa hewan yang mempunyai kaitan dengan
mukjizat beberapa Nabi Allah swt. Seperti disebutkan dalam al-Qur‟an, bahwa salah satu mukjizat
Nabi Musa a.s. adalah tongkatnya bisa berubah menjadi seekor ular yang besar. Lihat, Q.S. alA„râf [7]: 107; Q.S. Thâhâ [20]: 20; Q.S. al-Naml [27]: 10., dan salah satu mukjizat Nabi Isa a.s.
adalah membuat burung dari tanah. Lihat, Q.S. Âli „Imrân [3]: 49; Q.S. Al-Mâidah [5]: 110.
35
Penyebutan hewan dalam al-Qur‟an juga terdapat dalam bentuk adzab kepada kaum
tertentu yang melanggar perintah Allah swt. Misalnya, Allah swt. mengutuk menjadi kera kepada
Bani Israîl yang melanggar kemuliaan hari sabtu. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]:
65: Artinya: Dan sesungguhnya kamu mengetahui orang-orang yang melampaui batas di antara
kamu pada hari Sabat [59], maka Kami katakan kepada mereka: "Jadilah kamu beruk [60] hina".
Mengenai ayat di atas, beberapa pengulas berpendapat bahawa istilah monyet adalah
perumpamaan untuk menunjukkan bahawa hati mereka menyerupai kera karena mereka berdua
tidak menerima nasihat dan peringatan. Sementara para jumhur ulama berpendapat bahawa mereka
30
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sejak sekian lama. Hubungan tersebut terlihat seperti adanya penyembahan
terhadap hewan dalam ritual keagamaan, misalnya pada masa Nabi Musa, diantara
umatnya ada yang menyembah berhala berupa sapi (lembu). Ritual penyembahan
terhadap hewan tidak hanya berlaku dalam masyarakat pra-modern tetapi masih
berlanjut hingga saat sekarang.36
Apabila di tarik dari sudut ilmu manthîq misalnya, maka manusia adalah
hewan: “al-Insân hayâwân al-Nathîq” yaitu manusia merupakan bahagian hewan
atau termasuk hewan yang bisa berbicara”. Fauna atau hewan di mata Allah
adalah makhluk yang sama dengan manusia, walaupun mereka mempunyai ciri,
kekhususan dan sistem kehidupan yang berbeda dengan manusia. Namun hewan
di dalam al-Qur‟an Allah sebut juga dengan umat, sama juga halnya dengan
manusia, misalnya dalam surat al-An‟âm ayat 38 disebutkan:

ِ ِ ِ
ْل
َْ ِابْ ِمنْْ َشي ٍْءْ ُْثَّْإ
ِْ َفْال ِكت
ْ ِْاحي ِْوْإِالْأ َُم ٌْمْأَمثَالُ ُكمْْ َماْفَ َّرطنَا
ِْ فْاألر
ْ َِْوَماْ ِمنْْ َدابٍَّْة
َ َضْ َوالْطَائ ٍْرْيَط ْيُِْبَن
)٠٢(َْرِِّّبِمْْ َُي َش ُرو َْن
Artinya: Dan tiadalah hewan-hewan yang ada di bumi dan burung-burung yang
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu.
Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada
Tuhanlah mereka dihimpunkan.
Meskipun persamaan atau kesetaraan antara makhluk sangat ditekankan
Allah swt, namun pada kenyataannya manusia terkadang bisa jauh lebih mulia
atau juga bisa sama bahkan lebih rendah dari pada hewan. Hal ini sedikit di
jelaskan dalam surah al-Tîn ayat ke 4-5 yang artinya: “4). Sesungguhnya Kami
telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (ada akal pikiran
benar-benar menjadi kera, hanya tidak melahirkan, tidak makan dan minum, dan hidup tidak lebih
dari tiga hari. Dan Allah swt. juga menghantar beberapa haiwan seperti belalang, kutu, dan katak
sebagai bentuk hukuman. Lihat, Q.S. Al-A„râf [7]: 133.
36
Yahya Khan, Pendidikan Karakter, hlm. 1.
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atau karakter mulia); 5). Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang
serendah-rendahnya (seperti hewan bahkan lebih hina). Dikuatkan dengan surah
al-A‟râf ayat ke 179 yang artinya: “dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi
neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati,
tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda
kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya
untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu bagaikan hewan ternak, bahkan
mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai”.
Kaitan antara manusia dengan hewan Muhammad Fazlur Rahmân
Anshâriy (W. 1974) menjelaskan: ”segala yang ada di muka bumi ini diciptakan
untuk manusia, maka sudah menjadi kewajiban alamiyah manusia untuk menjaga
segala sesuatu dari kerusakan, memanfaatkannya dengan tetap menjaga
martabatnya sebagai makhluk tuhan (Allah swt)”.37 Secara tidak langsung dengan
adanya keterkaitan tersebut, baik dalam fisik maupun adanya penghormatan Allah
terhadap beberapa hewan tertentu sehingga menjadi nama surah dalam al-Qur‟an,
bahkan Allah bersumpah dengannya. Maka Allah sebenarnya menyuruh manusia
untuk belajar dari kehidupan hewan; belajar mengenai pola organisasi yang
mengatur

kehidupan

hewan,

cara

mereka

berkomusikasi,

sistem

yang

menyebabkan hewan dapat menghasilkan air susu dan seterusnya.38 Hal itu bisa
dipahami dari ujung ayat al-Qur‟an dengan ungkapan “yâ ûlîl albâb, yâ ûlîl
abshâr, la’allakum tatafakkarûn, la’allakum ta’lamûn”, dan lainya.
37

Ibid., hlm. 10.
Ibid.
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Banyaknya ditemukan hewan di dalam al-Qur‟an dengan tujuan agar
manusia dapat memahami pesan Allah dan menunjukkan bahwa hewan adalah
makhluk yang mesti dikaji untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pentingnya
mempelajari tentang hewan Allah swt ingatkan di antaranya seperti yang terdapat
dalam surat al-Ghâsyiyah ayat 17 sebagai berikut:

ْ )٢٧(ْْفْ ُخلِ َقت
َْ لْاإلبِ ِْلْ َكي
َْ ِأَفَالْيَنظُُرو َْنْإ

Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia
diciptakan.
Ayat di atas menyebutkan unta, bukan hewan lain diantara sebabnya
adalah unta merupakan hewan yang paling akrab dengan kehidupan bangsa Arab
sebagai bangsa yang diajak bicara oleh al-Qur‟an sebelum bangsa-bangsa lain.
Penyebutan berulang-ulang kali mengenai hewan tertentu seperti unta, sapi
dan kambing tanpa menyebut hewan lain, diantara hikmahnya adalah bahwa Allah
melalui al-Qur‟an ingin mengingatkan hambanya bahwa sumber daya hewan
(SDH) bisa untuk diambil pelajaran.39 Dengan cara itu, mereka diharapkan dapat
memanfaatkan dan bersyukur atas nikmat Allah tersebut.
Perlu difahami bahwa hewan atau fauna yang disebutkan di dalam alQur‟an tentu saja tidak hanya untuk dilihat sebagai barang tontonan, ditunggang
sebagai kendaraan, daging untuk dimakan, susu diminum dari hewan yang
diizinkan oleh Allah untuk manusia memakannya, tetapi lebih dari itu, hewan
harus dibuat sebagai media pembelajaran dan role model dalam pembentukan

39

Yusuf al-Qardawi, As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban. Terj. Setiawan
Budi Utomo, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 174.
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karakter manusia secara umum dan pelajar secara khusus, jika dikaitankan dengan
dunia pendidikan.
Kenapa dianggap penting dan urgen manusia belajar dan mencontoh
hewan. Sebab hewan yang pada dasarnya tidak dituntut untuk beribadah dalam
hukum syariat, bisa sadar dan paham dengan sendirinya akan perlunya taat dan
patuh pada pencipta dan tuannya. Misalnya ungkapan Allah swt tentang seluruh
alam dan makhluk (termasuk hewan) di dunia (bumi) dan langit taat dan patuh
dengan bertasbih mensucikan Allah swt (beribadah) seperti yang dijelaskan dalam
Surat al-Hadîd ayat 1 yang artinya: “sentiasa memuliakan (tasbih) Allah segala
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi”, maka termasuk hewan juga
bertasbih kepada Allah swt, sebab hewan termasuk makhluk yang ada di bumi.
Surat al-Nûr Ayat 41 menyebutkan:

ۡ ِ َٕ ًَ  ٱن َّسُِٙ َسجِّ ُخ نَ ۥُّ َيٍ فٚ َٱّلل
َّ ٌَّ َأَنَىۡ رَ َش أ
ُّص ََلرَ ۥ
َ صفَّ ۖذ ُك ّم لَ ۡذ َعهِ َى
َ  ُشٛۡ َّض َٔٱنط
ِ د َٔٱْلَ ۡس
َّ َٔ ُّ َذ ۗۥَِٛٔرَ ۡسج
ٌََُٕ ۡف َعهٚ  ُى ِث ًَبِٛٱّللُ َعه
Artinya: “Tidakkah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada Allah-lah
bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang
mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh, telah
mengetahui (cara) berdoa dan bertasbih. Allah Maha
Mengetahui apa yang mereka kerjakan”.
Kemuliaan hewan memang tidaklah semulia manusia sebagaimana alQur‟an banyak menjelaskan. Namun beberapa hewan yang Allah muliakan tentu
bisa menjadi bahan pelajaran dan renungan untuk kemungkinan di ikuti naluri
karakter yang Allah swt titipkan kepada hewan tersebut. Bolehnya manusia
meniru karakter hewan telah di tunjukkan pada Qabîl saat binggung hendak
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menguburkan Habîl yang telah dibunuhnya, maka pendek kisahnya, Qabîl melihat
burung gagak menggali tanah, yang kemudian di tiru dan di ikuti oleh Qabîl
menggali tanah untuk menguburkan adiknya Habîl yang sudah meninggal. Pada
saat itu Qabîl dalam keadaan bodoh dan binggung, lalu belajar dengan karakter
burung gagak yang menggali tanah (berkerja keras dan tulus), kemudian di
ikutinya sampai selesai menguburkan adiknya, Habîl.
Kemulian hewan lainnya yang patut dan boleh di ikuti serta di contoh
manusia, misalnya kepatuhan hewan Qitmîr dalam kisah al-Qur‟an tentang
ashhâb al-Kahfi. Betapa mulianya hewan tersebut, sehingga di riwayatkan
menjadi salah satu hewan dunia yang masuk surga. Inilah karakter mulia yang
Allah swt sebutkan dalam berbagai cerita atau qîshah fauna atau hewan dalam alQur‟an. Maka hal ini menjadi tolak ukur diperbolehkan atau dibenarkannya
manusia mempelajari bahkan mencontoh karakter baik yang ada pada fauna,
terutama fauna yang disebutkan dalam ayat suci al-Qur‟an40.
Dari kisah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakter dan nilai-nilai
moral yang bisa diambil dari kehidupan fauna, terutama hewan yang disebutkan
di dalam al-Qur‟an (jumlahnya 23 jenis fauna atau hewan) tentu sangat banyak
sekali.41 Dari 23 macam hewan yang termaktub secara empiris di dalam alQur‟an, maka penulis mencoba mengelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:
40

Jangankan mempelajari atau mencontoh hewan, mempelajari pohonpun akan
didapatkan banyak kebaikan, bahkan benda mati sekalipun. Sehingga banyak di jumpai hadishadis yang memberikan perumpamaan bahwa orang beriman bagaikan emas, bangunan, pohon
korma danlain sebagainya.
41
Hewan-Hewan dalam al-Qur‟an: 1). Unta; 2). Lalat; 3). Burung Gagak; 4). Kuda; 5).
Rayap; 6). Burung Hud Hud; 7). Laba-Laba; 8). Lebah; 9). Semut; 10). Anjing; 11). Keledai; 12).
Katak; 13). Kutu; 14). Belalang; 15). Babi; 16). Serigala; 17). Nyamuk; 18). Ikan Paus; 19). Ular;
20). Sapi; 21). Domba; 22). Kambing; 23). Singa. Ayat-ayat yang betkaitan dengan ini silahkan
dilihat dalam lampiran penelitian ini.
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pertama, fauna serangga diwakili lebah, kedua, fauna unggas diwakili burung
gagak, ketiga, fauna atau hewan buas diwakili singga. Penjelasan singkat
ketiganya sebagai berikut:
1. Fauna lebah, lebah memberikan banyak contoh teladan dalam kehidupan.

Seperti, makan dengan baik dan bersih, bekerja keras dan tidak mencari
musuh. Lebah bertengger di dahan kecil dan menghisap madu. ranting
tidak patah dan bunga tidak rusak. Kehidupan lebah selalu membawa
kebaikan, sehingga menjadi cerminan kehidupan dalam bermasyarakat.
Madu yang dihasilkan oleh lebah dapat memberikan manfaat yang baik
untuk manusia. Lebah tidak pernah meminta balasan atas apa yang diambil
oleh manusia.42 Al-Qur‟an menjelaskan tentang lebah dalam surat al-Nahl
ayat 68-69 sebagai berikut:

ِ
َِّ ْ َن
َّْ) ُْث٨٢(ْ َّج ِْر ْ َوِِمَّا ْيَع ِر ُشو َْن
ِْ َاَّت ِذي ْ ِم َْن ْاْلِب
ِْ ل ْالنَّح ِْل ْأ
َْ ِك ْإ
َْ َُّوأَو َحى ْ َرب
َ ال ْبُيُوتًا ْ َوم َْن ْالش
ِ ُج ْ ِمنْ ْبط
ْف ْأَل َوانُْوُ ْفِ ِْيو
ٌْ ِاب ْ ُُمتَل
ٌْ وِنَا ْ َشَر
ِْ ِّات ْفَاسلُ ِكي ْ ُسبُ َْل ْ َرب
ِْ ُكلِي ْ ِمنْ ْ ُك ِّْل ْالث ََّمَر
ُ ُْ ك ْذُلُال ْ َُي ُر
)٨١(ْكْآليًَْةْلَِقوٍْمْيَتَ َف َّك ُرو َْن
َْ ِفْ َذل
ْ َِّْاسْإِ َّْن
ِْ اءٌْلِلن
ْ ِش َف
Artinya: 68). dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarangsarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempattempat yang dibikin manusia", 69). kemudian makanlah dari
tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu
yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar
minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di berbagai
obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada
yang benar itu terdapat tanda (kebesaran Tuhan) untuk orangorang yang memerlukan.

Para saintis telah menemukan kira-kira 12,000 spesies lebah. 600
diantaranya tinggal dalam kumpulan (berkelompok), sementara selebihnya
42

Armen Titof, Nilai Filosofi Ornamen Lebah Bergantung Sebagai Aspirasi Penciptaan
Lukisan Kaligrafi Islam, Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember
2018), hlm. 2013.
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hidup secara individu. Lebah adalah sejenis serangga yang memiliki
sistem sosial yang terperinci dan padat, yang tidak dapat ditiru oleh
masyarakat sosial manusia yang paling maju sekalipun. Setiap kelompok
mempunyai tugas tersendiri, seperti kelompok pekerja, dan kelompok
tentara.43
Lebah mempunyai kemampuan untuk mengetahui suatu keadaan
kapan bunga akan mengeluarkan sari-sarinya, kapan bunga-bunga itu
melakukan pembuahan, dan kapan mereka perlu mendatangi bunga-bunga
itu pada saat yang tepat.44
Lebah adalah hewan yang sangat disiplin dalam pembagian kerja.
Ada lebah pekerja, ada lebah ratu, dan ada lebah pejantan. Semua bekerja
dengan teratur. Segala residu yang tidak berguna disingkirkan dari sarang.
Makanannya terpilih dari yang baik-baik yaitu nektar ( sari bunga).45
Sarang lebah juga sangat steril sehingga tidak ada bakteri yang masuk.
Oleh karenanya tidak ada pembusukan yang terjadi disarang lebah. Lebah
tidak akan menganggu. Sengatannya dapat menjadi obat dan sarana terapi
kesehatan.46
Dewasa ini dalam dunia medis, para dokter sepakat untuk
mengalihkan

43

perhatian

dalam

penggunaan

obat,

yang

semula

Thayyarah Nadiah, Buku Pintar SAINS dalam Al-Quran Mengerti Mukjizat Ilmiah
Firman Allah, (Jakarta: Penerbit Zaman, t.th ), hlm. 579-580.
44
Ibid., hlm. 584-585.
45
Samir Abdul halim, dkk. Ensiklopedi Sains Islam, (Tangerang: Kamil Pustaka, 2015),
hlm. 188.
46
Abdul Halim dan Hasan Binjai, Tafsîr Al-Ahkâm, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 34.
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menggunakan obat kimia berubah menjadi obat alami tradisional.47
Penelitian-penelitian terbaru menjelaskan lebah tidak hanya menghasilkan
madu akan tetapi juga makanan lebah ratu (royal jelly), propolis, beeswax,
dan racun lebah.48
Madu dapat membersihkan kotoran yang ada di dalam pembuluh
darah dan usus, bermanfaat bagi orang tua dan orang yang berdahak, serta
melancarkan kencing manis dan masih banyak yang lain.49 Pada masa
keemasan Islam madu merupakan unsur utama yang digunakan oleh
dokter muslim untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, karena
Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa: “madu adalah penyembuh
segala jenis penyakit, sedangkan al-Qur‟an adalah penyembuh bagi
penyakit yang terdapat di dalam dada”.50
Banyak kajian menjelaskan tentang kebenaran manfaat kesehatan
madu, bahkan "The Australian Therapeutic Goods Administration",
(BPOM) telah menetapkan madu sebagai salah satu jenis obat. Selain itu,
madu juga mengandung berbagai mineral penting seperti, kalsium,
magnesium, natrium, kalium, dan fosfor. Madu juga mengandung berbagai
47

Koosnadi, Seminar “Natural Medicine is Good”, (Jogjakarta. Gedung sebaguna UGM,
13 September 2011), hlm. 17
48
Hassan Syams Basya, Wa Fil Akbar Asrar Wa I’jaz, Muktamar Internasional ke
delapan, tentang Kemukjizatan Ilmiah dalam Al-Qur’an dan sunnah. (Madinah:t.th), hlm. 214.
49
Manfaat lain dari madu adalah: Madu apabila digunakan untuk odol gigi dapat
memutihkan dan menyuburkan gigi dan gusi, merawat sariawan dan gangguan mulut yang lain,
mencerahkan otak, menghaluskan kulit, menjaga stamina, mencerahkan mata, spesifikasi antiradang, mempercepat penyembuhan luka , menguatkan janin yang lemah dalam rahim, membantu
menjaga stamina dan kesehatan ibu hamil karena memberikan pengambilan nutrien yang tinggi
untuk pertumbuhan janin semasa hamil, meningkatkan selera makan anak-anak, dan dapat
mempercepat penyembuhan luka. Lihat Samir Abdul Halim, dkk., Ensiklopedi Sains Islam,
(Tangerang: Kamil Pustaka, 2015), hlm. 196.
50
Ahmad Fuad Pasya, Dimensi Sains al-Qur’an, (Solo: Tiga Serangkai, 2004), cet. I, hlm.
227.
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vitamin, seperti vitamin B1, B2, K dan C, serta beberapa enzim yang baik
untuk memperbaiki pencernaan.51
Madu dikenal sebagai "The Food of God" yang merupakan
makanan atau minuman yang diberikan oleh Allah karena khasiatnya yang
luar biasa. Madu berasal dari nektar (cairan bunga yang biasanya rasanya
manis) yang dikumpulkan oleh lebah pekerja. Lebah menyimpan madu di
sarang sebagai makanan.52
2. Fauna burung gagak, tidak hanya lebah, hewan-hewan lain yang
disebutkan dalam al-Qur‟an yang dapat dipelajari dan menjadi inspirasi
bagi manusia untuk menanamkan nilai-nilai karakter yaitu burung gagak.
Penyebutan burung gagak dalam al-Qur‟an dapat ditemukan dalam surat
al-Mâidah ayat 31 sebagai berikut:

ِ ِْ ف ْاألر
ِ ف ْي وا ِري ْسوأََْة ْأ
ْْت ْأَن
ُْ َع َجز
َْ ََخ ِْيو ْق
ْ ِْ ث
ُْ ث ْاللَّْوُْغَُرابًا ْيَب َح
َْ فَبَ َع
َ ال ْيَا ْ َوي لَتَا ْأ
َ َ ُ َْ ض ْل ُِييَْوُْ َكي
ِ َخيْفَأَصب ْحْ ِم ْنْالن
ِ يْسوأََْةْأ
)٠٢(ْي
َْ َّاد ِم
ِْ أَ ُكو َْنْ ِمث َْلْ َى َذاْالغَُر
َ َْ ابْفَأ َُوا ِر
َ ََ
Artinya: Selanjutnya Allah menyuruh mencari burung gagak menggaligali di bumi untuk memperlihatkan kepada (Qabîl) bagaimana
menguburkan mayat saudaranya. kata Qabîl: "Aduhai celaka aku,
tidakah aku mampu melakukan seperti burung gagak ini, lalu aku
dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" karena itu jadilah dia
seorang diantara orang-orang yang menyesal.53
Ayat di atas secara ringkas memberikan petunjuk kepada manusia
secara umum (dalam hal ini Qabîl secara khusus) bahwa orang yang
meninggal dunia tetap harus dihormati dengan cara dikuburkan sesuai
51

Husen A. Bajry, Tubuh Anda adalah Dokter yang Terbaik, (Bandung: Mutiara Qolbun
Salim, 2009), hlm. 145.
52
Ibid., hlm. 143.
53
Al-Qur‟an Terjemahan Surat Al-Mâidah ayat 31 menjelasakan bahwa manusia mesti
mengambil pelajaran dari alam dan jangan segan-segan mengambil pelajaran dari yang lebih
rendah tingkatan pengetahuannya darinya.
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dengan aturan agama. Allah mengutus burung gagak yang ditugaskan
menggali tanah sehingga nampak oleh Qabîl dan dengan itu ia dapat
belajar dari apa yang ia lihat.54
Burung gagak adalah Passeriformes yang tergolong dalam genus
Corvus, suku Corvidae. Hampir semua spesies burung ini berukuran besar.
Burung gagak berbeda dengan kebanyakan burung. Burung gagak fisiknya
terlihat unik dari kepala hingga kaki, hampir seluruh tubuhnya berwarna
hitam. Kawasan yang menjadi tempat tinggalnya adalah di seluruh benua
dan pulau, kecuali Amerika Selatan.
Unggas dengan berbagai jenisnya, sangatlah banyak di dunia ini.
Gagak termasuk unggas yang memiliki kecerdasan tinggi dibandingkan
dengan kelpmpok unggas yang lain.55 Hewan ini mempunyai kemampuan
untuk belajar dan dapat memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada di sekitarnya.56 Apabila dilihat dari sifatnya burung
gagak adalah salah satu hewan yang memiliki solidaritas tinggi antar
sesamanya.57
3. Fauna Singa. Penyebutan singa dalam al-Qur‟an dijelaskan dalam
surat al-Mudatsir ayat 51 sebagai berikut:

ْ )١٢(ْفَ َّرتْْ ِمنْْقَس َوَرٍْة
Artinya ; lari daripada singa.

54

Syauqi, Burung Gagak Sebagai Ide dalam Karya Seni Grafis, Jurnal Karya Akhir, 7
(Mei 2018), hlm. 3.
55
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4286965.stm, diunduh tanggal 24 februari 2020 jam
13.40 WIB.
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https://id.wikipedia.org/wiki/Gagak, diunduh tanggal 24 februari 2020 jam 13.40 WIB.
57
Syauqi, Burung Gagak Sebagai Ide, hlm. 3.

33

Singa karena kekuatannya yang luar biasa dengan kaki depan yang
kuat bak beruang dan cakar-cakar melengkung yang bisa mengait dan
menahan mangsanya sering disebut sebagai “raja hewan atau raja hutan”.58
Singa adalah jenis kucing terbesar pemakan daging di Afrika dan masih
merupakan bagian dari keluarga harimau dan cheetah.59 Berat singa betina
mencapai 150 kg dan singa jantan 225 kg dengan panjang badan mencapai
1.60-1.90 meter (betina) dan 1.70- 2.50 meter (jantan). Singa jantan
mempunyai ciri-ciri rambut lebat di kepala yang sering disebut dengan
surai. Tubuh jantan dan betina ditutup dengan mantel coklat pendek, pucat
di bagian bawah, tanpa tanda. Bahagian belakang telinga dan seikat
rambut di ujung ekor berwarna coklat gelap atau hitam.60
Singa termasuk hewan yang hidup secara berkelompok, di mana
jantan dewasa hidup dengan banyak betina di wilayah wilayah tertentu
dengan selalu menjaga kelompoknya dan mencegahnya dari gangguan
hewan lain. Singa betina setelah 3.5 bulan kehamilan dapat melahirkan 1
sampai 6 ekor anak yang akan dibesarkan bersama dengan sekelompok
betina selama 16 bulan.
Peribahasa mengatakan "sebuas-buas singa tidak akan memangsa
anaknya", nampaknya merupakan ungkapan yang bermakna. Singa adalah
hewan yang menakutkan, badan besar, tegap dan garang, liar dan
58

Singa sebenarnya tidak tinggal dihutan, akan tetapi mereka tinggal ditempat yang
cukup semak dan rumput agar bisa mengendap-endap mendekati mangsa secara efektif seperti
rusa, zebra, dan kerbau. Lihat Paula Hammond, Atlas Hewan Paling Berbahaya di Dunia,
(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 30.
59
Sally Morgan, Singa, (Jakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), hlm.4.
60
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menyeramkan. Singa mempunyai taring yang mudah menghancurkan
mangsanya, memiliki cakar yang kuat yang dapat menerkam mangsa
hingga tidak berdaya, dan merobek-robeknya.61 Walaupun singa liar dan
garang namun tetap dapat dididik. Sering sirkus-sirkus di dunia
mempertontonkan hewan ini. Sekiranya seorang pelatih telah memberikan
perintah maka singa-singa akan melakukan apa yang diperintahkan oleh
pelatihnya.
Singa walaupun dikenal sebagai hewan yang ganas dan buas,
secara naluriyah tidak akan menyakiti anak-anaknya. Singa betina
membelai anak kecilnya dengan lidah dan kepalanya. Singa jantan
memantau dan mengawasi dari gangguan hewan liar yang lain.62
Singa juga sering dikait-kaitkan dengan simbol keberanian dan
kepahlawanan, sehingga di antara sahabat Nabi Muhammad saw ada yang
di juluki dengan “asadullâh” yang berarti singa Allah. Gelar tersebut Nabi
berikan kepada sahabat yang mulia dan juga merupakan pamannya yaitu
Hamzah R A.63
Berdasarkan penjelasan ketiga fauna atau hewan di atas, peneliti mencoba
menghayati dan menganalisis nilai-nilai karakter yang terdapat pada tiga hewan
tersebut dan diterapkan dalam dunia pendidikan sebagai salah satu penyelesaian
untuk mengisi kekurangan dalam menyempurnakan fenomena kemerosoatan
akhlak dan karakter mulia manusia dalam masyarakat, bangsa dan Negara.
61

Moh.Waslah, Belajar dengan Sang Singa, Dinamika Vol.1,No.1, (Desember, 2016),

hlm. 22.
62

Ibid.
Maulânâ Muhammad Zakariya
(Yogyakarta: Ash-Shaf, 2006), hlm. 490.
63

al-Kandahlawîy,

Himpunan

Fadhilah

amal,
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Mungkinkah karakter hewan tersebut diaplikasikan kepada manusia dalam dunia
pendidikan?. Apa yang harus dicontoh darinya?. Hikmah apa saja yang dapat
dipetik darinya dengan mentadabburi ayat-ayat fauna dan karakter fauna
tersebut?. Maka dalam penelitian ini, mengetengahkan sebuah judul penelitian:
Konsep Nilai Pendidikan Karakter Perspektif Tadabbur

Al-Qur’an (Analisis

Tafsir Ayat-ayat Fauna.
B. Fokus Penelitian
1. Batasan Masalah
Jika diteliti didalam al-Qur‟an, maka ayat yang menjelaskan tentang fauna
(hewan) dan nama-namanya cukup banyak, sekitar puluhan hewan (23),
sebagaimana peneliti cantumkan dalam lampiran penelitian ini. Apabila kesemua
fauna tersebut diteliti dan dengan keterbatasan waktu, peneliti merasa sangat
kesulitan menyelesaikan penelitian ini sehingga Agar lebih maksimalnya
penelitian ini penulis memfokuskan pada tiga pembahasan fauna saja, yaitu lebah
untuk mewakili serangga, kemudian burung gagak mewakili unggas dan singa
mewakili hewan buas.
2. Rumusan Masalah
Setelah peneliti jelaskan kerangka yang melatar belakangi penelitian ini,
maka adapun permasalahan yang akan dicari solusinya sebagai rumusan masalah
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa sajakah nilai-nilai karakter yang terdapat pada fauna (hewan) yang
disebutkan dalam al-Qur‟an (lebah, burung gagak dan singa) ?
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2. Apakah relevansi nilai-nilai karakter fauna (hewan) lebah, burung gagak
dan singa dalam pendidikan ?
3. Bagaimana tadabbur velue (nilai) karakter fauna (hewan) lebah, burung
gagak dan singa ?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas,
penelitian ini bertujuan:
1. Untuk mengetahui nilai-nilai karakter fauna (hewan) yang disebutkan
dalam al-Qur‟an (lebah, burung gagak dan singa).
2. Untuk mengetahui relevansi nilai-nilai karakter fauna (hewan) lebah,
burung gagak dan singa dalam pendidikan.
3. Untuk mengetahui tadabbur nilai-nilai karakter fauna (hewan) lebah,
burung gagak dan singa.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini, dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu,
manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.
1. Manfaat teoritis
a. Hasil penelitian disertasi ini dapat menambah khazanah keilmuan pada
bidang pendidikan Islam menurut al-Qur‟an terutama pendidikan
karakter yang di digali dari nilai-nilai moral yang terdapat pada hewanhewan yang disebutkan dalam al-Qur‟an.
b. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan
pengembangan teori-teori ilmu pendidikan Islam serta gagasan baru
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secara teoritis tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang berbasis alQur‟an.
2. Manfaat praktis
a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar doktor dalam
bidang pendidikan agama Islam.
b. Menjadi model bagi para pendidik dalam menerapkan nilai-nilai
pendidikan karakter yang berbasis al-Qur‟an serta

mendorong

perubahan sikap ke arah yang lebih positif, maksudnya diterapkan dan
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
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BAB II
LANDASAN TEORETIS

A. Terminologi Karakter
Karakter berasal dari Bahasa Inggris “character” yang berarti watak,
karakter, atau sifat,1 dan dalam bahasa Yunani “karass,” berarti “cetak biru”,
dasar”, “sidik” seperti dalam sidik jari.2 Dalam Kamus Bahasa

“format

Indonesia, karakter diartikan sebagai akhlak atau budi pekerti, tabiat, sifat-sifat
kejiwaan, yang membedakan seseorang dengan yang lain.3 Karakter juga bisa
berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar
dengan papan ketik.4 Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh
Thomas Lickona (1943 M), ia

yang menjelaskan bahwa karakter adalah “A

reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way.”
Selanjutnya, Lickona menambahkan, “Character so conceived has three
interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior”.5 Menurut
Lickona, karakter mulia (good character) meliputi pengetahuan tentang kebaikan
(moral khowing), lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan (moral
feeling), dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (moral behavior). Dengan
kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (cognitives), sikap
1

John M. Echols dan Hasan Shadily, KamusInggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2009),

hlm. 107.
2

M. Furqon Hidayatullah, Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuatdan Cerdas,
(Surakarta: Yuma Pustaka, 2009), hlm. 9.
3
Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008),
hlm. 682.
4
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Pusat Bahasa, 2008), Cet. I, hlm. 682.
5
Thomas Lickona, Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and
Responsibility, (New York: Bantam Books, 1992), hlm. 51.
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(attitudes),

dan motivasi

(motivations),

serta perilaku

(behaviors) dan

keterampilan (skills).
Orang yang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku,
bersifat, bertabiat, atau berwatak. Dengan demikian karakter diidentik dengan
kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas
diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari
lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir.6
Menurut Doni Kusuma, karakter berarti kualitas mental atau kekuatan
moral, akhlak atau budi pekerti individu yang menjadi kepribadian khusus,
pendorong dan penggerak, serta pembeda satu individu dengan lainnya.7
Karakter menurut Kartini Kartono dan Dali Gulo, dirumuskan sebagai
“Cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu, 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”.8
Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa karakter adalah sikap
pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan

dinamis,

integrasi pernyataan dan tindakan.9 Oleh karena itu orang yang berperilaku tidak
jujur, curang, kejam, dan rakus dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek.
6

DoniKoesoema A. PendidikanKarakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global.
(Jakarta: Grasindo, 2007), Cet. I, hlm. 80.
7
Doni Koesoema, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global,
(Jakarta : Kompas Gramedia, 2011), hlm. 80.
8
Kartini Kartono dan DaliGulo, Kamus Psikologi, (Bandung: Pioner Jaya, 2007), hlm. 29.
9
Yahya Khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri, (Yogyakarta: Pelangi
Publishing, 2010), hlm 1.
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Sebaliknya, yang berkelakuan baik, jujur, dan suka menolong dikatakan sebagai
orang yang memiliki karakter baik atau mulia.10
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat aturan
tentang tata nilai (value system). Tata nilai yang melandasi gerak dan aktifitas
individu dalam masyarakat erat hubungannya dengan literatur, pola pendidikan,
wejangan-wejangan, ideom-ideom, kitab suci, buku-buku keagamaan, wasiat
luhur dan lain sebagainya dan dijadikan

sebagai rujukan pola berfikir dan

bertindak dalam kehidupan sehari-hari.11 Term “nilai” (dalam bahasaInggris;
value), (dalam bahasa Latin; valere) mengandung arti: berguna, mampu akan,
berdaya, berlaku dan kuat. Nilai dalam penggunaan bahasa Indonesia, adalah
kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna atau
dapat menjadi objek dari suatu kepentingan.12
Upaya mewujudkan tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara salah satunya dilakukan dengan menerapkan pendidikan karakter,
yaitu sistem penerapan nilai-nilai moral, etika dan akhlak pada peserta didik
melalui ilmu pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan implementasi nilai-nilai
tersebut, baik terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan, bangsa dan negara
maupun Tuhan Yang Maha Esa.
Dengan karakter yang dimiliki juga dapat melahirkan manusia yang
memiliki budi pekerti yang baik, yang bertujuan untuk mengenalkan,
menanamkan, serta mengupayakan penanaman nilai-nilai luhur agar peserta didik
10

E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 3.
M. Amin Abdullah, Studi Agama (Normativisme Atau Historitas), (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2006), hlm.16.
12
WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005),
hlm. 783.
11
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dapat benar-benar memiliki karakter setidaknya sebagaimana tertuang dalam
Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.13
Istilah karakter secara umum juga dikenal dengan istilah “jati diri” individu dalam
sebuah masyarakat berbangsa, meskipun sebenarnya istilah karakter memiliki
makna yang relatif lebih luas dibandingkan dengan istilah jati diri. 14 Secara
filosofis bahwa manusia Indonesia yang memiliki karakter bangsa dapat diartikan
sebagai manusia yang berkarakter sesuai dengan falsafah Pancasila, yaitu manusia
yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab,
berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Seseorang dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan
keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral
dalam hidupnya. Demikian juga, seorang pendidik dikatakan berkarakter jika ia
memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta
digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai
pendidik.15
Thomas Lickona juga mengatakan bahwa karakter adalah sifat alami
seseorang dalam merespons situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam
tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab,

13

Yahya Khan, Pendidikan Karakter Potensi Diri; Mendongkrak Kualitas Pendidikan,
(Yokyakarta: Pelangi Publishing, 2010), hlm. 1.
14
Tutuk Ningsih, Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Siswa Di Era
Revolusi Industri 4.0 Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Banyumas, Insania, Vol. 24, No. 2,
(Juli - Desember 2019), hlm. 224.
15
Furqon Hidayatullah, Guru Sejati, hlm. 9.
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menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. Pengertian ini mirip dengan
apa yang diungkapkan oleh Aristoteles, bahwa karakter itu erat kaitannya dengan
“habit” atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan.
Tujuan karakter menurut Thomas Lickona adalah untuk membentuk
kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat
dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur bertanggung
jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya. Orang yang
berkarakter sebagai sifat alami seseorang dalam meresponssituasi secara bermoral
yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur,
bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya.16
Menurutnya ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur
universal, yaitu: (1). Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, (2).
Kemandirian dan tanggung jawab; 3). Kejujuran/amanah, diplomatis, (4). Hormat
dan santun; (5). Dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong/kerjasama,
(6). Percaya diri dan pekerja keras; (7). Kepemimpinan dan keadilan; 8). Baik dan
rendah hati, (9). Karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.17
Kesembilan karakter itu, perlu ditanamkan dalam pendidikan holistik
dengan menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan acting the
good. Hal tersebut diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan/mencintai
dan sekaligus melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Bisa dimengerti, jika penyebab
ketidakmampuan seseorang untuk berperilaku baik, walaupun secara kognitif
anak mengetahui, karena anak tidak terlatih atau terjadi pembiasaan untuk
16

Thomas Lickona,Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and
Responsibility, (New York: Bantam Books, 1992), hlm. 12-13.
17
Ibid., hlm.13.
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melakukan kebajikan.18 Menurut Ellen G. White sebagaimana dikutip R.I.
Sarumpaet, menjelaskan tujuan karakter sebagai berikut :
Usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia, yang di
dalamnya terdapat tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar,
pendidikan rumah tangga maupun pendidikan dalam sekolah, orang tua dan guru
tetap sadar bahwa pembangunan tabiat yang agung adalah tugas mereka.
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.19

B. Pendidikan Karakter
Terminologi

pendidikan karakter mulai

dikenalkan

dalam dunia

pendidikan sejak tahun 1900-an. Thomas Lickona dianggap sebagai salah satu
pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku yang berjudul: “The Return of
Character Education dan kemudian disusul bukunya, Educating for Character:
How Our School Can Teach Respect and Responsibility”. Melalui buku-buku ini,
ia menyadarkan dunia Barat akan pentingnya pendidikan karakter.
Pendidikan karakter menurut Lickona mengandung tiga unsur pokok, yaitu
mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the good),

18

Ibid.,hlm. 14.
R.I. Sarumpaet, RahasiaMendidikAnak, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2001),

19

hlm. 12.
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dan melakukan kebaikan (doing the good).20 Di pihak lain, Frye21 mendefinisikan
pendidikan karakter sebagai, “A national movement creating schools that foster
ethical, responsible, and caring young people by modeling and teaching good
character through an emphasis on universal values that we all share”.
Pendidikan karakter merupakan “Suatu sistem penerapan nilai-nilai moral,
etika dan akhlak pada peserta didik melalui ilmu pengetahuan, kesadaran atau
kemauan, sehingga menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik, yang
bertujuan untuk mengenalkan, menanamkan, serta mengupayakan penanaman
nilai-nilai luhur agar peserta didik dapat benar-benar memiliki karakter.
Implementasi nilai-nilai karakter tersebut kemudian diterapkan, baik terhadap diri
sendiri, sesama, lingkungan, bangsa dan negara maupun Tuhan Yang Maha Esa.22
Oleh karenanya, pendidikan karakter di Indonesia semestinya harus menjadi
gerakan nasional yang menjadikan sekolah sebagai agen untuk membangun
karakter siswa melalui pembelajaran dan pemodelan.
Pendidikan karakter (character education) merupakan ungkapan yang
lahir dari konsep karakter. Ahmad Amin23 mengemukakan bahwa kehendak (niat)
merupakan awal terjadinya akhlak (karakter) pada diri seseorang, jika kehendak
itu diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan perilaku.

20

Thomas Lickona, Educating for Character, hlm. 51.
Frye, Character Education: Informational Handbook and Guide for Support and
Implementation of the Student Citizent Act of 2001, (North Carolina: Public Schools of North
Carolina., 2002), hlm. 2.
22
Yahya Khan, Pendidikan Karakter Potensi Diri; Mendongkrak Kualitas Pendidikan,
(Yokyakarta: Pelangi Publishing, 2010), hlm. 1.
23
Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), Terj. Farid Ma‟ruf, (Jakarta: BulanBintang, 1995),
Cet. VIII, hlm. 62.
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Melalui pendidikan karakter sekolah harus berpotensi untuk membawa
peserta didik memiliki nilai-nilai karakter mulia seperti hormat dan peduli pada
orang lain, tanggung jawab, memiliki integritas, dan disiplin. Di sisi lain
pendidikan karakter juga harus mampu menjauhkan peserta didik dari sikap dan
perilaku yang tercela dan dilarang. Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan
mana yang benar dan mana yang salah kepada anak, tetapi lebih dari itu
pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang baik
sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukan yang baik.
Dengan demikian, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan
pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Selanjutnya Frye menegaskan bahwa
pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang
memahami, menjaga, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter
mulia.
1. Hakikat Pendidikan Karakter
Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat
Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita
permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi
dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat
kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya
nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya
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kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi
bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa.24
Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter
sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945
serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah
menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas
pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 20052015, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk
mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu: “Mewujudkan masyarakat
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan
falsafah Pancasila”.25
Upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang
diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah
tertuang

dalam

fungsi

dan

tujuan

pendidikan

nasional,

yaitu

mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab”.26

24

Tim Penyusun Kemdiknas RI, Desain Induk Pengembangan Karakter, (Jakarta: Dikti
2010), hlm. 6.
25
Ibid., hlm. 7.
26
Ibid., hlm. 4.
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Pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek
“pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi juga “merasakan
dengan baik atau loving good (moral feeling), dan perilaku yang baik
(moral action). Pendidikan karakter menekankan pada habit atau
kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan.27
Pendidikan sebagai suatu upaya sadar mengembangkan potensi
peserta didik (siswa), tidak dapat dilepaskan dari lingkungan mereka
berada, utamanya lingkungan budaya, karena pendidikan yang tidak
dilandasi prinsip budaya menyebabkan peserta didik tercabut dari akar
budayanya, dan ketika hal itu terjadi maka mereka tidak akan mengenal
budayanya

dan

akan

menjadi

asing

dalam

lingkungan

budaya

(masyarakat)-nya, kondisi demikian menjadikan siswa cepat terpangaruh
oleh budaya luar. Kecenderungan itu terjadi karena ia tidak memiliki
norma dan nilai budaya yang dapat digunakan untuk melakukan
pertimbangan (valueing).28 Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi
landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan,
dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum.
Dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa, kesadaran akan siapa
dirinya dan bangsanya adalah bagian yang teramat penting, kesadaan
tersebut hanya dapat terbangun dengan baik melalui pencerahan masa lalu,
masa kini dan akan datang tentang bangsanya.29

27

Ibid., hlm. 6.
Ibid., hlm. 7.
29
Ibid., hlm. 8.
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Zubaedi menyatakan bahwa; pendidikan karakter adalah upaya
penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap,
dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai luhur
yang menjadi jati dirinya. Karakter diwujudkan dalam interaksi dengan
Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Nilai luhur
tersebut antara lain kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan
sosial, kecerdasan berfikir termasuk kepenasaran akan intelektual, dan
berfikir logis.
Pendidikan memiliki beberapa tujuan utama yaitu; pengembangan
potensi Qalbu / nurani / afektif peserta didik sebagai manusia sekaligus
warga bangsa; mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang
terpuji,

menanamkan

jiwa

kepemimpinan

dan

tanggung

jawab,

mengembangkan peserta didik menjadi manusia mandiri, kreatif, dan
berwawasan kebangsaan, mengembangkan lingkungan belajar yang aman,
jujur, penuh kreatifitas dan persahabatan.30

2. Metode dan Pendekatan Pendidikan Karakter
Secara etimologi, kata metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan
hodos; meta berarti “melalui” dan hodos berarti “jalan” atau “cara.”
Metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan
tertentu.31 Dalam bahasa Arab kata metode diungkapkan dalam berbagai

30
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kata, terkadang digunakan kata al-Tharîqah ()الطريقة, al-Manhaj ()املنهج, dan
al-Washîlah ()الوصيلة. Tharîqah ( )الطريقةberarti jalan, al-Manhaj ( )املنهجberarti
sistem, dan al-Washîlah ( )الوصيلةberarti perantara atau mediator, dan kata
yang paling dekat dengan metode adalah kata al-Tharîqah ()الطريقة.32
Sedangkan pendekatan (aproach) dapat diartikan, “sebagai proses,
perbuatan, atau cara untuk mendekati sesuatu agar tercapai tujuan yang
telah ditetapkan.”33
Metode pendidikan dirumuskan sebagai seperangkat cara, jalan
dan teknik yang harus dimiliki dan digunakan oleh pendidik dalam upaya
menyampaikan dan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada
peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan yang termuat dalam
kurikulum yang telah ditetapkan.34 Berdasarkan pengertian ini, metode
pendidikan akhlak dimaksudkan sebagai cara yang efektif dan efisien yang
harus dimiliki oleh pendidik dalam pendidikan akhlak. Metode pendidikan
akhlak dapat dikemukakan dalam dua pengertian; pertama, metode
mencapai akhlak yang baik; kedua, metode memperbaiki akhlak yang
buruk.35 Walaupun demikian, pembahasannya disatukan karena antara satu
dengan lainnya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.
Dalam penerapannya, metode pendidikan karakter dalam hal ini
mengacu kepada metode pendidikan akhlak sebagai bagian metode
32
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pendidikan Islam yang banyak menyangkut persoalan individual atau sifat
sosial dari peserta didik dan pendidik itu sendiri, sehingga dalam
menggunakan metode, seorang pendidik harus

memperhatikan dasar-

dasar umum metode pendidikan. Sebab, metode pendidikan merupakan
sarana menuju tujuan pendidikan, sehingga segala cara yang ditempuh
oleh seorang pendidik harus mengacu pada dasar-dasar metode pendidikan
tersebut.
Dalam hal ini tidak lepas dari dasar agama, biologis, psikologis dan
sosiologis, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Dasar Agama: Agama
Pendidikan

merupakan

Islam, karena

dari

salah

agama

satu
para

dasar
pendidik

metode
dapat

memberikan pendidikan moral yang baik bagi peserta didik. ketika
peserta didik mempraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat akan
memberikan dampak yang positf, sehingga terbentuklah kepribadian
yang baik dalam masyarakat bagi peserta didik.
Eksistensi al-Qur‟an dan hadîts tidak dapat dilepaskan dari
pelaksanaan metode pendidikan Islam. Dalam kedudukannya sebagai
dasar agama Islam, maka dengan sendirinya metode pendidikan Islam
harus merujuk pada kedua sumber ajaran tersebut sehingga segala
penggunaan dan pelaksanaan metode pendidikan tidak menyimpang
dari tujuan pendidikan itu sendiri. Nilai-nilai al-Qur‟an yang
diimplementasikan oleh Rasulullah saw terpancar dalam gerak-
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geriknya yang direkam oleh para sahabat sehingga hampir tidak ada
ayat yang tidak dihafal dan diamalkan oleh sahabat.
Di samping itu kehadiran al-Qur‟an di tengah masyarakat Arab,
memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwa mereka. Akhirnya,
mereka berpaling secara total, dan semua keputusan selalu melihat
isyarat al-Qur‟an sebagai petunjuk kehidupan. Sementara pendidikan
salah satu wahana untuk merumuskan dan mencapai tujuan hidup.
Dengan demikian petunjuk hidup seluruhnya harus ditujukan kepada
isyarat al-Qur‟an, karena al-Qur‟an mulai ayat pertama sampai dengan
terakhir tidak terlepas dari isyarat pendidikan.36 Sementara Sunnah
dalam konteks pendidikan Islam, mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: (1).
Menjelaskan metode Pendidikan Islam yang bersumber dari al-Qur‟an
secara konkret dan penjelasan lain yang belum dijelaskan dalam alQur‟an; (2). Menjelaskan metode pendidikan yang telah dilakukan
oleh Rasulullah saw dalam kehidupan kesehariannya serta cara beliau
menanamkan keimanan.37
b) Dasar Bilologis: perkembangan

biologis

manusia, mempunyai

pengaruh dalam perkembangan intelektualnya, sehingga semakin lama
perkembangan biologis seseorang, maka dengan sendirinya semakin
meningkat pula daya intelektualnya. Dalam memberikan pendidikan
terutama

dalam

Pendidikan

Islam,

seorang

pendidik

harus

memperhatikan perkembangan biologis peserta didik. Perkembangan
36
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kondisi jasmani (biologis) seseorang juga mempunyai pengaruh yang
sangat kuat terhadap dirinya.
Seseorang yang menderita cacat jasmani akan mempunyai
kelemahan dan kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang
normal, misalnya seseorang yang mempunyai kelainan pada matanya
(rabun jauh), maka cenderung untuk duduk di bangku barisan depan,
karena berada di depan, maka tidak dapat bermain-main ketika guru
memberikan pelajarannya, sehingga memperhatikan seluruh uraian
guru. Karena hal ini berlangsung terus-menerus, maka dia akan
mempunyai pengetahuan lebih dibanding dengan lainnya, apalagi
termotivasi dengan kelainan mata tersebut. Berdasarkan hal ini, maka
dapat dikatakan bahwa perkembangan jasmani itu sendiri memegang
peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan sehingga dalam
menggunakan

metode

pendidikan

seorang

pendidik

harus

memperhatikan kondisi biologis peserta didik. Seorang peserta didik
yang cacat akan berpengaruh terhadap prestasi peserta didik, baik
pengaruh positif maupun negatif. Hal ini memberikan hikmah dari
penciptaan Tuhan, maka dengan harapan besar pendidik dapat
memberikan pengertian secukupnya pada siswanya untuk menerima
penciptaan Allah swt yang sedemikian rupa.38
c) Dasar Psikologis; metode Pendidikan Islam baru dapat diterapkan
secara

38

efektif, bila didasarkan pada perkembangan dan kondisi
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psikologis siswa. Sebab perkembangan dan kondisi psikologis siswa
memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap internalisasi nilai
dan transformasi ilmu. Dalam kondisi jiwa yang labil (jiwa yang tidak
normal),

menyebabkan

transformasi

ilmu

pengetahuan

dan

internalisasi nilai akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Perkembangan

psikologis

seseorang

berjalan

sesuai

dengan

perkembangan

biologisnya,

sehingga

seorang

pendidik

dalam

menggunakan

metode

pendidikan

bukan

saja

memperhatikan

psikologisnya tetapi juga biologisnya. Karena seseorang yang secara
biologisnya cacat, maka secara psikologisnya dia akan merasa tersiksa
karena ternyata dia merasakan bahwa teman-temannya tidak
mengalami seperti apa yang dideritanya. Dengan memperhatikan yang
demikian itu, seorang pendidik harus jeli dan dapat membedakan
kondisi jiwa peserta didik, karena pada dasarnya manusia tidak ada
yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam
menggunakan metode pendidikan, seorang pendidik di samping
memperhatikan

kondisi

jasmani

peserta

didik

juga

perlu

memperhatikan kondisi jiwa atau rohaninya.
Sebab manusia pada hakekatnya terdiri

dari dua unsur, yaitu

jasmani dan rohani, yang kedua-duanya merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kondisi psikologis yang menjadi
dasar dalam metode Pendidikan Islam berupa sejumlah kekuatan
psikologis peserta didik termasuk motivasi, emosi, minat, sikap,
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keinginan,

kesediaan,

(intelektualnya),

bakat-bakat

sehingga

seorang

dan

pendidik

kecakapan

akal

dituntut

untuk

mengembangkan potensi psikologis yang ada pada peserta didik.39
Dalam situasi sekolah, setiap anak memiliki sejumlah motivasi atau
dorongan yang berhubungan dengan kebutuhan biologis dan
psikologis. Di samping itu anak memiliki pula sikap-sikap, minat,
penghargaan dan cita-cita tertentu.40
d) Dasar Sosiologis; interaksi yang terjadi antara sesama siswa dan
interaksi antara guru dan siswa, merupakan interaksi timbal balik yang
kedua belah pihak akan saling memberikan dampak positif pada
keduanya. Dalam kenyataan secara sosiologi seorang individu dapat
memberikan pengaruh

pada lingkungan sosial masyarakatnya dan

begitu pula sebaliknya.
Oleh karena itu guru sebagai pendidik dalam berinteraksi dengan
siswanya hendaklah memberikan teladan dalam proses sosialisasi
dengan pihak

lainnya, seperti di kala berinteraksi dengan siswa,

sesama guru, kepala sekolah dan karyawan. Interaksi pendidikan yang
terjadi dalam masyarakat justru memberikan pengaruh yang sangat
besar terhadap perkembangan

peserta didik di kala berada di

lingkungan masyarakatnya. Kadang-kadang interaksi dari masyarakat
tersebut, berpengaruh pula terhadap lingkungan kelas dan sekolah.41
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Dengan demikian dapat dipahami bahwa dasar sosiologis adalah salah
satu dasar dalam metode Pendidikan Islam. Dari

dasar sosiologis

inilah pendidik diharapkan dapat menggunakan metode Pendidikan
Islam yang sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.
Dalam menggunakan metode, seorang pendidik selain harus
memperhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan, juga harus
memperhatikan prinsip-prinsip dari metode Pendidikan Islam, karena dari
prinsip-prinsip tersebut mampu memberikan pengarahan dan petunjuk
dalam pelaksanaan metode pendidikan tersebut, sehingga para pendidik
mampu

menerapkan metode yang efektif dan efisien sesuai dengan

kebutuhannya.42

Prinsip-prinsip

metode pendidikan Islam yang

dimaksud, antara lain:
1) Mempermudah; metode pendidikan yang digunakan oleh pendidik
pada

dasarnya adalah menggunakan suatu cara yang memberikan

kemudahan bagi peserta didik untuk menghayati dan mengamalkan
ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sekaligus mengidentifikasikan
dirinya dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu pengetahuan dan
keterampilan tersebut sehingga

metode yang digunakan haruslah

mampu membuat peserta didik untuk merasa mudah menguasai ilmu
pengetahuan dan keterampilan itu. Inilah

barangkali yang perlu

dipahami oleh seorang pendidik.43 Pendidik tidak harus menggunakan
metode yang muluk-muluk, cukup dengan metode yang sederhana
42
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saja yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan pendidik
mampu menyampaikan dengan baik, sehingga mudah diserap,
dipahami dan dikuasai oleh peserta didik.
2) Berkesinambungan; berkesinambungan

dijadikan sebagai prinsip

metode Pendidikan Islam, karena dengan asumsi bahwa pendidikan
Islam proses yang akan berlangsung terus menerus sehingga dalam
menggunakan

metode

pendidikan

seorang

pendidik

perlu

memperhatikan kesinambungan pelaksanaan pemberian materi. Jangan
hanya

karena

mengejar

target

kurikulum,

seorang

pendidik

menggunakan metode yang tidak efektif yang pada gilirannya akan
memberikan pengaruh yang negatif pada peserta didik, karena peserta
didik merasa dibohongi oleh pendidik. Metode

pendidikan yang

digunakan pendidik pada waktu yang lalu merupakan landasan dan
pijakan metode sekarang yang sedang digunakan, sementara metode
yang sekarang dipakai menjadi dasar perencanaan metode berikutnya,
demikian seterusnya sehingga dengan beraneka macam metode yang
saling berkesinambungan tersebut materi pendidikan dan pengajaran
dapat berjalan dengan sistematis dan gamblang.44
3) Fleksibel dan Dinamis; metode pendidikan Islam harus digunakan
dengan prinsip fleksibel dan dinamis. Sebab dengan kelenturan dan
kedinamisan

metode tersebut, pemakaian metode tidak hanya

monoton dengan satu macam metode saja. Seorang pendidik mampu

44
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memilih salah satu dan berbagai alternatif yang ditawarkan oleh para
pakar yang dianggapnya cocok dan tepat dengan materi, berbagai
macam kondisi peserta didik, sarana dan prasarana, situasi dan kondisi
lingkungan, serta suasana pada waktu itu. Prinsip kedinamisan ini
berkaitan erat dengan prinsip berkesinambungan, karena dalam
kesinambungan tersebut metode Pendidikan Islam akan selalu dinamis
dengan situasi dan kondisi yang ada.45
Dalam hubungannya dengan penerapan metode pendidikan Islam,
Abdurrahmân al-Nahlawîy, menjelaskan :
Metode pendidikan

Islam sangat

efektif

dalam membina

kepribadian anak didik dan memotifasi mereka sehingga aplikasi
metode ini memungkinkan puluhan ribu kaum mukminin dapat
membuka hati manusia untuk menerima petunjuk Ilâhi dan konsepkonsep peradaban Islam. Selain itu metode pendidikan Islam akan
mampu menempatkan manusia di atas luasnya permukaan bumi
ini, dan dalam

lamanya masa yang tidak diberikan kepada

penghuni lainnya.46 Dalam konteks ini, Ramayulis juga menulis:
Aspek terpenting dalam pengembangan dan peningkatan mutu
pendidikan, sehingga menghasilkan ilmu adalah menggunakan
metode pembelajaran secara baik dan benar. Seorang pendidik
yang selalu berkecimpung dalam belajar mengajar, kalau ia benarbenar menginginkan tujuannya dapat dicapai secara efektif dan
45
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efisien, maka penguasaan materi saja tidaklah mencukupi. Ia harus
menguasai berbagai teknik atau metode penyampaian meteri dan
dapat menggunakan metode yang tepat dalam proses belajar
mengajar, sesuai dengan meteri yang diajarkan dan kemampuan
anak didik yang menerimanya. Pemilihan metode yang tepat
kiranya memang memerlukan keahlian tersendiri. Para pendidik
harus pandai memilih dan mempergunakan metode yang akan
dipergunakannya.47
Mahmud Yunus berpendapat bahwa; metode yang paling baik di
dalam pengajaran ialah metode yang dapat mengantarkan anak didik
sampai kepada tujuan dengan jalan yang paling singkat, dengan
penghematan tenaga, yang tidak menjadikan murid terlalu susah dan tidak
menyebabkan kebosanan akalnya.48 Mengetahui cara atau metode
pembelajaran itu sangat penting bagi guru-guru. Keberhasilan guru atau
gagalnya dalam mengajar terletak pada cara atau metode mengajar yang
dianutnya. Apabila cara atau metode mengajar itu baik dan sesuai dengan
asas-asas kaedah mengajar, maka hasil pelajaran itu akan baik. Sebaliknya,
jika cara mengajar tidak baik dan tidak sesuai dengan asas-asas kaedah
mengajar, maka hasilnyapun tidak baik pula.49 Dalam menggunakan
metode tidak boleh kaku, monoton dan menggunakan satu metode saja,
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tetapi metode itu harus berubah-ubah sesuai dengan umur dan tingkat
perkembangan akal anak didik dan sesuai dengan materi pelajaran yang
hendak diajarkan yang memungkinkan pemakaian bermacam-macam
metode.50
Menurut Koesoema, Pendidikan Karakter merupakan struktur
antropologis yang terarah pada proses pengembangan dalam diri manusia
secara terus menerus untuk menyempurnakan dirinya sebagai manusia
yang mempunyai keutamaan yakni dengan mengaktualisasikan nilai-nilai
keutamaan seperti keuletan, tanggung jawab, kemurahan hati, dan
semisalnya.51 Hal ini karena Koesoema menganggap bahwa jiwa manusia
bisa dirubah dengan pendidikan, dan ini bisa dilakukan di sekolah. Di
sekolah tersebut bisa diterapkan lima metode pendidikan karakter yakni:
(1). Mengajarkan pengetahuan tentang nilai;

(2). Memberikan

keteladanan; (3). Menentukan prioritas; (4). Praksis prioritas dan (5).
Refleksi.52 Semua metode itu dilaksanakan dalam setiap momen di
sekolah, kemudian diaktualisasikan di lingkungan masyarakat supaya
mereka bisa mengotrolnya dan juga turut serta mempraktekkannya.
Keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dapat dilihat
melalui indikator sebagai berikut: a). Mengamalkan ajaran agama yang
dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja; b). Memahami
kekurangan dan kelebihan diri sendiri; c). Menunjukkan sikap percaya
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diri; d). Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan
yang lebih luas; e). Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras,
dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional; f). Mencari dan
menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain
secara logis, kritis, dan kreatif; g). Menunjukkan kemampuan berpikir
logis, kritis, kreatif, dan inovatif; h). Menunjukkan kemampuan belajar
secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya; i). Menunjukkan
kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan
sehari-hari; j). Mendeskripsikan gejala alam dan sosial; k). Memanfaatkan
lingkungan secara bertanggung jawab; l). Menerapkan nilai-nilai
kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
demi terwujudnya persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
n). Menghargai karya seni dan budaya nasional; m). Menghargai tugas
pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya; o). Menerapkan
hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang dengan
baik; p). Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun; q).
Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di
masyarakat; Menghargai adanya perbedaan pendapat; r). Menunjukkan
kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana; s).
Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana; t). Menguasai
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pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah; dan
u). Memiliki jiwa kewirausahaan.53

3. Tujuan Pendidikan Karakter
Pada dasarnya Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan
mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada
pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara
utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui
pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri
meningkatkan

dan

menggunakan

pengetahuannya,

mengkaji

dan

menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak
mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.54
Melalui pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas,
tidak hanya otaknya namun juga cerdas secara emosi. Kecerdasan emosi
adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa
depan. Dengan kecerdasan emosi, seseorang akan dapat berhasil dalam
menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil
secara akademis.
Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang
terdapat pada UUSPN55 No. 20 tahun 2003 Bab 2 pasal 3 : Pendidikan
Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
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serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak 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.
Mencermati fungsi pendidikan nasional, yakni mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa seharusnya
memberikan pencerahan yang memadai bahwa pendidikan harus
berdampak pada watak manusia/bangsa Indonesia.
Pendidikan Karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses
dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan
akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai
standarkompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui
pendidikan karakter peserta didik diharapkan mampu secara mandiri
meningkatkan

dan

menggunakan

pengetahuannya,

mengkaji

dan

menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan
akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.56
Socrates berpendapat bahwa tujuan paling mendasar dari
pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi good and smart.
Dalam sejarah Islam, Rasulullah Muhammad saw menegaskan bahwa misi
utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan
pembentukan karakter yang baik (good characcter). Dari penjelasan
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pandangan para tokoh tersebut menunjukkan bahwa pendidikan sebagai
nilai universal kehidupan memiliki tujuan pokok yang disepakati disetiap
zaman, pada setiap kawasan, dan dalam semua pemikiran. Dalam bahasa
sederhana, tujuan yang disepakati itu adalah merubah manusia menjadi
lebih baik dalam pengetahuan, sikapdan ketrampilan.57
Tujuan

pertama

pendidikan

karakter

adalah

memfasilitasi

penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam
perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah
(setelah lulus dari sekolah). Penguatan dan pengembangan memiliki
makna bahwa pendidikan dalam setting sekolah bukanlah sekedar
dogmatisasi nilai kepada peserta didik, tetapi sebuah proses yang
membawa peserta didik untuk memahami dan merefleksi bagaimana suatu
nilai menjadi penting untuk diwujudkan dalam perilaku keseharian
manusia, termasuk bagi anak.
Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk
bangsa yang tangguh, kompetitif, nerakhlak mulai, bermoral, bertoleran,
bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembag dinamis, beroreantasi
pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman
dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

57

Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 30.

64

4. Historis Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter yang menjadi trending topik pada awal
milenium di Indonesia ternyata mempunyai sejarah yang panjang.
Pendidikan Karakter memiliki banyak tahapan hingga sampai sekarang,
dimulai pada masa klasik. Dalam literatur sejarah pendidikan pra Masehi
bisa ditemui pada era klasik kuno atau yunani kuno. Disaat itu, pendidikan
karakter yang dikembangkan dalam bentuk yang masih sederhana,
pendidikan karakter pada zaman ini menekankan pada penguatan
intelektual atau pendekatan filsafat yang kemudian memunculkan dua
aliran filsafat yakni idealisme dan materialisme (realisme).
Tujuan utama pendidikan karakter pada masa itu adalah untuk
memahami alam kebendaan menuju tercapainya tujuan yang ingin diraih.
Manusia intelektual pada masa itu ialah manusia yang mampu menemukan
berbagai nilai yang bersumber dari alam, baik alam ide maupun kebendaan
berdasarkan observasi yang objektif dan ilmiah. Nilai-nilai yang
ditemukan kemudian menjadi ponndasi dalam sistem kultur masyarakat
yang kemudian nilai-nilai terebut dijaga dan dilestarikan demi kepentingan
bersama.58
Pasca abad karakter intelektual, kemudian muncul pada abad
pertengahan apa yang disebut dengan karakter teologis yang sedang
dikembangkan di China. Dimana nilai-nilai kebenaran diukur dengan
kesesuaian
58
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informasiyang telah diwahyukan dalam kitab suci. Dalam masa itu
manusia dikuasi oleh wahyu Tuhan. Kuasa wahyu menjadi ciri utama
kehidupan masyarakat pada masa itu. Kepatuhan dan ketaatan merupakan
harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Yang pada akhirnya
memunculkan karakter ideal manusia ialah kepatuhan terhadap wahyu.
Pendidikan Karakter pada Masa Nabi Muhammad saw terlihat
dalam misi dimuka bumi untuk menyempurnakan etika yang mulia.
Sebagai hasilnya bahwa orang-orang yang dahulunya dikenal sebagai
berkarakter Jahiliyyah, melalui pendidikan yang diberikan oleh Nabi saw,
menjadi pribadi yang mulia dan beretika mulia, Nabi aw ketika
membangun karakter yang mulia tidak melalui sekolahan. Oleh karena itu,
dalam menunaikan tugasnya, beliau tidak menggunakan kurikulum, bahan
ajar semacam buku teks, dan termasuk evaluasi yang digunakan guru.
Dalam Dunia Islam pendidikan karakter dimulai dari misi dakwah
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw untuk menyeru
masyarakat arab pada zaman itu yang terkenal dengan masyarakat
jahiliyah atau dalam kebodohan dan kemerosotan moral untuk masuk
Islam. Salah satu misi dakwah Muhammad saw adalah menyempurnakan
akhlak atau etika atau karakter.
Karakter atau etika, rupanya tidak bisa dibentuk oleh sebuah
aktivitas dalam belajar dan mengajar di kelas saja. Karakter memiliki
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dimensi yang luas dan begitu pula membentuknya.59 Dalam menunaikan
tugasnya membentuk karakter, Nabi memulainya dari diri sendiri dengan
sifat-sifat yang menjadi karakter khas Nabi Muhammad saw, di antaranya
adalah jujur, dapat dipercaya, cerdas dan tabligh. Selain itu Nabi saw juga
menawarkan beberapa konsep pendidikan karakter kepada para sahabat
dan masyarakat sekitarnya yang berupa aktivitas atau gerakan menjadikan
manusia menjadi pribadi yang lebih baik, lebih unggul, dan lebih mulia.60
Gerakan yang ditawarkan oleh Nabi Saw di antaranya yang
pertama ialah belajar seumur Hidup. Seluruh gerakan pembaharuan
diseluruh dunia ini selalu dimulai oleh kalangan terpelajar, orang-orang
terpelajar adalah mereka yang telah melalui proses belajar dan terus
belajar dan tidak akan berhenti belajar hingga ajal menjemput.
Gerakan yang kedua adalah Hijrah, yaitu pindahnya seseorang atau
masyarakat dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik dalam
konteks seutuhnya. Gerakan yang terakhir adalah muhâsabah (intropeksi
diri), muhâsabah ialah mekanisme evaluasi internal yang sangat luar biasa,
yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.
Pendidikan Karakter pada Abad ke-18 hingga kontemporer, pada
abad ini seorang pedagog berkebangsaan dan pencetus pendidikan
Karakter,

FW

Foerster

menegaskan

bahwa

pendidikan

Karakter

merupakan reaksi atas kejumudan pedagogi natural Rousseauian dan
59
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Instrumentalisme pedagogis Deweyan.61 Menurut Forester, seperti yang
dikutip Zaim Elmubarok, ada 4 ciri dasar dalam pendidikan Karakter.
Pertama, keteraturan interior dimana setiap tindakan diukur berdasarkan
hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman Normatif setiap tindakan. Kedua,
koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada
prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko.
Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain.
Ketiga, otonomi. Disitu seseorang menginternalisasikan atauran dari luar
hingga menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian
atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan orang lain.
Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan
seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Kesetiaan
merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.
Di Indonesia kesadaran tentang pentingnya pendidikan karakter
dimulai pada zaman pergerakan atau sebelum Indonesia merdeka, karena
tokoh-tokoh pendidik Indonesia pra kemerdekaan, seperti Kartini, Ki
Hajar Dewantara, Soekarno-Hatta, Moh. Natsir sudah memulai apa yang
dinamakan

pendidikan

karakter

sebagai

semangat

pembentukan

kepribadian dan identitas bangsa sesuai konteks dan situasi yang terjadi
saat itu.62
Ki Hajar Dewantoro misalnya, telah mengajarkan Pendidikan
Karakter melalui praktek pendidikan yang mengusung kompetensi alam
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murid, bukan dengan perintah paksaan, tetapi dengan tuntunan. Cara
mendidik seperti ini lebih dikenal dengan pendekatan among,63 yang lebih
menyentuh pada tataran Etika dan perilaku yang tidak terlepas dengan
karakter seseorang.
Dan hal tersebut berlanjut ketika bangsa Indonesia bersepakat
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus
1945, para bapak pendiri bangsa (the founding fathers) menyadari bahwa
paling tidak ada tiga tantangan yang harus dihadapi. Pertama, adalah
mendirikan negara yang bersatu dan berdaulat; kedua, adalah membangun
bangsa; dan ketiga, adalah membangun karakter.64 Yang kemudian
dipertegas oleh presiden pertama Republik Indonesia Ir. Sukarno “bangsa
ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter
(character building) karena character building inilah yang akan membuat
Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat.
Kalau character building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan
menjadi bangsa kuli”.
Begitu pentingnya pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh
setiap individu dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan
bertanah air sampai-sampai pada setiap perubahan zaman hal ini selalu
digaungkan oleh tokoh-tokoh yang berkontribusi pada masanya masingmasing.
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implementasikan dan di kaji secara terus menerus dalam lemabaga
pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi, agar
generasi penerus bangsa menjadi pemuda-pemudi yang tidak hanya
memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi namun juga ditunjang dengan
karakter baik sebagai bekal kehidupannya.

5. Unsur-unsur yang Mempengaruhi Pendidikan Karakter
Menurut S. Hamid Hasan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi
implementasi kurikulum, karekteristik kurikulum, strategi implementasi,
karekteristik penilaian, pengetahuan guru tentang kurikulum, sikap
terhadap kurikulum, dan keterampilan mengarahkan. Sementara itu,
menurut Mars sebagaimana dikutip Rusman, terdapat lima elemen yang
mempengaruhi implementasi kurikulum sebagai berikut: dukungan dari
kepala sekolah, dukungan dari sejawat guru, dukungan dari siswa,
dukungan dari orang tua, dan dukungan dari diri dalam guru unsur yang
utama.65
Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh
guru dalam mengimplementasikan kurikulum, mencakup: a). Pemahaman
esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Apakah
tujuannya diarahkan pada penguasaan ilmu, teori, atau konsep; penguasaan
kompetensi akademis atau kompetensi kerja; ditujukan pada penguasaan
kemampuan memecahkan masalah, atau pembentukan pribadi yang utuh.
65
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Penguasaan

esensi

dari

tujuan

kurikulum

sangat

memengaruhi

penjabarannya, baik dalam penyusunan rancangan pengajaran maupun
dalam pelaksanaan kurikulum (pengajaran); b). Kemampuan untuk
menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan yang lebih
spesifik. Tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum masih bersifat umum.
Perlu dijabarkan pada aplikasinya, tujuan yang bersifat kompetensi
dijabarkan

pada

performansi,

tujuan

pemecahan

masalah

atau

pengembangan yang bersifat umum, dijabarkan pada pemecahan atau
pengembangan yang lebih spesifik; dan c). Kemampuan untuk
menterjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran, bagaimana
pendekatan atau metode pembelajaran untuk menguasai konsep atau
pengembangan/melatih kemampuan menerapkan konsep. Kompetensi
menunjukkan kecakapan, keterampilan, kebiasaan, oleh karena itu, model
atau metode pembelajaran yang digunakan adalah model atau metode yang
bersifat kegiatan perubahan atau perbuatan. Pemecahan masalah atau
pengembangan segi-segi kepribadian juga merupakan kemampuan
bagaimana pendekatan atau metode pembelajaran dirancang untuk
meningkatkan kemampuan tersebut.66
Faktor-faktor

yang

dihadapi

dalam

penerapan

kurikulum

pendidikan karakter adalah terutama berkenaan dengan: (1). Masih
lemahnya diagnose kebutuhan skala makro maupun mikro sehingga
implementasi kurikulum sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan;
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(2). Perumusan kompetensi pada tahapan mikro sering dikacaukan dengan
tujuan intruksional yang dikembangkan; (3). Pemilihan pengalaman
belajar yang dikembangkan; (4). Evaluasi masih sering tidak sesuai
dengan tujuan intruksional yang dikembangkan.67

C. Nilai Pendidikan Karakter
1. Definisi Nilai
Nilai (value) dalam pandangan Brubacher tak terbatas ruang
lingkupnya. Nilai tersebut sangat erat dengan pengertian-pengertian dan
aktivitas manusia yang kompleks, sehingga sulit ditentukan batasannya.
Dalam encyclopedi Britannica dikatakan bahwa “value is determination
orquality of an object which involves any sort or apprication or interest”
yang artinya (nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas objek yang
menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat).
Abdullâh bin Nûh dan Oemar Bakri (2007) menjelaskan, Nilai
dalam Bahasa Arab adalah Al-Fadîlah atau al-Qimmah, dan Al-Qodar
berasal dari kata  قيمة-  قيم. atau  يقىو-  قاوjuga قدر – يقدر. Dalam Bahasa
Inggris adalah Value atau Estimate.68 Nilai menurut Klucktion (Braineld
1957) adalah sebagai konsepsi ( tersirat atau tersurat ) yang sifatnya akan
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membedakan antara individu atau ciri kelompok dari apa yang
diinginkan.69
Para ahli mengklasifikasi nilai cukup beragam tergantung dari
sudut pandang dan disiplin ilmu yang mereka miliki.
1. Nilai Terminal dan Ekstrumental. Nilai yang ada dalam diri
manusia dapat ditunjukkan oleh cara tingkahlaku atau hasil tingkah
laku. seperti bercita-cita keras (instrumental)., hidup nyaman
(terminal).70
2. Nilai Instrinsik dan Ekstrinsik. Instrinsik nilai kebaikannya sendiri
seperti Pemilikan pengetahuan, Ekstrensik nilai peran tercapainya
pengetahuan, seperti rajin, sarana belajar dan disiplin.71
3. Nilai Personal dan Sosial. Kedekatan nilai yang bersifat individu
(personal) seperti prestasi akademik, rangking bagus, aktif belajar,
mengerjakan tugas tepat waktu.dan manfaat nilai bagi orang lain
(sosial) seperti memiliki rasa empati, sosiabilitas yang tinggi,
ramah dan lain-lain.72
4. Nilai Subjektif dan Objektif. Tingkat nilai yang mencerminkan
kedekatan dengan sabjek (sipenimbang nilai) dengan nilai yang
diputuskan darinya. seperti emosi, sentimentil memainkan peranan
penting dalam peristiwa makan minum. bermain dsb. sedangkan
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nilai dengan objek yang disifatinya, (objektif). seperti perenialisme
meletakkan kebaikan tertinggi ada pada religi.73
Menurut

(filusuf) ahli filsafat bila dilihat sesuai dengan cara

berfikir yang digunakan, nilai dapat dikateorikan kedalam beberapa hal, di
antaranya:
a. Nilai Teoritis: Nilai yang melibatkan pembuktian logis dan rasional
dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu seperti
konsep, dalil, prinsip, teory, generalisasi dalam pembuktian ilmiyah.
b. Nilai Ekonomis: Pertimbangan nilai yang bertolak pada untung rugi,
objek yang ditimbang adalah harga dari suatu barang, seperti produksi,
konsumsi, kredit dan lain-lain.
c. Nilai Estetika: Nilai

yang tertinggi yang berada pada bentuk dan

keharmonisan, seperti nilai yang banyak dimilki para seniman, musisi,
perancang, model.
d. Nilai Sosial: Nilai tertinggi yang terdapat dalam kasih sayang antar
manusia. seperti tidak berpraduga jelek , keramahan dan simpati
e. Nilai Politik: Nilai tertinggi dalam nilai adalah kekuasaan. seperti
kekuatan yang berpengaruh dalam politik.
f. Nilai Agama: Nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat,
seperti kelompok manusia yang memiliki orientasi kuat pada nilai ini,
para nabi, imam dan orang-orang yang shaleh.74
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Nilai merupakan sesuatu yang praktis dan efektif dalam jiwa dan
tindakan manusia dan melembaga secara obyektif didalam masyarakat.
Nilai juga merupakan suatu realita yang sah sebagai suatu cita-cita yang
benar dan berlawanan dengan cita-cita palsu atau bersifat khayali.75
Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti
bagi kehidupan manusia,76 khususnya mengenai kebaikan dan tindak
kebaikan suatu hal, Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau
berguna bagi kemanusiaan.77 Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak,
ideal, nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar
dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial
penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi. 78 Nilai
adalah suatu pola normatif, yang menentukan tingkah laku yang
diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan lingkungan
sekitar tanpa membedakan fungsi-fungsi bagian-bagiannya. Nilai lebih
mengutamakan berfungsinya pemeliharaan pola dari sistem sosial.79
Menurut Richad Eyre dan Linda yang dikutip oleh Majid dan
Andayani, menjelaskan Nilai yang benar dan diterima secara universal
adalah nilai yang menghasilkan suatu perilaku dan perilaku itu berdampak
positif baik bagi yang menjalankan maupun orang lain. Inilah prinsip
75
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yang memungkinkan tercapai ketentraman atau tercegahnya kerugian atau
kesusahan.80 Menurut Djahiri yang dikutip oleh Gunawan mengatakan
nilai adalah suatu jenis kepercayaan, yang letaknya berpusat pada sistem
kepercayan seseorang, tentang bagaimana seseorang sepatutnya, atau tidak
sepatutnya dalam melakukan sesuatu atau tentang apa yang berharga atau
tidak berharga untuk dicapai.81 Jadi yang dimaksud dengan nilai disini
adalah harga sesuatu atau sifat dari sesuatu (konsepsi abstrak) yang dapat
memberi makna yang dijadikan sebagai landasan pendorong dalam hidup,
yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang tentang
apa yang baik, benar, bijaksana dan yang berguna.
Dari uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa nilai karakter
(akhlak) adalah konsepsi abstrak yang dapat dijadikan sebagai pedoman
dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan
seseorang tentang apa yang baik, benar, bijaksana dan yang berguna untuk
mengajarkan manusia berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat dalam
pergaulannya dengan Tuhan, manusia dan makhluk di sekelilingnya.
Karakter atau akhlak sebenarnya memuat dua segi yang berbeda, yakni
segi batiniah dan segi

lahiriah. Orang yang baik adalah orang yang

memiliki sikap batin yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang
baik pula. Karakter atau akhlak dapat diukur secara tepat apabila kedua
seginya diperhatikan. Pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan nilai
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Karakter atau akhlak yang nantinya bisa terwujud dalam bentuk perilaku
dan membentuk satu kepribadian.
Dalam bahasa al-Qur‟an dimensi hidup Ketuhanan ini juga disebut
jiwa rabbaniyyah atau ribbiyah. Dalam surat al-Imrân ayat 79 dan 146
Allah swt berfirman: “tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah
berikan kepadanya Al-Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata
kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembahpenyembahku
bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu
menjadi orang-orang rabbani47 , karena kamu selalu mengajarkan Al
kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya”.(QS. Al-Imrân: 79).
“dan berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka
sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. mereka tidak menjadi
lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak
lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orangorang yang sabar”.(QS. Al-Imrân : 146).
Nilai-nilai Ilahiyah yang sangat mendasar yang perlu ditanamkan
kepada peserta didik yaitu: a). Iman, yaitu sikap batin yang penuh
kepercayaan kepada Allah. Jadi tidak cukup kita hanya percaya kepada
Allah, melainkan harus meningkat menjadi sikap mempercayai kepada
adanya Tuhan dan menaruh kepercayaan kepada-Nya. b). Islam, sebagai
kelanjutan iman, maka sikap pasrah kepada-Nya dengan meyakini bahwa
apapun yang datang dari Tuhan tentu mengandung hikmah kebaikan. c).
Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa
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hadir atau berada bersama kita dimanapun kita berada. d). Taqwa, yaitu
sikap yang ridho untuk menjalankan segala ketentuan dan menjahui segala
larangan. 54 e). Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan
sematamata demi memperoleh ridha atau perkenaan Allah dan bebas dari
pamrih lahir atau bathin. f). Tawakkal yaitu sikap yang senantiasa
bersandar kepada Allah dengan penuh harapan kepada-Nya dan keyakinan
bahwa Dia akan memberikan jalan yang terbaik bagi hambanya. g).
Syukur yaitu sikap penuh rasa terimaksih dan penghargaan atas karunia
Allah yang tidak terbilang jumlahnya. h). Sabar yaitu sikap tabah dalam
mengahdapi segala kepahitan hidup, besar dan kecil, lahir dan batin.
Tentu masih banyak lagi nilai-nilai ilahiyah yang diajarkan dalam
Islam, akan tetapi nilai-nilai di atas telah cukup mewakili nilai-nilai
keagamaan mendasar yang perlu ditanamkan kepada anak didik, yang
merupakan bagian amat penting dalam Pendidikan Islam. Selanjutnya
nilai-nilai Insaniyah ini terkait dengan nilai-nilai budi luhur. Nilai-nilai ini
sebagai pegangan dalam menjalankan pendidikan kepada anak didik, nilainilai akhlak berikut patut dipertimbangkan: (a). sillatu al-Rahim yaitu
pertalian rasa cinta kasih antar sesama; (b). al-Ukhûwah yaitu semangat
persaudaraan baik kepada muslim maupun non muslim; (c). alMusawamah yaitu suatu sikap pandangan bahwa manusia adalah sama
dalam harkat dan martabat; (d). al-Adalah yaitu sikap wawasan seimbang
atau balance dalam memandang, menilai, atau menyikapi sesuatu atau
seseorang; (e). Husnu al-Dzan yaitu sikap berbaik sangka kepada sesama

78

manusia; (f). al-Tawadlu yaitu sikap rendah hati dan menyadari bahwa
semua adalah milik Allah; (g). al-Wafa‟ yaitu sikap tepat janji; (h).
Insyirah yaitu sikap lapang dada yaitu sikap menghargai orang lain dengan
pendapat-pendapat dan pandanganpandangannya; (i). al-Amanah yaitu
sikap yang dapat dipercaya; (j). Iffah atau ta‟affuf yaitu sikap penuh harga
diri namun tidak sombong dan tetap rendah hati; (k). Qawamiyyah yaitu
sikap tidak boros dan tidak kikir dalam menggunakan harta melainkan
sedang antar keduanya; dan (l). Al-Munfiqûn yaitu sikap mau menolong
sesama manusia terutama mereka yang kurang beruntung.82
Tentu masih banyak lagi nilai-nilai insaniyyah yang diajarkan
dalam Islam, akan tetapi nilai-nilai diatas telah cukup mewakili nilai-nilai
budi luhur yang perlu ditanamkan kepada anak didik untuk membentuk
karakter (akhlak) yang baik. Pendidikan Akhlak (karakter) dalam
pendidikan Islam, memiliki banyak demensi nilai yang dapat dijadikan
pedoman akan tetapi selain nilai-nilai dasar yang penulis telah jabarkan di
atas, penulis disini juga memaparkan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam
pribadi Rasulullah saw yang menjadi sosok uswatuh hasanah yang
terangkum dalam Karakter SAFT. Karakter SAFT adalah singkatan dari
empat karakter yaitu : al-Shidq, al-Amânah, al-Fathânah, dan alTablîgh.83
Empat karakter ini oleh sebagain ulama disebut sebagi karakter
yang melekat pada diri para Nabi dan Rasul. 1). Shidiq adalah sebuah
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kenyataan yang benar yang tercermin dalam perkataan, perbuatan, atau
tindakan dan keadaan batinnya.
Pengertian shidiq ini dapat dijabarkan kedalam butur-butir sebagai
berikut: a). Memiliki sistem keyakinan untuk merealisasikan visi, misi dan
tujuan; b). Memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,
arif, jujur, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan
berakhlak mulia. 2). Amânah adalah sebuah kepercayaan yang harus
diemban dalam mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh
komitmen, kompeten, kerja keras, dan konsisten. Pengertian amanah ini
dapat dijabarkan kedalam butir-butir sebagai berikut: a). Rasa memiliki
dan

tanggung

jawab

yang

tinggi;

b).

Memiliki

kemampuan

mengembangkan potensi secara optimal; c). Memiliki kemampuan
mengamankan

dan

menjaga

kelangsungan

hidup;

d).

Memiliki

kemampuan membangun kemitraan dan jaringan. 3). Fathânah adalah
sebuah kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan bidang tertentu yang
mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
Toto Asmara mengemukakan karakteristik jiwa Fathonah yaitu: a).
Arif dan bijak (the man of wisdom); b). Integritas tinggi (High in
Integrity); c). Kesadaran untuk belajar (Willingness to learn); d). Sikap
Proaktif ( Proactive Stance); e). Orientasi kepada Tuhan (Faith in God);
f). Terpercaya dan ternama atau terkenal (credible and reputable); g).
Menjadi yang terbaik (Being The Best); h). Empati dan perasaan terharu
(Emphaty and compassion); i). Kematangan emosi (Emotional Maturity);
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j). Keseimbangan (Balance); k). Jiwa penyampai misi (Sense of
Competition). Pengertian Fathânah ini dapat dijabarkan ke dalam butirbutir

sebagai

berikut:

memiliki

kemampuan

adaptif

terhadap

perkembangan dan perubahan zaman; memiliki kompetensi yang unggul,
bermutu, dan berdaya saing dan memiliki kecerdasan intelektual,
emosional dan spiritual. 4). Tablîgh adalah sebuah upaya merealisasikan
pesan atau misi tertentu yang dilakukan dengan pendekatan atau metode
tertentu. Pengertian tabligh ini dapat dijabarkan kedalam butir-butir
sebagai berikut: a). Memiliki kemampuan merealisasikan pesan atau misi;
b). Memiliki kemampuan berinteraksi secara efektif; c). Memiliki
kemampuan menerapkan pendekatan dan metodik dengan tepat.84
Indonesia Heritage Foundation yang digagas oleh Megawangi
merumuskan sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan
karakter, yaitu: (1). Cinta kepada Allah dan semesta besrta isinya; (2).
Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri; (3). Jujur; (4). Hormat dan santun;
(5). Kasih sayang, peduli, dan kerjasama; (6). Percaya diri, kreatif, kerja
keras dan pantang menyerah; (7). Keadilan dan kepemimpian; (8). Baik
dan rendah hati; dan (9). Toleransi, cinta damai dan persatuan.85
Ginanjar yang terkenal dengan konsepnya “Emotional Spiritual
Question”

mengajukan

pemikiran

bahwa

setiap

karakter

positif

sesungguhnya akan merujuk pada sifat-sifat Allah yang terdapat dalam
Asmâ‟ al-Husnâ (namanama Allah yang baik) yang berjumlah 99. Asmâ‟
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al-Husnâ ini harus menjadi sumber inspirasi perumusan karakter oleh
siapapun, karena didalam asmâ‟ alHusnâ terkandung tentang sifat-sifat
Allah yang baik. Menurut Ginanjar dari sekian banyak karakter yang dapat
diteladani dari nama-nama Allah tersebut, ia merangkumnya menjadi tujuh
karakter dasar, yakni: (1). Jujur; (2). Tanggung jawab; (3). Disiplin; (4).
Visioner; (5). Adil; (6). Peduli; (7). Kerjasama.86
Lebih lanjut, Kementrian Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa
berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan
hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi 80
butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi lima yaitu : (1). Nilainilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya; (2). Nilainilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri; (3). Nilainilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia; (4).
Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan; (5).
Serta nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan kebangsaan.
Secara ringkas kelima nilai-nilai tersebut yang harus ditanamkan
kepada peserta didik yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras,
kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta
tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai,
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.
Dari pemaparan tentang nilai-nilai pendidikan karakter menurut
pandangan tokoh-tokoh pendidikan, pendidikan karakter bangsa dan
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pendidikan Islam di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai yang digagas
adalah nilai-nilai universal kehidupan yang memiliki tujuan pokok yang
disepakati disetiap zaman, setiap kawasan dan dalam semua pemikiran.
Dengan bahasa sederhana, tujuan yang disepakati itu adalah merubah
manusia menjadi lebih baik dalam pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
Pembentukan manusia yang baik dalam pengetahuan, sikap, dan
ketrampilan ini merujuk pada taksonomi Blomm. Bloom merumuskan
tujuan endidikan dengan dibagi menjadi beberapa domain (ranah,
kawasan) dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian
yang lebih rinci yaitu: (1). Cognitive domain (ranah kognitif), yang berisi
perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual; (2). Affective
domain (ranah afektif) berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek
perasaan dan emosi; dan (3). Psychomotor domain (ranah psikomotor)
berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik.
Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan
ketiga domain tersebut di antaranya seperti yang diungkapkan oleh
Dewantoro, yaitu: cipta, rasa, dan karsa.
Adapun istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama
dengan ketiga domain di atas perspektif pendidikan Islam yaitu
terintergrasinya antara iman, ilmu, dan amal. Domain ini merupakan
dimensi yang harus bergerak saling melengkapi satu sama lain, sehingga
mampu mewujudkan manusia sempurna (insân kamîl). Perpaduan seluruh
dimensi ini, telah menjadi idealisme yang sering digambarkan oleh ajaran
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Islam, seperti terinspirasikan dalam banyak ayat al-Qur‟an yang
menyertakan amal dan iman, serta tuntutan konsisten antara seruan yang
disampaikan kepada orang lain dengan prilaku diri sendiri. Akhirnya
berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, hakikat perilaku yang
berkarakter merupakan perwujudan totalitas psikologis yang mencakup
seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dan
fungsi totalitas sosial-kultural dalam konteks interaksi (dengan Tuhan, diri
sendiri, sesama manusia dan lingkungan) dan berlangsung sepanjang
hayat. Penjabaran ini merupakan gambaran manusia kamil (sempurna)
dalam pendidikan Islam.

2. Model-model Nilai
Nilai diklasifikasikan dalam beberapa macam, diantaranya:
a) Klasifikasi nilai dilihat dari segi sumbernya dibagi menjadi 2.
Yaitu nilai Ilahi dan nilai insâni, nilai illâhi adalah nilai yang
dititahkan Tuhan melalui para Rasul, yang berbentuk takwa, iman,
adil, yang diabadikan dalam wahyu Ilâhi. Religi merupakan
sumber yang utama dan pertama bagi para penganutnya. Dari religi
mereka menyebarkan nilai-nilai untuk diaktualisasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Nilai ini bersifat statis dan kebenarannya
mutlak.

Pada

nilai

Ilâhi

ini,

tugas

manusia

adalah

menginterpretasikan nilai-nilai itu. Dengan interpretasi itu,
manusia akan mampu menghadapi ajaran agama yang dianut.
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Sedangkan yang dimaksud dengan nilai Insâni adalah nilai yang
tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari
peradaban manusia. Nilai Insâni ini bersifat dinamis, sedangkan
keberlakuan dan kebenarannya relatif (nisbi) yang dibatasi oleh
ruang dan waktu.87
b) Nilai dilihat dari segi sifat nilai itu dapat dibagi menjadi tiga
macam yaitu: Nilai Subjektif adalah nilai yang merupakan reaksi
subjek dan objek. Hal ini sangat tergantung kepada masingmasing
pengalaman subjek tersebut. Nilai subjektif rasional (logis) yakni
nilai-nilai yang merupakan esensi dari objek secara logis yang
dapat diketahui melalui akal sehat, seperti nilaikemerdekaan, nilai
kesehatan, nilai keselamatan, badan dan jiwa, nilai perdamaian dan
sebagainya. Nilai yang bersifat objektif metafisik yaitu nilai yang
ternyata mampu menyusun kenyataan objektif seperti nilai-nilai
agama.
c) Nilai dilihat dari bentuk dan tingkatan nilai, dimana dalam
klasifikasi ini Yinger (1970) memandang nilai dalam 3 penampilan
yaitu: 1). Nilai sebagai fakta watak dalam arti sebagai indikasi
seberapa jauh seseorang bersedia menjadikan sebagai pegangan
dalam pembimbingan dan pengambilan keputusan. 2). Nilai
sebagai fakta kultural dalam arti sebagai indikasi yang diterimanya,
nilai tersebut dijadikan kriteria normatif dalam pengambilan
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keputusan oleh anggota masyarakat. 3). Nilai sebagai konteks
struktural Nilai yang ada, baik sebagaifakta,watak, maupun sebagai
fakta kultural mampumemberikan dampaknya pada struktur sosial
yang bersngkutan.88

3. Sudut Pandang dan Metode Aplikasi Nilai
Berbagai nilai yang sudah ada tersebut perlu dan penting
untukdapat di kembangkan semaksimal mungkin. Munculnya nilai
dikarenakan adanya dorongan dari dalam diri manusia, diantaranya adalah
dorongan untuk memenuhi kebutuhan fisik untuk kelangsungan hidupnya,
kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta kasih, kebutuhan
akan penghargaan dan dikenal orang lain, kebutuhan akan pengetahuan
dan pemahaman, kebutuhan akan keindahan dan aktualitas diri.89
Masa depan pendidikan Islam haruslah pendidikan Islami, yakni
pendidikan yang dijiwai oleh nilai-nilai akidah dan moral Qur‟an. Karena
nilai moral (moral values) yang terkandung dalam al-Qur‟an dan sunnah
Rasul memiliki sifat yang unggul kompetitif secara universal terhadap
nilai moral yang sekarang ini diterapkan secara universal. Untuk
membentuk pribadi yang memiliki nilai/moral yang baik maka diperlukan
adanya suatu pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) yaitu
suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai
sosial dalam diri siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
88
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Pendekatan penanaman nilai ini memiliki dua tujuan yaitu pertama
diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh peserta didik, kedua berubahnya
nilai-nilai peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang
diinginkan mengarahkan pada perubahan yang lebih baik.
Sistem nilai mempunyai relasi timbal balik terhadap proses
pendidikan. Sistem nilai memerlukan transmisi, pewarisan, pelestarian,
dan pengembangan melalui pendidikan. Demikian juga dalam proses
pendidikan, dibutuhkan sistem nilai dalam pelaksanaannya berjalan
dengan arah yang pasti, karena berpedoman pada garis kebijaksanaan yang
ditimbulkan dari nilai-nilai yang fundamental, misalnya nilai agama,
ilmiah, sosial, ekonomi, kualitas kecerdasan, kerajinan, ketekunan.90
Sistem nilai tidak hanya digunakan sebagai bahan konsultasi dalam
rumusan tujuan pendidikan, tetapi juga menjadi acuan dalam sistem,
strategi, dan teknologi pendidikan, yang menjadi masalah pendidik, anak
didik, kurikulum pendidikan, metode dan media pendidikan,

sarana-

prasarana pendidikan, serta interaksi edukatif dengan dunia luar dan
didalam lembaga sendiri. Tegasnya nilai yang menjadi tumpuan
pendidikan dapat memberi skala kognitif dan skala evaluatif terhadap
kegiatan dan kebijaksanaan pendidikan.
Nilai Ilahi dalam aspek teologi (kaidah keimanan) tak pernah
mengalami perubahan, sedangkan aspek alamiahnya mungkin mengalami
perubahan sesuai dengan tuntutan zaman dan lingkungan. Sebaliknya, nilai
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insani selamanya mengalami perkembangan dan perubahan menuju kearah
yang lebih maju dan lebih tinggi. Tugas pendidikan adalah memadukan
nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama secara selektif, inovatif, dan
akomodatif guna mendinamisasikan perkembangan pendidikan yang
sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan, tanpa meninggalkan nilai
fundamental yang menjadi tolak ukur bagi nilai-nilai baru.

D. Maklumat Seputar Al-Qur’an
1. Latar Belakang Empiris Al-Qur’an
Kondisi masyarakat Mekah (Saudi Arabia) di awal-awal sebelum
lahirnya Rasulullah saw (lahir 571 M) yang didominasi oleh suku Quraisîy
memiliki karakter dan tradisi kekerasan, dengan budaya mendewakan
tuan, merendahkan budak, asusila dan sebagainya. Di samping kondisi
tersebut sistem pemerintahannya saat itu dapat disebut cenderung diktator.
Zaman tersebut dikatakan sebagai zaman Jahiliyah (kebodohan).
Dalam Sirrah Nabawiwah, Syâfiyyur Rahmân Al-Mubarakfûrîy
menyebutkan, kemiskinan, kelaparan, perzinahan di setiap lapisan
masyarakat, poligami tanpa batas, poliandri, mengubur anak perempuan
hidup-hidup

karena

dianggap

aib,

maraknya

asusila

merupakan

pemandangan biasa di tengah masyarakat Mekah saat itu. Kondisi
kehidupan beragama sangat ironis sekali.91
Kelahiran (571 M) dan Kehadiran Nabi Muhammad saw pun
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memberikan secercah harapan yang kemudian perlahan membuat wajah
kota Mekah dan peradabannya mulai berubah. Sebagai seorang Nabi,
Muhammad saw juga seorang Rasûl. Hal itu ditandai dengan turunnya
wahyu ketika Nabi bertahannuts di gua Hira. Nabi Muhammad saw
menerima wahyu saat usia 40 tahun, bertepatan tanggal 17 Ramadhan.
Wahyu yang pertama turun yaitu Surah Al-„Alaq 1-5, yaitu tentang
perintah untuk membaca.
Berikut sejarah turunnya al-Qur‟an menurut para ahli, Syâfiyyur
Rahmân Al-Mubarakfûrîy dalam Sirrah Nabawiyah mengatakan:
Ketika usia Rasulullah saw, hampir mencapai empat puluh tahun,
sesuatu yang paling disukai adalah mengasingkan diri. Dengan
membawa roti dari gandum dan air beliau pergi ke gua Hîra di
Jabal Nûr, yang jaraknya kira-kira dua mil dari Makkah, suatu gua
yang tidak terlalu besar, yang panjangnya empat hasta dan lebarnya
antara tiga perempat hingga satu hasta. Kadang-kadang keluarga
beliau ada yang menyertai ke sana. Beliau menghabiskan waktunya
untuk beribadah, memikirkan keagungan
alam disekitarnya
dankekuatan tak terhingga di balik alam. Akhirnya pada bulan
Ramadhan pada tahun ketiga pada masa pengasingan di gua Hira,
Allah berkehendak untuk melimpahkan rahmat-Nya kepada
penduduk bumi, memuliakan beliau dengan nubuwah dan
menurunkan malaikat Jibril kepada beliau sambil membawa ayatayat Al-Qur‟an.92
Senada dengan pendapat Syâfiyyur Rahmân Al-Mubarakfûrîy
dalam Sirrah Nabawiyah, Menurut Abdul Chaer yaitu:
Allah subhanahu wata‟ala menurunkan kitab suci al-Qur‟an tidak
sekaligus seutuhnya, melainkan secara berangsur-angsur selama
jangka waktu 23 tahun. Wahyu pertama turun ketika Nabi
Muhammad saw berumur 40 tahun,yaitu pada malam Senin 17
Ramadhan bertepatan tanggal 6 Agustus 610 Masehi pada waktu
Nabi berada di gua Hira. Wahyu pertama itu adalah ayat 1-5 surat
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Syâfiyyur Rahmân Al-Mubarakfûrîy, Ar-Râhiqul Makhtûm, hlm. 89-90.
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Al-Alaq (surah 96).93
Berdasarkan pendapat ahli sejarah tersebut maka, al-Qur‟an
diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, dengan diturunkan
sesuai dengan keadaan dan situasi dan kondisi zaman serta kehendak Allah
swt semata-mata. Berikut wahyu yang pertama kali turun di gua Hîra, QS.
Al-„Alaq [96]; 1-5:

ِ ِّاقْ رأْ بِاس ِم رب
) الَّ ِذي٣( ك األ ْكَرُم
َ ُّ) اقْ َرأْ َوَرب٢( ) َخلَ َق اإلنْ َسا َن ِم ْن َعلَ ٍق١( ك الَّذي َخلَ َق
َ َ ْ َ

)٥( ) َعلَّ َم اإلنْ َسا َن َما َلْ يَ ْعلَ ْم٤( َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم

Artinya: 1). bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang
Menciptakan, 2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal
darah. 3). Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4).
yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5). Dia
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Membaca “iqra” memiliki makna yang universal dan dalam,
menurut Tafsir Al-Mishbah: Kata “iqra‟” terambil dari kata kerja Qarâ‟a
yang pada mulanya berarti menghimpun. Apabila anda merangkai huruf
atau kata kemudian anda mengucapkan rangkaian tersebut maka anda telah
menghimpunnya yakni membacanya. Dengan demikian realisasi perintah
tersebut tidak mengharuskan adanya suatu teks tertulis sebagai objek
bacaan, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain.
Karennya dalam kamus-kamus ditemukan aneka ragam arti dari kata
tersebut antara lain; menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami,
meneliti, mengetahui ciri-ciri dan sebagainya, yang kesemuanya bermuara
pada arti menghimpun.
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Abdul Chaer, Al-Qur‟an dan Ilmu Tajwid, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 1.

90

Berdasarkan pemaparan mufassir tersebut, dapat disimpulkan
bahwa membaca, menelaah, meneliti adalah strategi awal mula dan
dimulainya segala aktifitas di masa Rasulullah saw. Sebagai proses
penyempurnaan sejarah dan penyempurnaan ajaran Islam ayat al-Qur‟an
yang terakhir diturunkan Allah swt kepada Nabi Muhammad saw adalah
sebagian dari QS. Al-Mâidah [5]; 3 yaitu:

ْ َّم َو ََلْ ُم
ُاْلِْن ِزي ِر َوَما أ ُِى َّل لِغَ ِْي اللَّ ِو بِِو َوالْ ُمْن َخنِ َقةُ َوالْ َم ْوقُو َذة
ْ ُحِّرَم
ُ ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ َوالد
ِ
ِ
ِ ُّص
ب َوأَ ْن تَ ْستَ ْق ِس ُموا
َّ يحةُ َوَما أَ َك َل
ُ السبُ ُع إِال َما ذَ َّكْيتُ ْم َوَما ذُب َح َعلَى الن
َ َوالْ ُمتَ َرِّديَةُ َوالنَّط
ِ َّ ِالم َذلِ ُكم فِسق الْي وم يئ
ِِ ِ
ِ األز
اخ َش ْو ِن الْيَ ْوَم
ْ ِب
ْ ين َك َف ُروا م ْن دين ُك ْم فَال ََتْ َش ْوُى ْم َو
َ س الذ
َ َ ََْ ٌ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
اضطَُّر ِف
ْ الم ِدينًا فَ َم ِن
ُ ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِت َوَرض
ُ ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْْتَ ْم
ُ أَ ْك َم ْل
ْ يت لَ ُك ُم
َ اإلس
ِ إلث فَِإ َّن اللَّو َغ ُف
ٍ َِمَْمص ٍة َغْي ر متَجان
ٍْ ف
)٣( يم
ٌ َ
َ َُ َ َ
ٌ ور َرح

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,
(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada
hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan)
agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan
takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang
siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Berdasarkan ayat tersebut dapat dikatakan bahwa, sebagai pokok
dan sumber ajaran Islam, al-Qur‟an turun dengan sejarah dan kronologis
yang jelas, dapat difahami ditelusuri secara rinci. Hal itu diakhiri dengan
penyempurnaan ayat berupa penegasan dari Allah swt sebagaimana
disebutkan dalam sebagian dari QS. Al-Mâidah [5]; 3: “Pada hari ini telah
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Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu
nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu”.

2. Strategi Metode Pembelajaran Al-Qur’an
Metode pembelajaran al-Qur‟an yang berkembang sampai saat ini
di Indonesia sangat banyak coraknya. Secara garis besar ada tiga metode
yang sangat populer di tengah masyarakat yaitu, metode Baghdadiyah,
metode Qirâ‟atîy dan metode Iqrâ‟.
a) Metode Baghdadiyah
Metode baghdadiyah sangat populer di Indonesia. Metode ini
disebut dengan istilah metode „Eja‟, dalam membaca al-Qur‟an, yaitu
menyebut nama huruf dan harakat (tanda baca) dalam proses pembelajaran
membaca al-Qur‟an. Metode ini sesuai namanya konon berasal dari
Baghdad di masa pemerintahan khalifah Bani Abbasiyah, namun sampai
saat ini belum ada buku sejarah yang pasti tentang metode ini.
Beberapa kelebihan Metode Baghdadiyah antara lain:
1) Bahan/materi pelajaran disusun secara sekuensif.
2) 30 huruf abjad hampir selalu ditampilkan pada setiap langkah
secara utuh sebagai tema sentral.
3) Pola bunyi dan susunan huruf (wazan) disusun secara rapi.
4) Ketrampilan mengeja yang dikembangkan merupakan daya tarik
tersendiri.
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5) Materi tajwid secara mendasar terintegrasi dalam setiap langkah.94
Beberapa kekurangan metode Baghdadiah antara lain:
1) Qâidah Baghdadiyah yang asli sulit diketahui, karena sudah
mengalami beberapa modifikasi kecil.
2) Penyajian materi terkesan menjemukan
3) Penampilan beberapa huruf yang mirip dapat menyulitkan
pengalaman siswa
4) Memerlukan waktu lama untuk mampu membaca al-Qur‟an95
Beberapa kalangan menyebutkan, walaupun metode Baghdadiyah
memiliki kekurangan, namun metode ini telah berkembang pesat dan sulit
untuk diabaikan, karena perjalanan sejarahnya, mengantar umat Islam
Indonesia menjadi bangsa yang bisa membaca al-Qur‟an, sehingga metode
ini memiliki kesan tersendiri bagi umat Islam di Indonesia, walaupun
terdapat beberapa masalah dikemudian hari, baik pada aspek materi
maupun praktik serta otentifikasi metode.
Adapun beberapa masalah dari kelemahannya yang timbul saat ini
adalah metode tersebut konon tidak memiliki asal usul baik nama
pengarang maupun sumber rujukan dan standar bacaan, serta tidak ada
kelembagaan yang merekomendasikan secara tertulis. Oleh karena itu
metode ini memerlukan kajian komprehensif dan pengembangan secara
komprehensif, agar memenuhi standar dalam pedoman pembelajaran
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Fitri Insani, Metode-metode baca tulis Al-Qur‟an di Indonesia”, dikutip dari
https://fitriinsani.wordpress.com/2009/12/12/metode-metode-baca-tulis-al-quran-di-indonesia/
pada hari kamis 2 januari 2020 jam 13.40 WIB.
95
Ibid.
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membaca al-Qur‟an, baik secara teoretik maupun praktik jika akan
dipergunakan secara resmi sebagai buku daras.
b) Metode Qirâ‟atîy
Metode Qirâ‟atîy ditemukan KH. Dachlan Salim Zarkasyi (w.
2001 M) dari Semarang, Jawa Tengah. Namun secara resmi diterbitkan
tahun 1986. Menurut al-islam.sch.id tentang Metode Qirâ‟atîy disusun
oleh H. Dachlan Salim Zarkasyi dan diterbitkan secara resmi pada tahun
1986 di Semarang. Qiroati diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Al-Qur‟an
Raudlatul Mujawwidîn Semarang. Dalam sampul bukunya diberi judul
“Metode praktis Belajar Membaca Al-Qur‟an”.96
Metode yang disebarkan sejak awal 1970-an, ini memungkinkan
anak-anak mempelajari al-Qur‟an secara cepat dan mudah. Kyai Dachlan
yang mulai mengajar al-Qur‟an pada 1963 M, merasa metode baca alQur‟an yang ada belum memadai. Misalnya metode Qâ‟idah Baghdadiyah
dari Baghdad Irak, yang dianggap metode tertua, terlalu mengandalkan
hafalandan tidak mengenalkan cara baca tartil (jelas dan tepat, red.) KH.
Dachlan kemudian menerbitkan enam jilid buku Pelajaran Membaca alQur‟an untuk TK al-Qur‟an untuk anak usia 4 s/d 6 tahun pada l Juli 1986.
Usai merampungkan penyusunannya, KH. Dachlan berwasiat, supaya
tidak sembarang orang mengajarkan metode Qirâ‟atîy. Tapi semua orang
boleh diajar dengan metode Qirâ‟atîy. Dalam perkembangannya, sasaran
metode Qirâ‟atîy kiandiperluas. Kini ada Qirâ‟atîy untuk anak usia 4-6
96

Lihathttp://www.al-islam.sch.id/2013/04/metode-belajar-membaca-alquran.html,Diunduh pada hari kamis 2 januari 2020 jam 13.40 WIB.
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tahun, untuk 6 s/d 12 tahun, dan untuk mahasiswa.97
Kelebihan metode Qirâ‟atîy diantaranya:
1) Praktis, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh peserta didik.
2) Peserta didik aktif dalam belajar membaca, guru hanya menjelaskan
pokok pembelajaran dan memberi contoh bacaan.
3) Peserta didik tidak merasa terbebani, materi diberikan secara bertahap,
dari kata-kata yang mudah dan sederhana.
4) Efektif sekali baca langsung fasih dan tartil dengan ilmu tajwidnya.
5) Peserta didik menguasai bacaan-bacaan ghorib dalam Al-Qur‟an secara
baik.
6) Peserta didik menguasai ilmu tajwid dengan praktis dan mudah.
7) Dalam waktu relatif tidak lama peserta didik mampu membaca alQur‟an dengan fasih, tartil, menguasai bacaanbacaan ghârib dan ilmu
tajwid.
Sedangkan kekurangan metode Qirâ‟atîy diantaranya:
1) Anak tidak bisa membaca dengan mengeja.
2) Anak kurang menguasai huruf hijaiyah secara urut dan lengkap.
3) Bagi anak yang tidak aktif akan semakin tertinggal.98
Dalam perjalananya metode Qirâ‟atîy berkembang sangat pesat,
hingga ke seluruh tanah air, namun perkembangannya itu terkendala
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Ibid.
Fahrizal,
Kelebihan
dan
Kekurangan
Metode
Qirâ‟atîy, Dikutip
darihttp://www.jejakpendidikan.com/2017/12/kelebihan-dan-kekurangan-metode-qiroati.html pada
hari kamis 2 januari 2020 jam 13.40 WIB.
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dengan adanya himbauan untuk tidak mengajarkannya jika belum
mendapatkan Ijazah (Musyahadah) dan mengikuti training dan pelatihan
sebagai Tutor Qirâ‟atîy, sehingga hanya pihak-pihak tertentu saja yang
bisa belajar membaca al-Qur‟an metode tersebut. Disatu sisi memiliki
maksud untuk menjaga agar tidak sembarang orangmengajarkan metode
tersebut. Namun disisi lain akses belajar menjadi terkendala karena
kalangan terbatas saja.
c) Metode Iqrâ‟
Metode Iqrâ‟ disusun oleh Bapak As‟ad Humam dari Kotagede
Yogyakarta dan dikembangkan oleh AMM (Angkatan Muda Masjid dan
Musholla) Yogyakarta dengan membuka TK Al-Qur‟an dan TP AlQur‟an. Metode Iqrâ‟ semakin berkembang dan menyebarmerata di
Indonesia setelah munas DPP BKPMI di Surabaya yang menjadikan TK
Al-Qur‟an dan metode Iqrâ‟ sebagai program utama perjuangannya.
Metode Iqro terdiri dari 6 jilid dengan variasi warna cover yang memikat
perhatian anak TK Al-Qur‟an. Menurut penulis buku Iqra, As‟ad Humam
mengatakan, 10 sifat buku Iqra: 1). Bacaan langsung. 2). CBSA (Cara
Belajar Santri Aktif). 3). Privat/Klasikal. 4). Modul. 5). Asistensi. 6).
Praktis. 7). Sistematis. 8). Variatif. 9). Komunikatif. 10). Fleksibe.99
Adapun kelebihan dan kekurangan metode Iqrâ‟ yaitu:
1) Menggunakan metode CBSA, jadi bukan guru yang aktif
melainkan santri yang dituntut aktif.
99

As‟ad Humam, Buku Iqrâ; Cara Cepat Belajar Membaca Al-Qur‟an, (Yogyakarta:
Team Tadarrus AMM, 2000), hlm. 2-3.
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2) Dalam penerapannya menggunakan klasikal (membaca secara
bersama) privat, maupun cara eksistensi (santri yang lebih tinggi
jilid-nya dapat menyimak bacaan temannya yang berjilid rendah).
3) Komunikatif artinya jika santri mampu membaca dengan baik dan
benar

guru

dapat

memberikan

sanjungan,

perhatian

dan

penghargaan.
4) Bila ada santri yang sama tingkat pelajaran-nya, boleh dengan
sistem tadarrus, secara bergilir membaca sekitar dua baris sedang
lainnya menyimak.
5) Bukunya mudah di dapat di toko-toko.
Sedangkan kekurangannya diantaranya:
a) Bacaan-bacaan tajwid tak dikenalkan sejak dini
b) Tak ada media belajar
c) Tak dianjurkan menggunakan irama murottal.100
Berdasarkan uraian tersebut dapat dianalisis bahwa, metode Iqrâ‟
hampir memiliki kesamaan dalam tehnis mengurai bacaan yaitu dengan
tehnik bacaan langsung, tanpa eja dengan metode Qirâ‟atîy. Namun
terdapat ciri khas antara keduanya, buku metode Iqrâ‟ sangat mudah di
dapat, sedangkan Qirâ‟atîy tidak sembarangan orang dapat memilikinya.
Pada buku Iqrâ‟ hampir diseluruh toko buku di Indonesia menjualnya.
Sejak populernya metode ini tahun 1990, buku Iqrâ‟ sangat mudahdidapat.
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Miftahul Jannah, Metode Iqrâ‟, dikutip dari https://miftahuljannah122. wordpress.
com/2012/12/15/metode-iqro/, pada hari kamis 2 januari 2020 jam 13.40 WIB.
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Selain harganya sangat terjangkau, buku ini dapat diajarkan oleh siapapun
dan dapat belajar mandiri. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya
larangan untuk mengajarkannya bagi yang belum memiliki Ijazah
(Musyahadah) pada metode Iqrâ‟. Dengan kelonggaran yang ada pada
buku Iqrâ‟ membuat metode ini berkembang semakin tak terkendali,
bahkan nyaris tak terkontrol. Oleh karena itu perlunya pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten, terutama bagi
pendidik, agar kualitas bacaan memenuhi syarat dan rukunnya.

E. Teori dan Konsep Pendidikan dalam Al-Qur’an
Menurut Novak dan Gowin pemahaman teori atau konsep dapat juga
dievaluasi melalui peta konsep, guru dapat mengetahui konsep-konsep yang telah
dimiliki siswanya untuk mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah
ada dalam struktur kognitif siswa.101 Sehinga konsep dapat diartikan sebagai
satuan arti yang mewakili sejumlah obyek yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap obyekobyek yang dihadapi, sehingga obyek ditempatkan dalam golongan tertentu.
Konsep dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata yang mewakili konsep
tersebut. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pemahaman konsep,
diantaranya adalah sebagaii berikut:
a. Konsep membantu proses mengingat dan membuat lebih efesien.
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b. Konsep membantu kita menyederhanakan dan meringkas informasi,
komunikasi dan waktu yang digunakan untuk memahami informasi
tersebut.
c. Konsep yang merupakan dasar untuk proses mental yang lebih tinggi.
Konsep sangat diperlukan untuk problem solving.
d. Konsep menentukan apa yang diketahui atau diyakini seseorang.102
Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman konsep
merupakan suatu kemampuan untuk menelaah dari suatu kejadian atau pelajaran
(materi) yang disajikan oleh pengajar agar dalam memahami sebuah konsep atau
meteri menjadi lebih mudah.
Agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah
pendidikan.103 Karena pendidikan merupakan usaha yang paling strategis untuk
mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia.104
Perhatian agama Islam terhadap pendidikan dan pengajaran tersebut dapat
dibuktikan dengan beberapa fakta.105 Pertama, bahwa di dalam al-Qur‟an Allah
swt memperkenalkan diri-Nya sebagai al-Murabbi (maha pendidik) dan al-Mu
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Hariyadi Roni, Definisi Pemahaman Konsep dalam Pembelajaran, dikutip dari
http://fisikasma-online.blogspot.com/2010/03/pemahaman-konsep.html/29 juni 2013)pada hari
kamis 2 januari 2020 jam 13.40 WIB.
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Sebagai suatu system, pendidikan memiliki sejulah komponen yang saling berkaitan
antara satu dengan yang laiannyauntuk mencapai suatu tujuan. Komponen tersebut antara lain
komponen kurikulum, pendidik, peserta didik, metode, sarana prasarana dan evaluasi. Lihat
Samsul Nizar dan Zaenal Efendi hasibuan, Hadits Tarbawi; Membangun kerangka Pendidikan
Ideal Perspektif Rasulullah, cet. ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), hlm. ix.
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Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Isu-isu Kontemporer Pendidikan
Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 120-122.
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‟allîm (maha guru).106 Kedua, Nabi Muhammad saw adalah sebagai pendidik,
pengajar dan pembimbing.107 Ketiga, bahwa ayat yang pertama kali diturunkan
adalah surah al-„Alaq, 55/1: 1-5: yang berkenaan dengan komponen-komponen
utama

pendidikan, yakni komponen visi (humanisme-religious, pada kata

bismirabbika

/

dengan menyebut

nama

Tuhanmu), komponen

metode

(iqrâ‟/bacalah), komponen alat dan sarana prasarana (bi al-Qalâm/dengan pena)
dan komponen kurikulum (mâ lam ya‟lam/sesuatu yang belum diketahui).
Keempat, dari banyak nama al-Qur‟an yang populer ada dua yaitu al-Qur‟an dan
al-Kitâb. Al-Qur‟an dari kata qarâ‟a yang berarti membaca dan al-Kitâb dari
kata kataba yang berarti menulis. Membaca dan menulis adalah dua kegitan yang
paling utama dalam proses pendidikan dan pengajaran.108
Kata pendidikan dan pengajaran dalam istilah Indonesia, hampir-hampir
menjadi kata padanan yang setara (majemuk) yang menunjukkan pada sebuah
kegiatan atau proses transformasi baik ilmu maupun nilai. Dalam pandangan alQur‟an, sebuah transformasi baik ilmu maupun nilai secara substansial tidak
dibedakan.109 Penggunaan istilah yang mengacu pada pengertian “pendidikan dan
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Lihat Q.S.al-Fatihah, 1/5: 2 yang artinya: ”Segala puji bagi Allah, Rabb (Tuhan)
semesta alam. ”Kata Rabb (tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki, Mendidik dan
Memelihara. Lihat juga Q.S. Al-Baqarah,2/87: 31 yang artinya: “Dia yang mengajarkan kepada
Adam nama- nama seluruhnya.” Dan ar-Rahman, 55/97: 1-4 yang artinya: “Allah Yang Maha
Pengasih, telah Mengajarkan Alquran, telah Menciptakan manusia, telah mengajarkannya pandai
berbicara.
107
Lihat Q.S. al-Baqarah,2/87: 129 yang artinya:”(Ibrahlm berkata) Ya Tuhan kami,
utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada
mereka ayat- ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab (al-Qur‟ân) dan Al-Hikmah
(al-Sunnah) serta mensucikan mereka...”Lihar juga Q.S. al-„Imrân, 3/89: 164 yang artinya:”....
Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan
kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka alKitab dan al-Hikmah...”.
108
Abuddin Nata, Kapita Selekta, hlm. 120-122.
109
Lihat Q.S. al-Zumâr, 39/59:9 Dalam ayat ini Allah hanya membedakan orang yang
berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan
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pengajaran” bukan merupakan dikotomik yang memisahkan kedua substansi
tersebut, melainkan sebuah nilai yang harus menjadi dasar bagi segala aktivitas
proses tansformasi dan transmisi ilmu pengetahuan.
Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang atau
sekolompok orang untuk mendewasakan anak, mentransformasi pengetahuan,
ketrampilan, dan nilai-nilai sikap agar kehidupannya berubah lebih baik
darisebelumnya.110 Pendidikan ditempuh dengan berbagai

cara, melalui

pendidikan prasekolah baik informal di dalam keluarga, pendidikan nonformal di
masyarakat, dan melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah. Tanggung jawab
pendidikan berporos pada tiga komponen; orang tua (keluarga), masyarakat, dan
sekolah.111 Dalam al-Qur‟an ada empat yang menjadi pendidik, yaitu; (1). Allah
swt; (2). Para Nabi; (3). Kedua orang tua; dan (4). orang lain. Orang yang
keempat inilah yang kemudian disebut guru.112
Term di dalalam al-Qur‟an yang dapat dikategorikan sebagai istilah yang
sering digunakan dalam proses pendidikan dan pembelajaran, yaitu: tarbiyah,
ta‟lîm, tazkiyah, tafaqquh, tadrîs, dan tazkirah. Sedangkan kata ta‟dîb tidak
ditemukan di dalam al-Qur‟an melainkan di dalam Hadîts Nabi saw113 yang
berbunyi:

berilmu beberapa derajat. Lihat Q. S. al-Mujâdilah, 58/105:11.
110
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Tafsir Al-Qur‟an Tematik, Pendidikan,
Pembangunan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Badan Litbang dan
Diklat Kemenag RI, 2012), hlm. 1.
111
Ibid., hlm. 13.
112
Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. I,
hlm. 67.
113
Diriwayatkan oleh Ibn al-Sam‟anîy dalam “Adab al-Imla” hlm. 1; Ibnu al-Jawzîy
dalam “Al-„Ilâl al-Mutanahiyah” Juz 1, hlm 178 no. 284, Ibnu Jawzîy berkata: bahwa hadîts
tersebut tidak shahih karena periwayatnya tidak dikenal dan dla‟if. Al-Sakhâwîy juga
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أ ََّدبَِِن َرِِّّب اَ ْح َس َن تَأْ ِديِْب

Artinya: “Tuhanku (Allah) telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik”

Karena istilah ta‟dib tidak ditemukan dalam al-Qur‟an oleh karena itu
peneliti tidak memasukkan kata tersebut untuk dijadikan sebagai konsep untuk
pendidikan dan pengajaran.
1. Tarbiyah
Pertama kata tarbiyah114 merupakan bentukan dari kata rabbayarubbu yang dimaknai sebagai memelihara, merawat, melindungi, dan
mengembangkan.115 Kedua kata tarbiyah berasal dari kata “Raba-YarbuTarbiyatan” yang punya arti bertambah dan berkembang. Dan ketiga dari
kata “Rabiya Yarba”, yang artinya tumbuh dan berkembang.116
Terminologi tarbiyah merupakan salah satu bentuk transliterasi
untuk menjelaskan istilah pendidikan. Istilah ini telah menjadi sebuah
istilah yang baku dan populer dalam dunia pendidikan, khususnya
pendidikan Islam. Dalam pembahasan ini, akan dicari asal-usul kata
tarbiyah dalam lingkup kebahasaan. Penelusuran genetika bahasa tersebut,

mendla‟ifkannya dalam „Al-Maqâshid, hlm. 39, no, 45, dan demikian juga dengan al-„Ajaluni, hlm
72 no. 164. Lihat Maktabah Syamilah versi 3.
114
Hadîts berikut:
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Ahmad Werson Munawwir, Kamus al-Munawwir, (Surabaya: Penerbit Pustaka
Progressif, 1997), hlm. 462.
116
Syahidin, Menulusuri Metode Pendidikan dalam Al-Quran, (Bandung: Alfabeta, 2009),
hlm. 35.
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diharapkan dapat mengetahui makna kata tarbiyah dalam ayat-ayat alQur‟an.
Kata

tarbiyah

dalam

al-Qur‟an

dengan

berbagai

bentuk

derivasinya, seperti kata rabba.117 rabbi, rabban, rabbuka, rabbukum,
rabbukumâ, rabbunâ, rabbuhû, rabbuhâ, rabbuhum, rabbuhumâ, rabbîy,
rabbâya dan arbâb terulang sebanyak 952 kali.118 Kata-kata tersebut
terbagi menjadi dua bentuk; pertama, bentuk isim fâ‟il (Rabbani) terdapat
dalam al-Qur‟an surat al-„Imrân, 3/89: 79. Bentuk ini terulang sebanyak 3
kali.119 Kata tersebut semuanya berbentuk jamak (plural) (Rabbaniyyîn/
Rabbaniyyûn) yang juga mempunyai relasi dengan kata mengajar (ta‟lîm)
dan belajar (tadrîs). Kedua, bentuk mashdar (Rabb), terulang dalam alQur‟an sebanyak 947 kali,120 empat kali berbentuk jama‟ “Arbâb”,121 satu
kali berbentuk tunggal yang terdapat dalam surah al-An‟âm, 6/55: 64122
dan selebihnya diidamahkan dengan isim (kata benda) sebanyak 141
kali.123 Umumnya kata rabb tersebut dikontekskan dengan alam,
selebihnya juga dikontekskan dengan masalah Nabi saw, manusia, sifat
Allah, dan ka‟bah.
Uraian di atas menunjukkan terdapat sekian banyak kata tarbiyah
dengan berbagai derivasinya tetapi yang relevan dengan pembahasan

118

Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bâqîy, Al-Mu'jam al-Mufahras lî al-fâzh al-Qur'ân al-Karîm
(Dâr al-Fikr, 1406 H./1986 M.), hlm. 285-299.
119
Ibid.,hlm. 299.
120
Ibid.,hlm. 285-298.
121
Ibid., hlm. 299.
122
Ibid.,hlm. 287.
123
Ibid.,hlm. 285-287.
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hanya empat ayat; yakni Q.S. al-Isrâ,17: 24, Q.S. âli-Imrân, 3: 79, dan
Q.S. al-Mâidah, 5: 44 dan 63. Agar lebih jelas interpretasi ayat-ayat
tersebut akan diuraikan satu demi satu sebagai berikut:
a. Q.S. al-Isrâ,17: 24:

ِ و
ُّ اح
)٢٤( صغِ ًيا
ِّ الر ْْحَِة َوقُ ْل َر
َّ الذ ِّل ِم َن
ْ َ
ْ اخف
َ ب ْارْحَْ ُه َما َك َما َربَّيَ ِاين
َ َض ََلَُما َجن
Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh
kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka
keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku
waktu kecil".
Firman Allah swt ini berhubungan dengan tarbiyah yang berarti
memelihara konteksnya dengan pendidikan seorang ibu kepada anaknya.
Kata “rabbayânîy‟ (menumbuhkembangkan / memelihara / mendidik).124
Pada ayat di atas adalah teladan amal kebajikan yang dikerjakan oleh
orang tua terhadap anaknya yang tidak terhingga nilai jasanya. Karena
itulah Allah mewajibkan kepada anak untuk berbakti kepada kedua orang
tuanya dengan cara sebaik-baiknya. Seperti merendahkan diri terhadap
mereka dengan penuh kasih sayang dan selalu berdoa kepada Allah swt
dengan ungkapan sebuah kalimat berbentuk doa: "Wahai Tuhanku,

Al-Thabari menjelaskan  َزتَّيَاَِيpada Q.S. al-Isrâ/ 17: 23-24 semakna dengan ًَيـاَي
(Namyani) artinya menumbuhkembangkan. Dengan kata lain setiap orang tua senantiasa mendidik
anaknya di waktu kecil serta dengan penuh kasih sayang hingga anak tersebut mencapai usia
dewasa hingga bisa mandiri dan mencukupi. Ahli tafsir lain, al-Marâghi menjelaskan bahwa َزتَّيَاَِي
berarti, orang tua itu senantiasa dalam mendidik anaknya penuh kasih sayang yang sempurna,
telaten dan bertanggungjawab. Selanjutnya al-Maraghi menjelaskan bahwa  ذستيـــح/ ذًُيح
(tanmiyah/tarbiyah) itu ada 3 (tiga) macam, pertama ( ذستيـــح األجســـاوpendidikan fisik/ jasmani),
kedua ( ذستيـح انعقمpendidikan ruh/kejiwaan), dan ketiga ( ذستيـح انعقمpendidikan mental/akal). Hal ini
diperkuat oleh ahli tafsir lain, al-Wadlih bahwa kedua orang tua itu telah mendidik anak di waktu
kecil. Dilihat dari konteksnya, lafal  زتيــاَيdihubungkan dengan صــغيسا, ini menunjukkan bahwa
tarbiyat di sini digunakan bagi anak kecil. Secara struktu (morfologi dan sintaksis), masdar dari
 َزتَّيadalah ذستيح, begitu juga masdar  َ ًّيadalah  ذًُيحkeduanya mengikuti pola  ذفعيم. Lafal diatas
menunjukkan suatu objek yaitu „aku‟. Ini menunjukkan bahwa tarbiyah penekanan pada
pengembangan individu dan yang dikembangkan bersifat kompleks.
124

104

kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik
aku waktu kecil".
Ada beberapa unsur yang menjadi bentuk ketaatan dari seorang
anak kepada orang tuanya. Unsur- unsur ini merupakan bentuk interpretasi
ayat di atas yang berkorelasi pada ayat sebelumnya (Q.S. al-Isrâ,17: 23),
yakni sifat ihsân, berarti berbuat kebaikan, kedermawanan, kemurahan
hati.125 Dalam hal ini ihsân bermaksud bentuk ketaatan kepada orang tua
yang tidak diikat dengan sifat yang ada pada keduanya, apakah ia kafir
atau muslim. Karena pengabdian tersebut merupakan janji yang harus
dilaksanakan. Dilarang bertutur kata kasar, sebagaimana diungkapan oleh
kata-kata “uffin” yang berarti perbuatan yang kotor, jijik yang harus
dijauhi. Tidak boleh membentak "walâ tanhar humâ” yang secara
etimologis, kata “tanhar ” berasal dari kata “nahara” berarti bertengkar,
membunuh, mengalirkan darah.126 Pelarangan tersebut sebenarnya terletak
pada bentuk perlakuan yang didasarkan pada emosi dan amarah yang
menyakitkan, baik secara fisik jasmani maupun psikis kejiwaan. Anjuran
bertutur kata yang baik, sebagaimana diungkapkan dengan kata “qawlan
karîman,” yang berarti bertutur kata yang baik, sopan, dan penuh
penghormatan. Dan sikap ramah, yang ditunjukkan dengan kata “jannah”
yang memiliki arti metaforis dan sikap belas kasih sayang anak terhadap

125

Abuddin Nata, Kapita Selekta, hlm. 286.
Muhammad Idris Abd. Rauf al-Marbawîy Qâmus Idrîs al-Marbawîy, (Surabaya: DâralIhya al- Kutub al-Arabiyyah Indonesia, t.th), juz I, hlm. 303. Lihat at-Thâhir Ahmad az-Zâwîy
Tartîb al-Qâmûs al-Muhîth âla hâriqah al-Mishbah al-Munîr Wa Asâs al-Balâghah, (Riyâdl: Dâr
alam al-Kutûb, 1996), juz 4, hlm. 335.
126
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orang tua yang sudah renta, sebagaimana belas kasih orang tua kepada
anak semasa kecil.
Dari uraian di atas, maka makna tarbiyah yang ada pada firman
Allah swt. Q.S. al-Isrâ,17: 24 adalah pendidikan orang tua, membuahkan
hasil berupa anak shaleh yang selalu berbuat baik, kasih sayang dan selalu
mendoakan orang tuanya agar mendapat ampunan dan kasih sayang dari
Allah swt.
b. Firman Allah Q.S. al-Imrân, 3: 79:
َّ ٌِ اس ُكىَُىا ِعثَادًا نِي ِي ٍْ دُو
َّ َُيا َكاٌَ نِثَشَس أَ ٌْ ي ُْؤذِيَه
ٍْ ّللاِ َونَ ِك
َ ّللاُ ْان ِكر
ِ ََُّاب َو ْان ُح ْك َى َوانُُّثُ َّىجَ ثُ َّى يَقُى َل نِه

ِ
ِ ُِّكىَُىا ربَّانِي
)٩٧( اب َوِمبَا ُكْنتُ ْم تَ ْد ُر ُسو َن
َ َ
َ َني مبَا ُكْنتُ ْم تُ َعلِّ ُمو َن الْكت

Artinya: Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan
kepadanya Al-Kitab, Hikmah dan kenabian, lalu Dia berkata
kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembahpenyembahku bukan penyembah Allah." akan tetapi (dia berkata):
"Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu
selalu mengajarkan Al kitab dan disebabkan kamu tetap
mempelajarinya.
Kata rabbani (rabbaniyyîn)127 menunjukkan kepada orang yang
sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah swt dengan mengemban misi
pendidikan untuk mengajarkan ilmu yang terdapat dalam kitab dan
sunnah.
Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terminologi
tarbiyah dalam al-Qur‟an identik dengan istilah pendidikan. Kata tarbiyah
Al-Asmâ‟ dan Al-Ismâ‟ili berpendapat bahwa  َّزتَّاَِ ُّىberasal dari kata ( انسبTuhan) yang
maksudnya adalah orang yang beruha menjalankan perintah Tuhan, baik yang berkaitan tentang
Ilmu maupun amal. Tsalabah perpendapat bahwa para ulama‟ adalah ٌَ َزتَّاَِيِّىkarena merkalah yang
membina dan mengamalkan ilmu. Dari sini dapat disimpulakn bahwa perselisihan tersebut terletak
pad asal katanya, yaitu apakah berarti Tuhan atau bersal dari kata ( ذستيحtarbiyah) yang berarti
pendidikan. Ibnu Arabi berkata, “seorang berilmu belum dikatakan sebagai Rabbani keculi jika
benar-benar mengauasai ilmu, mengerjakan dan mengamalkannya.” Lihat Kitab Fath al-Bâri
Bisyarhi Shahîh al-Bukhârîy, vol. ke-1 dan Hasyiah Al-Tawâdîy Ibnu Saudah Ala Shahîh alBukhârîy, hlm. 87-142.
127
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dalam konteks pendidikan keluarga mengandung makna bahwa orang tua
harus melaksanakan pendidikan terhadap anaknya dengan sifat kasih
sayang dan orang-orang alim diwajibkan untuk memelihara dan
mengajarkan kitab Allah kepada umat. Mereka dilarang menjual ayat- ayat
Allah dengan dunia dan memakan harta haram. Mereka adalah para
pendidik yang memiliki ilmu yang luas dan mengamalkan ilmunya serta
berorientasi untuk mengabdi kepada Allah swt.
2. Ta’lîm
Kata kedua yang memiliki hubungan dengan aspek pendidikan dan
pengajaran adalah kata ta‟lîm. Kata ta‟lîm, berasal dari kata allamayu‟allimu yang berarti mengajar, melatih,128 memberi tanda, mendidik,
memberitahu. Kata ta‟lîm dengan berbagai derivasinya dalam al-Qur‟an
terdapat 779 kali.129 Dan kata yang mengandung arti pengajaran terulang
sebanyak 42 kali.130 Ditinjau dari asal- usulnya kata ini merupakan bentuk
mashdar dari kata „allama yang kata dasarnya „alima dan mempunyai arti
mengetahui131. Kata „alima dapat berubah bentuk menjadi a‟lama dan
allama yang mempunyai arti proses transformasi ilmu, hanya saja kata
a‟lama yang bermaşdar i‟lam dikhususkan untuk menjelaskan adanya
transformasi informasi secara sepintas. Sedangkan kata „allama yang
maşdarnya berbentuk ta‟lîm menunjukan adanya proses yang rutin dan
kontinu serta adanya upaya yang luas cakupannya sehingga dapat memberi
128

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.th), hlm.

136.
129

Ibid., hlm. 469-480.
Ibid.,hlm. 474-475.
131
Al-Marbâwîy, Qâmûs., hlm. 40.
130
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pengaruh pada muta‟allîm (orang yang belajar). Dengan demikian kata
ta‟lîm dapat disamakan maknanya dengan istilah pembelajaran. Artinya
adanya seorang guru atau mu‟allim yang memberikan transpormasi ilmu
kepada muta‟llim (pelajar).
Kata ‟allama terdapat pada Q.S. al-‟Alaq, 96: 4 dan 5. Sebagai
berikut:

)٥( ) َعلَّ َم اإلنْ َسا َن َما َلْ يَ ْعلَ ْم٤( الَّ ِذي َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم

Maksud „allama pada ayat tersebut adalah Allah (sebagai Maha
Guru) mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. Karena dengan
tulis baca manusia mendapatkan pengajaran dan pendidikan.
Kata „allama yang mengandung arti pengajaran langsung dari
Allah swt dapat dilihat dalam Q.S al-Baqarah, 2:31 yang artinya: “Dan Dia
mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya.”.
Dalam Q.S. Al-Rahmân, 55:2 dan 4, bahwa Allah yang Penyayang setelah
menciptakan manusia umat Nabi Muhammad saw maka Dia mengajarkan
al-Qur‟an kepada hamba-Nya dan mengajarnya pandai berbicara.
Secara teoritis, kata ta‟lîm132 ini memiliki dua konsekuensi
pemahaman, yaitu; menunjukkan suatu perbuatan yang tidak mungkin
dilakukan, sebagaimana dilihat fenomenanya dalam surat Thâhâ, 20:71
artinya: berkata Fir'aun: "Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang
132

Kata Ta‟lîm menurut Abdul Fattah Jalal, 15 merupakan proses yang terus menerus
diusahakan manusia sejak lahir. Sehingga satu segi telah mencakup aspek kognisi pada segi lain
tidak mengabaikan aspek afeksi dan psikomotorik. Fattah juga mendasarkan pandangan tersebut
pada argumentasi bahwa Rasulullah saw diutus sebagai Mua‟llim, sebagai pendidik dan Allah swt
sendiri menegaskan posisi Rasul-Nya yang demikian itu dalam al-Qur‟an. Yaitu Q.S. Al-Baqarah :
151. Abdul Fattah Jalâl, Azas-azas Pendidikan Islam, Terj Harry Noer Aly (Bandung : CV.
Diponegoro, 1988), hlm. 29.
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mengajarkan sihir kepadamu sekalian..".
Dan ilmu atau pengetahuan yang diajarkan kepada manusia hanya
merupakan pengulangan kembali yang telah dilakukan oleh Allah.
Pemahaman ini sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur‟an yang artinya:
“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi
mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan
(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar
dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa
yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang
ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas
itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.” 133
Dua bentuk interpretasi inilah yang melahirkan kesimpulan bahwa
ta‟lîm merupakan proses pembelajaran yang dilakukan seseorang guru
kepada peserta didiknya secara rutin. Proses pembalajaran tersebut
memberikan pengaruh terhadap perubahan intelektual peserta didik.
Perubahan intelektual tersebut tidak berhenti pada penguasaan materi yang
telah diajarkan oleh guru, tetapi juga mempengaruhi terhadap perilaku
belajar peserta didik, dari malas menjadi rajin, atau dari yang tidak kreatif
menjadi kreatif. Berdasarkan kesimpulan inilah, kata ta‟lîm memiliki
pengertian yang lebih sempit dari tarbiyah. Karena lebih mengacu pada
aspek pembelajaran saja.

3. Tadrîs
Tadrîs diambil dari kata darrasa-darras, yang bermakna
pengajaran, yaitu
133

upaya menyiapkan murid (mutadarris) agar dapat

Lihat Q.S. al-Mâ‟idah, 5: 4.
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membaca, mempelajari dan mengakaji sendiri, yang dilakukan dengan
cara mudarris membacakan, menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran,
menjelaskan,

mengungkapkan

dan

mendiskusikan

makna

yang

terkandung didalamnya sehingga mutadarris mengetahui, mengingat,
memahami, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan
tujuan mencari ridha Allah (definisi secara luas dan formal).134 Tadrîs
juga berarti mengajarkan, perintah, kuliah, dan sesuatu yang pengaruh
nya

membekas

yang

menghendaki

adanya

perubahan

pada

diriseseorang.135Tadris merupakan taklim secara mendalam dan dengan
kajian khusus al-Kitab. Kata tadrîs di dalam al-Qur‟an dengan variasinya
diulang sebanyak 6 kali, makna kata tadris dapat dilihat di antaranya pada
firman Allah berikut:

ِ
)٣٩( اب فِ ِيو تَ ْد ُر ُسو َن
ٌ َأ َْم لَ ُك ْم كت

Artinya: “Adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah)
yang kamu membacanya?” (Q.S. al-Qalâm: 37).

4. Tazkiyah
Kata tazkiyah berasal dari kata zakka-yuzakki memiliki arti yang
banyak di antaranya adalah berkembang, tumbuh, bertambah. Juga bisa
berarti

menyucikan,

membersihkan

dan

memperbaki.136

Konsep

134

Ma‟zumi Syihabudin dan Najmudin, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur‟an dan Al-

Sunnah: Kajian Atas Istilah Tarbiyah, Taklîm, Tadrîs, Ta‟dîb dan Tazkiyah, Tarbawy: Indonesian
Journal Of Islamic Education, Vol. 6 No. 2 (2019), hlm. 205.
135
Abuddin Nata, Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat, (Depok: PT. Raja Grafindo,
2013), hlm. 25.
136
Ibid., hlm. 577.
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pendidikan juga diperoleh dalam al-Qur‟an melalui penafsiran terhadap
kata tazkiyah137 tersebut. Yakni, berarti proses penyucian melalui
bimbingan ilahi.
Kata tazkiyah yang berarti tumbuh dan berkembang berdasarkan
barakat dari Allah. Makna ini dapat digunakan dalam konteks duniawi
maupun ukhrawi. Sehingga kata zakat dalam ajaran Islam berarti sesuatu
yang dikeluarkan oleh manusia yang diambil dari hak Allah, diberikan
kepada golongan fakir miskin, baik diniati untuk mengharap untuk
membersihkan jiwa, untuk melapangkan dada maupun untuk mendapatkan
keberkahan dalam melakukan kebajikan.
Kata tazkiyah terdapat

dalam

al-Qur‟an dengan berbagai

derivasinya terulang sebanyak 69 kali.138 Kata tazkiyah dengan
derivasinya berasal dari kata kerja zaka, zakka dan yuzakky yang
dikontekskan dengan nafs terulang sebanyak 21 kali dan 4 kali dalam
bentuk isim tafdil yang dinisbahkan kepada manusia.
Manusia sebenarnya diberi Allah swt potensi untuk menyucikan
jiwanya. Artinya potensi tersebut adalah fitrah yang Allah swt berikan
kepada setiap orang yang mau mengembangkan potensi dirinya menjadi
bersih dan jiwanya menjadi lebih suci. Allah swt berfirman dalam Q.S. al137

Orang yang melakukan tazkiyah (penyucian) disebut muzakki, maka Rasulullah dalam
pendidikan selain disebut murabbi, mu‟allim, mu‟addib. mursyid, mudarris, muthi‟, ustaz juga
disebut sebagai muzakki. Sebagai muzakki, Rasulullah adalah orang yang bersifat hati-hati
terhadap apa yang dibuat , senantiasa mensucikan hatinya dengan cara menjauhi semua bentuk
sisfat-sifat mazmumat/ tercela dan mengamalkan sifat-sifat mahmudat/ terpuji. Maka lahirlah
konsep pendidikan tentang tazkiyat al-nafs, tazkiyat al-aql, dan tazkiyat al-jism. Lihat Hadîts
Tarbawi; Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah. Samsul nizar dan Zaenal
effendi Hasibuan. Cet. ke-3. hlm. 277-278
138
Ibid., hlm. 331-332.
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A‟la, 87: 14 yang artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang
membersihkan jiwa”. Firman-Nya lagi dalam Q.S. Al-Syams, 91: 9 yang
artinya: “Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya”, lebih jelas
lagi terdapat dalam Q.S. Fathîr, 35: 18 yang artinya: “Barang siapa yang
menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan
dirinya sendiri”. Walaupun demikian manusia harus sadar bahwa potensi
yang Allah berikan itu tetap dijaga dan dipelihara sebab pada kahikatnya
bersihnya jiwa manusia itu adalah karunia dari Allah kepada manusia.
Sebab apabila tidak disucikan Allah manusia selamanya tidak pernah suci.
Sebagaimana Firman Allah Q.S. al-Nûr, 24: 21 artinya: ”Sekiranya
tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian,
niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji
dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang
dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.
Penjelasan ayat-ayat di atas menunjukkan tafsir makna tazkiyah
dikontekskan dengan pendidikan, sehingga kata pendidikan yang diambil
dari makna tazkiyah tersebut lebih diarahkan pada tujuan penyucian jiwa.
Karena dengan jiwa yang bersih, maka akan menghasilkan amal-amal
yang baik. Sebaliknya apabila jiwa kotor, akan menghasilkan perbuatan
yang buruk. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw:

ُ َح َّدثََُا أَتُى َُ َعيْى َح َّدثََُا َش َك ِسيَّا ُء ع ٍَْ عَا ِيس قَا َل َس ًِع
ْد انُُّ ْع ًَاٌَ ْتٍَ تَ ِشيس يَقُى ُل
َّ صهَّى
َّ ُىل
ُ َس ًِع
ٍِّّللاُ َعهَ ْي ِه َو َسهَّ َى يَقُى ُل ْان َح ََل ُل تَيٍِّ َو ْان َح َسا ُو تَي
َ ِّللا
َ ْد َزس
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َخ ا ْسرَ ْث َسأ
ِ اس فَ ًَ ٍْ اذَّقَى ْان ًُ َشثَّهَا
ِ ََُّو َت ْيَُهُ ًَا ُي َشثَّهَاخ َل َي ْعهَ ًُهَا َك ِثيس ِي ٍْ ان
ُ خ َك َساع يَسْ عَى َحىْ َل ْان ِح ًَى يُى ِش
ٌْ َك أ
ِ ض ِه َو َي ٍْ َوقَ َع فِي ان ُّشثُهَا
ِ ْنِ ِديُِ ِه َو ِعس
ٌَّ ِاز ُيهُ أَ َل َوإ
ِ ّْللا فِي أَز
ِ َّ يُ َىاقِ َعهُ أَ َل َوإِ ٌَّ ِن ُكمِّ َيهِك ِح ًًى أَ َل إِ ٌَّ ِح ًَى
ِ ض ِه َي َح
ْ صهَ َح ْان َج َس ُد ُكهُّهُ َوإِ َذا فَ َسد
ْ صهَ َح
ُ َخ فَ َس َد ْان َج َس ُد ُكهُّه
َ د
َ فِي ْان َج َس ِد ُيضْ َغحً إِ َذا
139

ُأَ َل َو ِه َي ْانقَ ْهة

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim,Telah
menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku
mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal
sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara
keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui
oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari
yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan
kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh
(mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia
seperti seorang penggembala yang menggembalakan
ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke
dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan
ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah
apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap
tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah
tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh
tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati"
Hadîts tersebut menjelaskan urgensi pembersihan jiwa lebih

diutamakan karena bersumber dari jiwa yang baik akan melahirkan semua
aktivitas menjadi baik dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Dari
makna inilah kata tazkiyah digunakan dalam pendidikan Islam.

139

Imam al-Bukhârîy Shahîh al-Bukhârîy kitab al-imân, no. 39/4850, hlm. 19. Lihat
Muslim, 108, Ibnu Mâjah, bab Fitan No. 14 dan Ad-Dârimîy Buyû‟, no. 1.
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5. Tafaqquh
Kata tafaqquh adalah bentuk verba dari kata fiqih dengan
mengikutkan wazan tafa‟ala  ذفعم. Syekh Alim Ma‟shum, seorang ulama‟
ahli bahasa asal Jombang, dalam kitabnya yang terkenal amşilatut
tasyrîfiyah mengatakan kalimat yang diikutkan wazan tafa‟ala itu
mempunyai faedah antara lain takalluf yang berarti usaha keras atau usaha
dengan sungguh-sungguh. Sehingga, tafaqquh artinya berusaha keras
untuk mendapat pengetahuan dan pemahaman agama.140 Raghîb alAsfahânîy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tafaqquh yaitu
menghubungkan pengetahuan yang abstrak dengan ilmu yang kongkrit,
sehingga mejadi ilmu yang lebih khusus.141
Dari kata tafaqquh kemudian muncul istilah fiqh yang secara
khusus kemudian digunakan sebagai istilah yang merujuk pada
pengetahuan tentang ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara‟
yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Ibnul Atsîr menyatakan,
„urf menjadikan kata fiqih terkhusus untuk ilmu syariat dan lebih khusus
lagi untuk pemahaman tentang masalah-masalah furû‟. Fiqh juga diartikan
paham sebagaimana firman Allah liyatafqqahu fî al-Dîn,142 artinya agar

140

Lihat https://tafaqquh.com/fikrah/tafaqquh-bukan-sekedar-nama/, Diunduh pada hari
kamis 2 januari 2020 jam 13.40 WIB.
141
Râghib al-Asfahânîy, Mu‟jam Mufradât al-Fâdz al-Qur‟ân, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th),
hlm. 398.
142
Ayat secara lengkap surah at-Taubah; 122:
َّ
َ
َ
َو َيا َكاٌَ ْان ًُ ْؤ ِيُُىٌَ نِيَ ُْفِسُوا كَافَّحً فَهَىْ َل ََفَ َس ِي ٍْ ُك ِّم فِسْ قَح ِي ُْهُ ْى طَائِفَح نِيَرَفَقَّهُىا فِي اندِّي ٍِ َونِيُ ُْ ِرزُوا قَىْ َيهُ ْى إِ َذا َز َجعُىا إِن ْي ِه ْى ن َعههُ ْى
ٌَيَحْ َرزُو
Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak
pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya
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mereka menjadi orang-orang yang mengerti (ulama) dalam bidang agama.
Kata fiqih juga bisa kita temukan dalam doa Rasulullah saw untuk Ibnu
Abbas dengan doa “Allâhumma faqqihhu fiddîn” maksudnya adalah Ya
Allah fahamkan dia tentang Agama.143
Dengan

demikian

kata

tafaqquh

mengacu

pada

kegiatan

memahami sesuatu secara mendalam dalam rangka memperoleh
pengertian dan pemahaman tentang sesuatu dan kegiatan itu termasuk
dalam kegiatan pendidikan. Sehingga orang-orang yang mendalami ilmu
agama di pesantren sering disebut sebagai orang yang sedang melakukan
tafaqquhū fi al-Din.

6. Tazkirah
Tazkirah secara harfiyah berarti peringatan atau mengingatkan
kembali.144 Mengingat atau mengingatkan merupakan bagian dari kegiatan
pendidikan. Kata tazkirah digunakan oleh Ibn Jama‟ah dalam bukunya
Tazkirah al-Sâmî‟ yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang kode
etik guru dan murid. Di dalam al-Qur‟an kata tazkirah diulang sebanyak
10 kali. Diantaranya, surat Thâhâ ayat 2-3;

          
Artinya: 2). Kami tidak menurunkan al-Qur‟an ini kepadamu agar
apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.
(surah al-Taubah: 122).
143
Ibn al-Manzhûr, lisân al-Arâbi, XIII/522, Syamilah v. 3. 61).
144
Lihat Hans Wehr, Mu‟jam al-Lughâh al-Mu‟âsarah al-Arâbiyah al-Muâ‟sarah (A
Dictionary of Modern written Arabic), (ed), J. Emilton Cowan, (Beirut: Librarie Du Liban &
London: Macdonald & Evans Ltd, 1974), hlm. 134.
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kamu menjadi susah, 3). Tetapi sebagai peringatan bagi
orang yang takut (kepada Allah).

Kata tazkirah juga dapat ditemukan dalam surat al-Nahl ayat 43:

ِ
ِ
ِّ اسأَلُوا أ َْىل
الذ ْك ِر إِ ْن ُكْنتُ ْم ال
َ َوَما أ َْر َس ْلنَا ِم ْن قَ ْبل
ْ َك إِال ِر َجاال نُوحي إِلَْي ِه ْم ف
َ

)٤٣( تَ ْعلَ ُمو َن

Artinya: Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang lelaki
yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah
kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak
mengetahui.
Istilah-istilah di atas (tarbiyah, ta‟lîm, tazkiyah, tafaqquh, tadrîs,
dan tazkirah) memiliki perbedaan dalam hal penggunaannya. Hal ini
didasarkan pada model pendidikan yang pernah dialami Rasulullah saw, di
mana proses pembelajaran yang harus dikedepankan adalah proses
penataan diri baru diikuti proses pembelajaran kitab atau materi dan
disusul dengan sesuatu yang belum diketahui oleh peserta didik.
Merujuk pada konsep belajar yang dialami Rasulullah maka dalam
kegiatan proses pembelajaran keteraturan jiwa (kesiapan kondisi
psikologis) peserta didik menjadi titik tolak pengembangan potensi lain
termasuk di dalamnya kemampuan pengembangan intelektual. Oleh
karena itu, secara redaksional al-Qur‟an surat al-Baqarah, 2/87: 151, kata
tazkiyah didahulukan daripada ta‟lîm. Hal ini, disebabkan efek tazkiyah
dapat menjadi stimulasi penyerapan dan penerimaan materi bagi peserta
didik. Walau demikian, penggunaan istilah-istilah tersebut secara
substansial tidak dibedakan dan bukan merupakan dikotomik yang
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memisahkan dari makna substansinya.
Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dalam al-Qur‟an
banyak terdapat istilah-istilah yang mengarah kepada pendidikan dan
pengajaran atau pembelajaran, yaitu tarbiyah, ta‟lîm, dan tazkiyah.
Meskipun berbeda secara etimologis, mana yang lebih tepat untuk istilah
pendidikan tetapi tidak berarti mengubah makna dari pendidikan itu
sendiri. Tarbiyah misalnya, lebih mengarah pada pembentukan perilaku.
Ta‟lîm atau pengajaran diarahkan pada pengembangan aspek atau domain
intelektual. Tazkiyah diarahkan pada keterampilan olah diri atau
pembersihan jiwa dan pembentukan akhlak yang mulia.
Secara epistemologis, tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan
menurut al-Qur‟an adalah membina manusia guna mampu menjalankan
fungsinya sebagai hamba Allah145 dan khalifah-Nya.146 Manusia sebagai
hamba Allah, hakikatnya adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan yang
kesemuanya itu hanya layak diberikan kepada Tuhan.147 Sebagai khalifah-

145

Lihat Q.S. al-Dzâriyât, 51/67: 56, artinya: ”dan aku tidak menciptakan jin dan
manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. Lihat juga al-Baqarah, 2/87 : 132,
artinya: ”dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qûb.
(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu,
Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". Al-‟Imrân, 3/89 :102 yang
artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. Dan lihat
juga al-Bayyinah, 98/100: 5 yang artinya: ”Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang
lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah
agama yang lurus..”
146
Lihat Q.S. al-Baqarah, 2/87: 30, artinya: ”ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada
Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji
Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang
tidak kamu ketahui."
147
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm.7.
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Nya, manusia diberi kelebihan berupa akal dan dengan akal tersebut
manusia membutuhkan pengetahuan dan pendidikan, sehingga ia bisa
menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya untuk
memakmurkan bumi.

F. Kerangka Teori Karakter dalam Al-Qur’an
Di dalam terminologi Islam, karakter disamakan dengan khuluq ()خلُ ٌق
ُ yaitu
kondisi batiniah (dalam) dan kondisi lahiriah (luar) manusia.148 Di dalam alQur‟an, terdapat dua ayat yang menggunakan kata akhlak, sebagaimana yang
terdapat di dalam surat Al-Syu‟arâ ayat 137 dan surat al-Qalâm ayat 4 yang
sebagai berikut:

ِ َّ إِ ْن ى َذا إِال خلُق
)١٣٩( ني
َ األول
َ
ُ ُ
Artinya: (Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.

)٤( َّك لَ َعلى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم
َ َوإِن
Artinya: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti (akhlak) yang
luhur.

Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan
bahwa karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang
membedakan seseorang dengan yang lain, tabiat, dan watak. Karakter merupakan
ciri khas tersendiri yang membedakan seseorang individu dengan individu yang
lain. Orang dapat terlihat karakternya baik atau buruk dari cara bicara, cara

148

Dodi Nandika, Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan, Jakarta: LP3ES, 2007,

hlm. 67.
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berjalan,

penampilan

berpakaian,

dan

lain

sebagainya.

Ensiklopedia

bahasanIndonesia menyatakan bahwa karakter atau watak adalah keseluruhan
aspek perasaan dan kemauan menampak keluar sebagai kebiasaan. 149 Di dalam
terminologi Islam, karakter disamakan dengan khuluq yaitu kondisi batiniah
(dalam) dan kondisi lahiriah (luar) manusia.150 Dari pengertian terminologi ini
diperoleh bahwa karakter berkaitan dengan bathin. Hasil dari tindakan inilah yang
kemudian terwujud dalam bentuk-bentuk tingkah laku fisik (luar) manusia.151
Karakter Qur‟ani adalah tatanan perilaku manusia yang sejalan dengan
nilai-nilai moral yang terkandung dalam kitab suci al-Qur‟an. Secara umum
karakter moral manusia berhubungan dengan budi pekerti yang mengakar pada
diri seseorang. Rutland

152

menyebut karakter berasal dari bahasa latin yang

berarti "dipahat". Dengan kata lain membentuk karakter adalah bagaimana
"memahat" atau mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan (al-Qur‟an) dalam bentuk
tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, tamak, dusta
dan sejenisnya dikatakan sebagai orang yang berkarakter buruk. Sebaliknya,
orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah al-Qur‟an disebut dengan
berkarakter Qur‟ani. 153
Sedangkan dari segi konseptual, karakter sering dipandang sebagai cara
berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan
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bekerjasama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Menanamkan karakter Qur‟ani bagi setiap muslim adalah sebuah kewajiban
sebagai jalan menuju ketakwaan kepada Allah swt. 154
Lima belas abad yang silam al-Qur‟an sudah diturunkan sebagai instrumen
petunjuk yang pasti, tidak ada keraguan didalamnya, dari Allah melalui
Rasulullah saw sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa,155 dan dengan
jaminan Allah bahwa siapapun manusia yang mengikuti dengan sungguh sungguh
(mujahadah) segala aturan ilahiyah, tidak mungkin akan tersesat jalan hidupnya,
sebagaimana Allah swt berfriman:

ِ
ِ ض ع ُدو فَِإ َّما يأْتِي نَّ ُكم ِم ِِّن ى ًدى فَم ِن اتَّبع ى َداي فَال ي
ِ ِ
ض ُّل َوال
َ َق
ُ ال ْاىبِطَا مْن َها ََج ًيعا بَ ْع
َ ٍ ض ُك ْم لبَ ْع
ُ
َ َ ُ ََ َ
ْ ََ
)١٢٣( يَ ْش َقى
Artinya: "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu
menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu
petunjuk daripada-Ku, lalu barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia
tidak akan sesat dan tidak akan celaka. (QS. Thâhâ: 123).
Setiap manusia yang terlahir normal sudah tentu dibekali oleh Allah swt
dengan akal fikiran yang sejatinya digunakan sebagai modal dasar kehidupannya
di dunia serta untuk menyiapkan bekal akhirat. Akal fikiran adalah kemampuan
lebih yang diberikan Allah untuk manusia sehingga membedakannya dengan
mahluk lain. Sementara proses berfikir adalah gerak mental yang berhubungan
dengan kemampuan akal.
Kita menyaksikan bahwa belakangan ini terdapat kajian terbaru yang
mengaitkan seluruh kemampuan lunak (soft-skill) manusia, di mana mencakup
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kecerdasan intelektual, emosional serta kecerdasan spiritual. Dalam konteks
karakter Qur‟ani, sesungguhnya formulasi soft-skill tersebut sudah sangat lengkap,
baik secara tersurat maupun tersirat.
Turunnya surat al-„Alaq lima belas abad silam sudah menjadi bukti bahwa
perintah pertama Allah kepada umat manusia ialah untuk membaca dengan basis
keimanan kepada Sang Khaliq (Iqrâ' bismirabbikalladzî khalaq). Terminologi
membaca tentu bukan semata membaca dalam arti harafiah, akan tetapi lebih dari
itu memahamkan diri serta merenungkan seluruh ayat ayat Allah yang ada di
semesta ini, dengan tujuan menjadikan manusia tunduk dan patuh pada hukumhukum Allah dalam diktum 'sami‟nâ wa atho‟nâ (kami dengar dan kami taati),
kendati manusia diberikan beragam pilihan sebagai ujian hidup di dunia.
Allah tidak semata-mata memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk sekedar
membaca tanpa memahami, melainkan menindaklanjuti kemampuan membacanya
secara elaborative dan explorative melalui aktifitas tafakkur dan tadabbur.
Sebagaimana kita fahami, al-Qur‟an adalah merupakan ayat-ayat qauliyah
(kitabullûh). Sementara segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang
ada di dalamnya merupakan ayat-ayat kauniyah, meliputi segala macam ciptaan
Allah, baik itu yang kecil (mikrokosmos) ataupun yang besar (makrokosmos).
Bahkan diri kita ini, baik secara fisik maupun psikis juga merupakan ayat
kauniyah.156
Karakter Qur‟ani mendorong manusia untuk menjadi pembelajar
sepanjang hidupnya; berkemampuan membaca, memahami sekaligus menerapkan
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nilai-nilai kebaikan yang terkadung di dalam kitab suci al-Qur'an kedalam
kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak dan sudah sangat jelas beragam ilmu yang
dapat digali dari kitabullâh menyangkut metode pembentukan karakter
manusia.157
Namun yang dapat ditarik substansinya adalah bahwa Allah melalui KitabNya memerintahkan agar manusia konsisten (istiqâmah) dengan kebaikan di
sepanjang hayat mereka, Allah telah membekali manusia dengan banyak petunjuk
dan rambu-rambu di perjalanan hidupnya sehingga dapat selamat sampai ke
tujuan, yakni menjadi orang yang bertakwa. Karakter manusia tentu bukanlah
sesuatu yang dibawa sejak lahir, karakter merupakan bentukan, "pahatan" atau
pun tempaan lingkungan dan juga orang-orang yang ada di sekitar lingkungan
tersebut.
Karakter dibentuk melalui proses pembelajaran di beberapa tempat, seperti
di rumah, sekolah, dan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Beberapa yang
berperan penting dalam pembentukan karakter seseorang adalah keluarga inti,
kerabat, guru, dan lingkungan pergaulan. Karakter seseorang biasanya akan
sejalan dengan perilakunya, yakni sebuah akumulasi dari pembiasaanpembiasaan.158
Menurut Abdurrahman159 bahwa pendidikan al-Qur‟an bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
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bertakwa kepada Allah swt, cerdas, terampil, pandai baca tulis al-Qur‟an,
berakhlak mulia, mengerti, memahami serta mengamalkan isi al-Qur‟an.
Hakim

menambahkan

bahwa

penerapan

karakter

qurani,

dapat

dikelompokkan dalam empat aspek, yang meliputi; pertama, aspek dogmatis
merujuk pada al-Qur‟an adalah wahyu Allah yang tidak dapat disangkal
kebenarannya. Kedua, aspek sosio-kultural merujuk pada bangsa Indonesia
berpenduduk mayoritas muslim yang mana mengaji serta mengamalkan nilai-nilai
al-Qur‟an merupakan sebuah budaya. Ketiga, aspek historis merujuk pada
masyarakat Indonesia dari zaman dulu terbiasa belajar mengaji di surau, dan
bermula dari sanalah karakter Qur‟ani berbasis Qura‟ni terbentuk.160
Dalam konteks pendidikan formal, pendidikan berkarakter qura‟ni tidak
harus selamanya menghafal al-Qur‟an sebagaimana konsep pendidikan al-Qur‟an
di sekolah-sekolah tahfîdz, tetapi pengembangan pendidikan berkarakter Qur‟ani
dimaksudkan agar pihak sekolah bisa menanamkan nilai-nilai al-Qur‟an dengan
cara menghafal atau membaca surat-surat pendek dalam al-Qur‟an sebelum
memulai pelajaran atau sebelum jam pulang. Selain itu, pihak sekolah harus
memberi titik tekan terhadap akhlak siswa, seperti berkata sopan, menunduk
ketika di hadapan guru, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
guna membangun sebuah karakter Qur‟ani di dalam masyarakat, harus dimulai
dengan membangun kebiasaan-kebiasaan baik dari unit terkecil masyarakat, yaitu
keluarga inti dan lingkungan terdekat.161
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Membiasakan diri dengan lebih dahulu mengenal kandungan kitab suci alQur‟an, membiasakan diri dengan rutin membacanya setiap hari bahkan setiap
saat difahami, melakukan tadabbur atas kandungan kitab suci al-Qur‟an, sehingga
pada gilirannya akan terbangun karakter Qur‟ani yang komprehensif dan
komunal, tidak semata secara individual tetapi juga didukung oleh ruang lingkup
sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Kitabullah. Karena itulah mari kita biasakan
diri dekat dengan al-Qur‟an, tidak semata mengaji, tetapi juga mengkaji agar
terbentuk karakter Qur‟ani yang mumpuni, yang melahirkan rahmat bagi semesta
alam
Karakter Qur‟ani pada dasarnya mencakup pengembangan substansi,
proses, dan suasana atau lingungan yang menggugah, mendorong dan
memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik dalam kehidupan
sehari-hari. Kebiasaan ini timbul dan berkembang dengan didasari oleh kesadaran,
keyakinan, kepekaan dan sikap orang yang bersangkutan. Dengan demikian,
karakter yang dibangun melalui karakter Qur‟ani bersifat inside out, dalam arti
perilaku yang berkembang menjadi kebiasaan baik terjadi karena adanya
dorongan dari dalam, bukan adanya paksaan dari luar.

G. Konsep Karakter dan Kaitannya dengan Pendidikan
Ada beberapa alasan mendasar yang menjadi tolak ukur tentang
pentingnya membahas perihal karakter atau akhlak dan hubugannya dengan
pendidiikan di antaranya, Pertama, Fitrah manusai baik secara individu maupun
sosial menginginkan terwujudnya sebuah kehidupan yang aman, tertib, damai,
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nyaman, sehingga memungkinkan mereka dapat mengaktualisasikan seluruh
potensinya, berupa cipta, rasa dan karsanya secara maksimal dalam membangun
kebudayaan dan peradaban. Untuk mewujudkan keadaan yang demikian
diperlukan adanya norma, aturan dan nilai moral yang disepakati bersama guna
dijadikan sebagai pedoman. Kedua, Pentingnya pembentukan karakter telah
menjadi perhatian besar dan menjadi misi para Nabi dan Rasul serta merupakan
cita-cita para filusuf, pujangga dan lainnya. Setiap nabi atau rasul pada umumnya
diutus Allah kepada suatu wilayah yang masyarakatnya mengalami kekacauan
karena akhlak yang meyimpang dan jauh dari nilai-nilai moral serta karakter
mulia.Nabi luth diutus kepada umat yang suka melakukan homoseks, Nabi syuaib
kepada umat yang suka mengurangi takaran dan timbangan, Nabi Muhammad
saw diutus kepada kaum yang sedang rusak akidah, ibadah, system sosial,
ekonomi,politik, hukum, dan kebudayaannya. Itulah yang menjadi sebab utama
sehingga diutus kedunia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan
aklak manusia. Ketiga, Pembentukan karakter dan menanamkan akhlak mulia
serta membersihkan akhlak tercela dari diri seseorang adalah termasuk kedalam
salah satu tugas utama dari pendidikan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari
berbagai rumusan tentang tujuan pendidikan yang pada ahirnya bermuara pada
pembentukan manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia.
Hubungan antara akhlak atau karakter dapat dikemukakan dengan
penjelasan sebagai berikut.
1.

Pemahaman tentang karakter membantu merumuskan tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia agar memiliki akhlak atau
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karaktr mulia atau kepribadian yang utama yang ditandai oleh adanya
integritas kepribadian yang utuh, satunya hati, ucapan dan perbuatan,
memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat dan bangsanya,
melaksanakan segala perintah alllah danmenjauhi larangan-Nya dalam
rangka beribadah kepada Allah swt, serta menjalankan fungsi sosialnya,
dengan melaksankan fusngsi kekhalifahannya dimuka bumi, dengan cara
mengerahkan segenap daya dan kemampuannya untuk memakmurkan dan
mensejahterakan masyarakat.dengan bantuan karakter dapat dirumuskan
tujuan pendidikan yang secara keseluruhan mengarah kepada terbentknya
manusia yang baik,162 manusia yang berakhlak mulia,163 manusia yang
sempirna164 serta manusai yang berkepribadian muslim.165 Dari berbagai
rumusan tujuan pendidikan ini secara keseluruhan mengarah kepada
terbentuknya karakter yang mulia. Tujuan pendidikan secara umum
diarahkan pada keinginan untuk mewujudkan manusia yang sempurna
(insân kamîl) yaitu manusia yang terbentuk seluruh potensi cita, rasa dan
karsa nya yang didasarkan kepada nilai-niilai ajaran islam.
2. Pemahaman tentang karakter membantu merumuskan ciri dan kandungan
kurikulum.

Omar

Muhammad

al-Toumy

al-Syaibânîy

misalnya

mengemukakan tentang ciri ciri kurikulum pendidiakn yang baik; yaitu
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menonjolkan tujuan agama dan karakter pada berbagai tujuannya;
meluaskan cakupannya dan menyeluruh kandungannya, yaitu kurikulum
yang betul-betul mencerminkan semangat pemikiran dan ajaran yang
menyeluruh; bersikap seimbang antara berbagai ilmu yang dikandung
dalam kurikulum yang akan digunakan; menyeluruh dalam menata seluruh
mata pelajaran yang diperlukan oleh anak didik, dan disesuaikan dengna
minat dan bakat anak didik.166
3. Pemahaman tentang karakter akan membantu merumuskan ciri guru
propesional. Guru profesional yaitu guru yang selain memiliki kompetensi
akademik, pedagogic dan sosial, juga harus memiliki kompetensi
kepribadian, yaitu pribadi yang beriman, bertakwa, ikhlas, sabar, zuhud,
pemaaf, penyayang, mencintai dan melindungi, sesuai perkataan dan
perbuatan, adil demokratis, manusiawi, rendah hati, senantiasa menambah
ilmudan pengalaman, dan murah senyum.167 Dengan kepribadian yang
demikian itu, maka ia akan menjadi contoh, teladan dan panutan yang
baik, dan segala perintah dan nasehatnya akan dipatuhi oleh para
siswanya. Melalaui kajian tentnagn karakter ini, imam al-Ghazâlîy
mengemukakan tentang karaker guru yang baik sebagai berikut: a).
Menerima segala problem peserta didik dengna hati dan sikap yang
terbuka dan tabah. b). Bersikap penyantun dan penyayang. c). Mejaga
kewibawaan dan kehormatan dalam bertindak. d). Menghindari dan
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menghilangkan sikap angkuh terhadap sesame. e). Bersikap rendah hati
ketika menyatu dengan kelompok masyarakat. f). Menghilangkan aktivitas
yang tidak berguna dan sia-sia. g). Bersikap lemah lembut dalam
menghadapi peseta didik yang tingkat kecerdasannya rendah serta
membinanya sampai pada taraf maksimal. h). Meninggalkan sifat marah
dalam menghadapi problem peserta didik. i). Memperbaiki sikap peserta
didiknya dan bersikap lembut terhdap peserta didik yang kurang lancar
bicaranya. j). Meninggalkan sifat yang menakutkan pada peserta didik,
terutama pada peserta didik yang belum mengerti dan tidak sesuai dengan
masalah yang dipertanyakan itu tidak bermutu, dan tidka sesuai dengan
masalah yang diajarkan. k). Menerima kebenaranyang diajukan oleh
peserta didiknya. l). Menjadikan kebenaran sebagai acuan dalam proses
pendidikan, walaupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik. m).
Mencegah dan mengontrol peserta didik yang mempelajari ilmu yang
membahayakan. n). Menanamkan sifat ikhlas pada peserta didik, serta
terus menerus mencari informasi guna disampaikan kepada peserta didik
yang ahirnya mencapai tingkat kedekatan dengan Allah swt. o). Mencegah
peserta didik mempelajari ilmu fardlu kifayah sebelum mempelajari ilmu
fardlu „ain. p). Mengaktualisasikaninformasi yang diajarkan kepada
peserta didik.168
4. Pemahaman terhadap karakter akan membantu merumuskan kode etik dan
tata tertib sekolah. Pemahaman yang baik tentang karakter dan akhlak
168
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mulia akan sangat membantu merumuskan kode etik dan tata tertib
sekolah khusunya yang berkaitan dengan karakter para peserta didik.
Mohammad Athîyahal-Abrâsyîy menyebutkan setidaknya ada dua belas
poin kode etik peserta didik yang mesti diterapkan. dua belas poin tersebut
yaitu: a). Senantia membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. b). Memiliki
niat yang mulia. c). Meninggalkuan kesibukan duniawi. d). Menjalin
hubungan yang harmonis dengna para guru. e). Menyenangkan hati guru.
f). Memulikan guru. h). Menjaga rahsia guru. i). Menunjukkan sikap sopan
santun kepada guru. j). Tekun dan bersungguh sungguh dalam belajar. k).
Memilih waktu belajar yang tepat. l). Belajar sepanjang hayat. m).
Memelihara rsa persaudaraan dan persahabatan.169 Dengna adanya kode
etik dan karakter pesehormatrta didik seperti ini, maka seorang guru akan
merasa terhormat dan semangat dalm memberikan ilmu dan pelajaran,
suasana kelas akan tertib dan tenang, hubungan dengna sesame kan terasa
akrab, suasana akademik akan terasa kental, lingkungan belajar akan
nyaman, aman dan damai, serta prestasi belajar para sisawa akan
meningkat.
5. Pemahaman terhadap karakter dapat membantu merumuskan metode dan
pendekatan yang efektif dalam proses pembelajaran. Pemahaman terhadap
karakter akan membantu dalam menentukan metode dan pendekatan yang
efektif dalam kegiatan belajar mengajar dalam melahirkan manusia yang
memiliki akhlak mulia dan karakter yang utama. Didalam kajian karakter
169
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atau akhlak misalnya dikemukakan tentang beberapa langkah yang dapat
menguatkan pendidikan karakter, dengan cara sebgai berikut:
a. Mengembangkan dan memperkuat wawasan dan cara pandang. Hal ini
penting dilakukan karena salah satu sebab timbulnya perbuatan yang
buruk, seperti mencuri, korupsi, membunuh, dan sebgainya, adalah
karena pikiran yang sempit. Dalam hubungan ini Herbert-spencer
misalnya mengatakan: “sungguh pikiran yang sempit itu sumber
bebrapa keburukan, dan akal yang kacau balau tidak dapat
membuahkan karakter atau akhlak yang tinggi
b. Berkawan dengan orang yang saleh dan terpilih. Dalalam hubungan
ini, sebagian tokoh pendidikan berkata, bahwa sebagian dari yang
dapat mendidik karakter ialah berkawan dengan orang-orang yang
terpilih, karena manusai itu suka menyontoh, sepetimenyontoh orang
yang disekelilingnya, dalam pakayan mereka, juga menyontoh dalam
perbuatan mereka dan berperangai dengna karakter mereka. Berkawan
dengna orang yang berani dapat memberikan ruh keberanian pada jiwa
orang penakut; dan banyak dari orang pandai pikirannya yang
disebabkan karena ia tapat dalam memilih kawan atau beberapa kawan
yang memepngaruhi meraka dengan pengaruh yang baik dan
membangkitkan jiwa mereka yang dahulu lemah
c. Membaca sejarah pahlawan dan orang-orang hebat yang memiliki
pengaruh besar. Sungguh perjalan hidup mereka tergambar dihadapan
pembaca dan memberi semangat untuk menyontoh dan mengambil
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teladan dari mereka. Banyak orang yang terdorong untuk melakukan
perbuatan besar dan mulia, karena membaca kisah orang besar dan
berpengaruh atau kejadian mereka yang diceritakan.
d. Menyadarkan setiap orang agar mewajibkan dirinya masing-masing
untuk melakukan perbuatan yang baik bagi umum, yang selalu
diperhatikan olehnya dan dijadikan tujuan yang harus dikejarnya
hingga mencapai hasil yang maksimal. Dengna demikian, setiap orang
akan selalu melakukan perbuatan yang baik yang dibutuhkan oleh
masyarakat umum
e. Membiasakan segala perbuatan yang baik. Membiasakan segala
perbuatan yang baik, seperti membiasakan menolong orang lain dan
berinfak, berbuat jujur, ikhlas, sabar, pemaaf, dan sebagainya.Hal
demikin penting dilakukan, karena hakikat dari karakter mulia, adalah
membiasakan atau mendarah dagingkan segala perbuatan yang baik.
6. Pemahaman terhadap karakter dapat mewujudkan kondusifnya lingkungan
pendidikan. Pemahaman dan penerapan nilai-nilai karakter akan
membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih, tertib, aman,
damai, nyaman, sehingga terciptan suasana belajar yang kondusif.
Lingkungan yang bersih menyebabkan seseorang terhindar dari penyakit
dan terbiasa menyukai kebersiahan dalam hidupnya. Selanjutnya
lingkungan yang tertib menyebabkan pikiran yang tertib dan tenang;
lingkungan yang aman dari gangguan pencurian, atau segala sesuatu yang
membahayakan menimbulkan rasa saling percaya antara satu dan lainnya,
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dan menyebabkan mereka belajar dengan penuh konsentrasi; lingkungan
yang damai, menyebakan hati, jiwa dan pikiran pimpinan, guru, murid,
dan masyarakat akan merasa aman dan damai pula. Untuk itulah, maka
perlu diupayakan berbagai

faktor

yang menyebabkan

timbulnya

lingkungan yang demikian itu, misalnya dengan mengatur halaman parkir
kendaraan, petugas satuan pengaman yang berwibawa, tegas, berani dan
amanah; peraturan dan rambu rambu lalu lintas yang jelas; serta berbagai
peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penciptaan lingkungan
tersebut.
Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas dapat dijelaskan bebarapa
kesimpulkan:
1. Karakter adalah sifat dan keadaan yang tertanam dengan kokoh dalam jiwa
yang kemudian memancar dalam ucapan , perbuatan, penghayatan dan
pengalaman yang dilakukan dengan mudah. Karakter adalah difat dan
keadaan yagn sudah menginternalisasi dan meyatu dalam diri manusia dan
selanjutnya membentuk karakter atau kepribadian yang membedakan
seseorang dengan oranglain.
2. Karkater telah menjadi bahan kajian para filsuf, pujangga dan para nabi
sejak zaman dahulu kala, dan mengalami penyempurnaan pada masa Nabi
Muhammad Saw. Itulah sebabnya fungsi utama Nabi Muhammad Saw.
Adalah menyempurnakan akhlak yang mulia
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3. Karakter berkaitan dengan niat, ucapan, perbuatan dan prilaku yang
ditujuakan kepada Allah swt sesama manusia, hewan, tumbuhan dan
segenap makhluk lainnya.
4. Pemahasan terhadap karakter mulia sangat erat kaitannya dengan
perumusan visi, misi dan tujuan pendidikan, muatan kurikulum,
kepribadian guru dan murid, suasana proses belajar mengajar, lingkungan
dan lain sebagainya.

H. Tinjauan Penelitian yang Relevan
Agar ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah
terdahulu membahas tentang pendidikan karakter, maka peneliti akan
memaparkan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini,
juga sekaligus peneliti kutip dalam beberapa teorinya yang sesuai dengan
mencantumkan sumbernya. Maka adapun

penelitian terdahulu

yang

terkategori membahas masalah pendidikan karaker adalah sebagai berikut:
1. Anggi Fitri170 Penelitian tentang: Pendidikan Karakter dalam al-Qur‟an
dan Hadîts”. Menyatakan bahwa Pendidikan karakter merupakan upaya-

170

Anngi Fitri. Pendidikan Karakter dalam al-Qur‟an dan hadîts. Jurnal. Studi Pendidikan
Islam. Vol. 1. No. 2. 2018 yaitu Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan
dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku
manusia yang berhubungan dengan Allah, 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. Tulisan ini bertujuan untuk
Memahami formulasi konsep pendidikan karakter prespektif al-Qur‟an dan hadîts. Melalui telaah
pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Permasalahan yang ada dijawab melalui penelitian
kepustakaan (library research). Data-data dikumpulkan dari berbagai referensi; baik primer,
sekunder, maupun data pendukung. Data-data yang ada dianalisis dengan pendekatan hermeneutik
dengan cara content analysis (analisisisi). Hasil penelitian menunjukkan hadîts-hadîts yang
diangkat dalam penelitian ini mengandung karakter atau perilaku manusia terhadap Tuhan, diri
sendiri, sesama manusia, dan lingkungannya. Beberapa konsep pendidikan karakter yang dapat
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upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk
membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang
berhubungan dengan Allah, 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. Pendidikan karakter melibatkan aspek
pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action).
Ketika hal tersebut dapat berjalan beriringan, maka akan terbentuk
karakter seseorang yang bisa baik atau buruk. Pendidikan karakter atau
kepribadian

memerlukan

sebuah

proses

yang

simultan

dan

berkesinambungan yang melibatkan aspek membelajarkan knowing the
good (mengetahui hal yang baik), feeling the good (merasakan hal yang
baik), desiring the good (merindukan kebaikan), loving the good
(mencintai kebaikan), dan acting the good (melakukan kebaikan).
Metode internalisasi pendidikan karakter “tadzkirah” hendaknya dapat
dilaksanakan di keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara dengan
tujuan yang sama, yaitu membentuk karakter seseorang sebagai bekal di
kehidupan masa depan. Namun, di manapun pendidikan karakter itu
diterapkan, penanaman karakter keluargalah yang paling penting dan
berpengaruh bagi pembentukan karakter seseorang. Sebab keluarga
adalah lembaga pendidikan yang pertama. Penanaman nilai-nilai seperti

diungkap dari al-Qur‟an dan hadîts tersebut adalah Pertama, landasan pendidikan karakter, Kedua.
Konsep pendidikan karakter dalam Islam. Ketiga, Tahap-tahap pembentukan pendidikankarakter.
Keempat, MetodeI internalisasi pendidikan karakter. Kelima, Peran Guru dan orang tua dalam
pendidikan karakter
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nilai agama, nilai sosial, akan lebih mengakar dalam sanubari seseorang
ketika masih berada di lingkungan keluarga. Karakter seseorang akan
lebih mudah dibentuk ketika masih dalam usia anak-anak, seterusnya
lingkungan sekolah dan masyarakat yang akan mendidiknya.
2. Dewi Purnama Sari171 tentang: “Pendidikan Karakter Berbasis AlQur‟an”. Menyatakan bahwa pertama, karakter merupakan serangkaian
sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan untuk melakukan hal yang
terbaik. Karakter yang baik harus didukung oleh pengetahuan tentang
kebaikan (knowing the good), keinginan untuk berbuat baik (desiring the
good), dan kemampuan untuk melakukan perbuatan baik (doing the
good). Kedua, dalam al-Qur‟an konsep karakter menggunakan term
“akhlak”. Akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Kehendak
merupakan ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah bimbang.
Sedangkan kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang sehingga
mudah melakukannya. Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini
mempunyai kekuatan, dan gabungan dari kehendak dan kebiasaan ini
menimbulkan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang besar inilah
yang disebut akhlak. Apabila kebiasaan menghasilkan suatu perbuatan
171

Dewi Purnama Sari. Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an. Jurnal. Islamic
Conseling. Vol. 1. No. 1. 2017 yaitu Makalah ini membahas masalah tentang pendidikan karakter.
Pendidikankaraktermenjadisorotanperhatianbelakanganinikarenamengalamikemunduran
yang
mengakibatkan kemerosotan moral. Dalam al-Qur‟an, karakter menggunakan term “akhlaq” yang
diartikan kehendak yang dibiasakan. Kehendak dan kebiasaan menimbulkan kekuatan. Apabila
kebiasaan menghasilkan suatu perbuatan baik disebut akhlakul karimah. Pendidikan karakter
merupakan usaha secara sengaja untuk membantu pengembangan karakter dengan optimal.
Pendidikan karakter tidak bisa hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu
keterampilan tertentu. Pendidikan karakter perlu proses, contoh teladan, dan pembiasaan atau
pembudayaan dalam lingkungan peserta didik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun
lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter dalam al-Qur‟an perlu memperhatikan pentingnya
dimensi penanaman akhlak terpuji (akhlakul karimah).
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baik disebut akhlakul karimah. Pendidikan karakter berbasis al-Qur‟an
pada dasarnya dibangun melalui tiga dimensi akhlak, yaitu; akhlak pada
Allah, akhlak pada diri sendiri, serta akhlak pada sesama manusia dan
lingkungan. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan
karakter anak adalah dimulai dari basis keluarga yang kuat, keterlibatan
ayah-ibu dalam pengasuhan anak (parenthood), pola asuh yang
diterapkan oleh orang tua, pembiasaan, konsistensi, adanya reward and
punishment, serta keteladanan. Selain itu yang perlu juga mendapat
perhatian adalah faktor makanan yang dikonsumsi anak. Faktor makanan
yang diperhatikan tidak hanya dari aspek gizi dan kesehatan, tapi perlu
juga diperhatikan dari aspek kehalalannya, baik kehalalan dari segi zat
maupun kehalalan dari cara memperolehnya. Keempat, pendidikan
karakter

merupakan

usaha

secara

sengaja

untuk

membantu

pengembangan karakter dengan optimal. Pendidikan karakter tidak bisa
hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu
keterampilan tertentu. Pendidikan karakter perlu proses, contoh teladan,
dan pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta didik di
lingkungan

sekolah,

keluarga,

maupun

lingkungan

masyarakat.

Pendidikan karakter dalam al-Qur‟an perlu memperhatikan pentingnya
dimensi penanaman akhlak terpuji (akhlakul karimah). Kelima, dalam
mengembangkan karakter melalui pendidikan formal, harus didasarkan
pada beberapa prinsip dan strategi. Di antaranya adalah; a).
Menggunakan prinsip keteladanan dari semua pihak, baik orang tua,
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guru, masyarakat maupun pemimpin, b). Menggunakan prinsip
kontiniutas dan rutinitas, yaitu pembiasaan terus menerus dalam segala
aspek kehidupan, dan c). Menggunakan prinsip kesadaran, yaitu
kesadaran untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang
diajarkan. Salah satu strategi yang sangat perlu diperhatikan dalam
pendidikan karakter adalah menciptakan lingkungan belajar yang
kondusif sehingga anak dapat belajar dengan efektif di dalam suasana
yang memberikan rasa aman, penghargaan tanpa ancaman, dan
memberikan semangat.
3. Otong Surasman172 tentang: “Pendidikan Karakter dalam Perspektif AlQur‟an (Bercermin pada Nabi Ibrahim As)”. Menyatakan bahwa
Pemahaman terhadap karakter Nabi Ibrâhîm as dalam al-Qur‟an dapat
berpengaruh terhadap karakter manusia, bilamana manusia benar-benar
memahami karakter yang dimiliki Nabi Ibrâhîm as dan perjalanan
hidupnya dengan baik, serta berupaya mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari. Kemudian mewujudkannya sebagai manusia yang
mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat berkumpul dengan orang-

172

Otong Surasman. Pendidikan Karakter Dalam Perspektif al-Qur‟an (Bercermin Pada
Nabi Ibrahim As. Jurnal. Edukasi Islami. Vol. 5. No. 1. 2016, yaitu Bani Ădam adalah makhluk
yang memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lain, meliputi fithrah
keagamaan, peradaban, dan kemampuan memanfaatkan alam. Yang berada dalam relasi (hablum)
dengan Tuhan (hablum min Allâh), relasi dengan sesame manusia (hablum min an-nâs), dan relasi
dengan alam (hablum min al-„âlam). Agar terwujud dengan baik sebagai manusia dalam posisib
asyar, an-nâs, al-insân, dan bani Ădam, yang diberikan potensi fithrah aqal, nafs, qalbu, dan rûh,
maka manusia harus mengacu kepada karakter Nabi Ibrâhîm as yang diabadikan dalam al-Qurân.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir maudhu‟i/tematik. Sedangkan
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Temuan baru dari penelitian ini adalah
memberikan pernyataan kurang sejalan dengan teori Thomas Lickona yang mengajukan 10
karakter kebajikan utama, untuk memperbaiki manusia tidaklah cukup, melainkan harus mengikuti
karakter utama Nabi Ibrâhîm as yang diabadikan dalam Al-Qur‟an.
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orang yang saleh. Hal ini tersimpul pada poin berikut: Pertama,
Sepanjang hayatnya Nabi Ibrāhīm as selalu menegakkan kebenaran dan
menyampaikan dakwah, serta begitu sangat dekat dengan Allah swt
sehingga mendapat gelar khalil Allah swt, uswah hasanah/tauladan yang
utama, ulu al-„Azm/kesabaran dan ketabahan yang tangguh. Kedua,
Karakteristik Nabi Ibrâhîm as yang diabadikan dalam al-Qur‟an,
mencakup seluruh karakter utama yang dimilikinya, sehingga mampu
mengantarkan semua umat manusia selamat dunia dan akhirat, selamat
dari godaan dan gangguan Iblis la‟natullâh, bilamana mampu
mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, Diabadikannya
nama Nabi Ibrâhîm as dalam shalat merupakan gambaran betapa
mulianya Nabi Ibrâhîm as, yang harus dicontoh oleh umat manusia
sepanjang masa. Sebagai inti sari dari penulisan ini adalah memberikan
pernyataan kurang sejalan dengan teori Thomas Lickona yang
mengajukan 10 karakter kebajikan utama (wisdom / kebijaksanaan,
justice / keadilan, fortitude / ketabahan, self-control / pengendalian diri,
love / kasih, positive attitude / sikap positif, hard work / kerja keras.
Integrity / ketulusan hati, gratitude / berterima kasih, humility /
kerendahan hati) untuk memperbaiki manusia tidaklah cukup, melainkan
harus mengikuti karakter utama Nabi Ibrâhîm as yang diabadikan dalam
al-Qur‟an (waffâ / menyempurnakan janji, halîm / kesabaran dan murah
hati, awwâh / banyak memohon rahmat / kasih sayang, munîb / bertaubat
dan kembali kepada Allah swt, muhsinîn / orang yang merasakan
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kehadiran dan kebersamaan dengan Allah swt, mu‟minîn / orang yang
stabil keimanannya, ummah / pemimpin yang sangat perlu diteladani,
qînitan lillâh / orang yang taat kepada Allah swt, hanîfâ / yang selalu
cenderung kepada kebenaran, lam yaku min al-Musyrikîn / tidak pernah
menyekutukan Allah swt, syâkiran lian‟umih / senantiasa mensyukuri
nikmat Allah swt, istighfar / memohon ampunan, tabarra‟ / berlepas diri
dari kekafiran dan kemusyrikan, aslam wajhah lillah / menyerah-kan diri
sepenuhnya kepada Allah swt, muhsin/mawas diri dan merasakan
kehadiran Allah swt, khalîlâ / kesayangan Allah swt, al-Muqinîn / sangat
mantap keyakinannya, keyakinan terhadap akhirat, ketenangan hati,
tawakkal / berserah diri kepada Allah swt, shiddiq / jujur, tablîgh /
menyampaikan, amanah / dapat dipercaya, fathanah / cerdas, kokoh
pendirian, pemberani dan gigih, rasional, peduli dan tanggung jawab,
monoteisme, dermawan, murah hati, ramah tamah, istiqamah, komitmen,
ikhlas, kerja sama dan tolong menolong, sabar, menghormati tamu,
menebarkan salam), sebagai pijakan untuk memperoleh kebahagiaan
hidup di dunia dan akhirat. Karena pada dasarnya hidup manusia tidak
berhenti hanya di dunia saja, melainkan ada kehidupan yang berlanjut,
yaitu kehidupan akhirat yang lebih kekal lagi. Untuk mencapainya harus
ada tiga unsur pokok agama Islâm, yaitu akidah / keyakinan / keimanan,
syari‟ah, dan akhlak al-Karîmah (budi pekerti yang luhur/karakter
utama).
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian perpustakaan, karena
data yang diperiksa berdasarkan sumber tertulis, buku, hasil tulisan dan
hasil penelitian, jurnal, manuskrip, majalah, artikel, atau laman web yang
relevan dengan masalah yang dibahas.
Menurut Made Wirartha “Penelitian perpustakaan dapat dilakukan
di perpustakaan atau di tempat lain selagi ada sumber bacaan yang
relevan”. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mencari beberapa ide atau
teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan serta merujuk datadata yang bersumber dari perpustakaan. Sumber literatur sebagai bahan
perbandingan bisa dari jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, laporan
penelitian ilmiah, buku teks yang dapat dipertanggungjawabkan asal
usulnya, makalah, seminar / laporan, nota / catatan waawancara ilmiah,
tulisan resmi yang diterbitkan oleh negara dan institusi-institusi lain.1
Berkaitan dengan pembahasan dalam disertasi ini maka peneliti
berusaha mendalami serta menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter
yang terdapat pada hewan-hewan yang disebutkan dalam al-Qur’an, Serta
menelusuri berbagai sumber dan referensi yang ada kaitannya dengan

1

Made Widartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta:
Andi. Jonathan, 2006), hlm. 7.
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pembahasan penelitian ini demi mendapatkan informasi mengenai nilainilai pendidikan karakter tersebut.
Penelitian ini merupakan upaya penafsiran al-Qur’an dengan
Metode tafsir tematis yang dikenal juga dengan metode tafsir maudlû’i.
Penerapan metode tafsir maudlû’i atau tematik, sebagai metode tafsir
kontemporer yang cukup baik serta focus mengkaji sebuah tema dari tematema al-Qur’an dan tafsirnya. Tafsir maudlû’i adalah kaedah pentafsiran
yang menjelaskan konsep al-Qur’an mengenai masalah atau tema tertentu
dengan menghimpun semua ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan tema
tersebut. Kemudian setiap ayat dipelajari secara komprehensif, mendalam
dan menyeluruh dari berbagai aspek, baik dari segi Asbâb al-Nuzûlnya,
secara munâsabah, makna kosa kata, pendapat para mufassir mengenai
makna setiap bagian ayat, dan aspek lain yang dianggap penting. Ayatayat tersebut dipandang sebagai komponen yang tidak terpisahkan untuk
mejelaskan tema tertentu (maudlû’i) yang didukung dari berbagai fakta
dan data, dikaji secara ilmiah dan rasional.2
Langkah-langkah yang diambil dalam menggunakan kaedah ini
adalah:
1. Memilih atau menetapkan tema dan masalah al-Qur’an yang akan
dikaji secara tematik.
2. Memfokuskan dan menyusun ayat-ayat yang berkaitan dengan
masalah yang ditetapkan, ayat-ayat makiyyah dan madaniyyah.
2

Acep Hermawan, Ulûm al-Qur’ân: Ilmu Untuk Memahami Wahyu, (Bandung: Remaja
Posdakarya, 2011), hlm. 118-119.
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3. Menyusun ayat sesuai urutan dengan mengikuti kronologi turunnya
(asbâb al-Nujûl), disertai dengan pengetahuan mengenai latar belakang
turunnya.
4. Mengetahui korelasi (kaitan) satu ayat dengan ayat yang lain.
5. Menyusun tema pembahasan dalam kerangka yang sesuai, sistematik,
sempurna, dan utuh (garis besar).
6. Menyempurnakan pembahasan dan keterangan dengan hadis apabila
dianggap perlu, agar pembahasan menjadi lebih sempurna dan lebih
jelas.
7. Menganalisa ayat-ayat secara tematik dan komprehensif dengan
mengumpulkan ayat-ayat yang mengandung makna yang serupa,
mengkompromikan antara makna âmm dan khâs, antara mutlak dan
muqayyad,

mengkombinasikan

ayat-ayat

yang

kelihatannnya

bertentangan, menjelaskan ayat-ayat yang nâsikh dan mansûkh,
sehingga semua ayat bertemu dalam satu makna, tanpa perbedaan dan
pertentangan atau memaksakan makna pada beberapa ayat dengan
makna yang tidak tepat.3

B. Sumber Data
Data yang akan dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini
dapat dikelompokkan kepada :

3

Abd Al-Hâyîy Al-Farmawîy, al-Hidâyah fî al-Tafsîr al-Maudlû’, Cet. II (Mesir:
Maktabah al-Jumhûriyah, 1977), hlm. 45-46.
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1. Data Primer; data dasar (primary data / basic data) diperoleh langsung
dari sumber utama, dalam hal ini adalah : Kitab Suci al-Qur’an,
sementara untuk terjemahan ayat penulis berpedoman kepada alQur’an dan terjemahnya susunan Departemen Agama RI.
2. Data Sekunder ; (secondary data) atau sumber data dokumenter ialah
data-data yang mendukung data utama yang dapat mendukung
pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini, terutama
terkait permasalahan yang diteliti, yaitu tentang: Konsep Nilai
Pendidikan Karakter Perspektif Tadabbur Al-Qur’an (Analisis Tafsir Ayatayat Fauna). Sumber data sekunder tersebut seperti, Tafsir Ibnu Katsîr,

Tafsir al-Marâghîy, Tafsîr al-Misbah, Tafsir Ilmi, kitab-kitab Tafsir
yang bercorak kependidikan Islam, antara lain: Ayat-ayat Pendidikan
karya Abudin Nata, Membumikan al-Qur’an; Fungsi dan Peran
Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Wawasan al-Qur’an karya M.
Quraish Shihab dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini
merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan datanya
dengan menggali ayat ayat yang menjelaskan tentang hewan hewan dalam
al-Qur’an dan mengeksplorasi penafsiran ayat tersebut dari berbagai kitab
tafsir dan buku-buku lainnya sehingga menghasilkan nilai-niai pendidikan
karakter yang ada di dalam nya.
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Keseluruhan data yang ada diperoleh dengan cara melakukan
pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian
disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas
tentang : Konsep Nilai Pendidikan Karakter Perspektif Tadabbur Al-Qur’an
(Analisis Tafsir Ayat-Ayat Fauna).

D. Teknik Analisis Data
Pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dikaji dan
diklasifikasikan sesuai dengan masalah yang ada, kemudian dianalisis
dengan teliti di samping menggunakan teknik: (1). Deduktif, yaitu,
menganalisis data yang berisi ide atau penjelasan yang bersifat umum,
kemudian ditarik ke dalam kesimpulan khusus, (2). Induktif, yaitu,
menganalisis data yang berisi ide atau keterangan yang bersifat spesifik,
kemudian dibuat kesimpulan umum, dan (3). Komperatif, yaitu:
membandingkan ide, fikiran dan pendapat antara satu sama lain mengenai
perkara yang sama, sama ada mempunyai nuansa yang hampir sama atau
bahkan sangat bertentangan.3
Dalam melakukan analisis data, penulis juga menggunakan kaedah
analisis kandungan atau isi (content analysis). Dalam istilah Klaus
Krippendorf, kaedah ini didefinisikan sebagai "Teknik penelitian untuk
membuat

3

kesimpulan

yang

dapat

diuji

kebenaran

data

dengan

Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1992), hlm. 71.

144

memperhatikan konteksnya.4 Suharsimi Arikunto menyebutnya dengan
istilah “analisis dokumen” (dokumentari) yaitu penelitian yang dilakukan
terhadap referensi yang didokumentasikan dalam rakaman, gambar, suara,
lisan, tulisan dan sebagainya.5 Sebagai teknik analisis penelitian ini
menggunakan prosedur khusus untuk memproses data saintifik. Teknik
penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan, membuka pandangan
baru, mengemukakan fakta dan pengetahuan tinggi untuk melakukannya.6
Teknik “analisis isi” adalah alat ilmu pengetahuan, karenanya
haruslah handal (reliable), terutama ketika peneliti lain, dalam waktu dan
barangkali keadaan yang berbeda menerapkan teknik yang sama terhadap
data yang sama, maka hasilnya harus sama. Hal ini karena tuntutan agar
analisis isi benar-benar reliable. Agar sebuah proses benar-benar
replikable, maka aturan-aturan yang menentukan prosesnya haruslah
eksplisit dan dapat diterapkan secara sama terhadap semua unit analisis.
Secara intuitif, analisis ini dapat dikarakterisasikan sebagai metode
penelitian makna simbolik pesan-pesan. Kebanyakan analisis isi agaknya
mempunyai pendirian seperti ini dan karakterisasi tampaknya masuk akal,
dan paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan,7 sebagai berikut:
1. Kalimat yang mempunyai makna bersifat ganda “terbuka”. Data selalu
dapat dilihat dari berbagai perspektif, khususnya apabila data tersebut
4

Klaus Krippendorff, Content Analisys; Introductions ti It’s Theory and Methodologi
(Analisys Isi ; Pengantar Teori dan Metodologi), (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2001), hlm. 15.
5
Lihat Suharsimi Arkunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008),
hlm. 321. Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin, 2006), Edisi
IV, hlm. 68.
6
Ibid.
7
Ibid., hlm. 17-18.
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benar-benar bersifat simbolik. Dalam sebuah kalimat data yang ada,
bisa dihitung huruf-huruf, kata-kata atau kalimat-kalimat. Dapat
mengkategorikan frase-frase, mendeskripsikan struktur logis berbagai
ungkapan, memastikan assosiasi, konotasi, denotasi, kekuatan bersajak
dan dapat memberikan interpretasi-interpretasi psikhiatris, sosiologis
atau politik. Semua ini bisa saja benar secara sederhana. Ringkasnya,
sebuah kalimat yang bisa menyampaikan isi kepada banyak orang
penerima dalam memahaminya.
2. Makna tidak harus tersebar. Walaupun konsensus atau persetujuan
inter subjektif mengenai makna sebuah kalimat akan sangat
memudahkan analisis isi, konsensus tersebut hanya berlaku untuk
aspek yang paling jelas atau “manifest” dari komunikasi non verbal,
atau hanya sedikit yang mempunyai perspektif kultural dan sosiopolitis yang sama. . Dengan demikian, kesepakatan akan makna
hampir tidak dapat dijadikan pensyaratan bagi analisis isi. Dalam
interaksi psikiater pasien, yang terjadi adalah seorang pakar berbicara
dengan orang awam tentang problem orang awam. Perspektif mereka
tidak dapat dianggap sama, begitu juga pakar dalam ertifak
antropologi, seni, komunikasi non verbal dan politik sering tidak sama
dengan informan pertisipan asli mereka dalam hal bagaimana simbolsimbol yang mereka gunakan harus diinterpretasikan. Pembicara
mimbar umum cenderung menggunakan ungkapan-ungkapan yang
mendua

(ambigu)

yang

memang

disengaja

dan

karenanya
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mendemonstrasikan kesedaran asimetris terhadap fakta, sehingga dapat
menyampaikan sesuatu kepada orang yang berbeda.
Dilihat dari sudut pandang orientasi teoritik, maka content analisis
memiliki

tanda-tanda

yang

mengarah

ke

landasan

rasionalistik

(menggunakan kriteria konsep teoritik) dan phenomenologik (mencari arti
lewat intensitas, bukan frekuensi dan pengambilan sampel secara
purposive).8 Dalam konteks ini, Holsti sebagaimana dikutip Noeng
Muhajir, mengetengahkan lima ciri-ciri content analisys, iaitu : (1). Teks
perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan, (2).
Teks diproses secara sistematis, mana yang termasuk ke dalam suatu
kategori dan mana yang tidak termasuk ditetapkan berdasarkan aturan
yang sudah ditetapkan, (3). Proses menganalisis teks tersebut haruslah
mengarah ke pemberian sumbangan pada teori; ada relevansi teoritiknya,
(4).

Proses

analisis

tersebut

mendasarkan

pada

deskripsi

yang

dimanifestasikan, dan (5). Bagaimanapun, content analysis haruslah
menggunakan teknik-teknik kualitatif.9

8

Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin, 2006), Edisi
IV, hlm. 70.
9
Ibid., hlm. 71. Lihat juga Klaus Krippendorff, Content Analisys, hlm. 19.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Konsep Nilai Pendidikan Karakter Perspektif Tadabbur Al-Qur’an
(Analisis Tafsir Ayat-Ayat Fauna).
Pendidikan karakter merupakan “Suatu sistem penerapan nilainilai moral, etika dan akhlak pada peserta didik melalui ilmu
pengetahuan, kesadaran atau kemauan, sehingga menjadi manusia
yang memiliki budi pekerti yang baik, yang bertujuan untuk
mengenalkan, menanamkan, serta mengupayakan penanaman nilainilai luhur agar peserta didik dapat benar-benar memiliki karakter.
Adapun nilai-nilai pendidikan karakter pada hewan lebah
dalam Al-Qur’an adalah sebagai berikut: a) kerja keras, b) ikhlas dan
rela berkorban, c) disiplin, d) patuh dan ta’at, e) amanah dan
bertanggung jawab, f) mandiri, g) tidak mencari jabatan, h)
menghormati pemimpin, i) bermanfaat brdapat pada bagi makhluk
lain, j) menjaga kebersihan. Nilai pendidikan karakter yang terdapat
pada burung gagak yaitu: a) kecerdasan, b) kerja sama, c) keimanan, d)
nilai pendidikan syariah. Sedangkan nilai karakter pada hewan singa
adalah: a) keberanian, b) kasih sayang , c) ikhlas, d) sabar dan e)
kerjasama.
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2. Relevansi Karakter dengan Pendidikan
Konsep nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada
lebah, burung gagak dan singa seperti, kerja keras, ikhlas dan rela
berkorban, disiplin, patuh dan ta’at, amanah dan bertanggung jawab,
mandiri, tidak mencari jabatan, menghormati pemimpin, bermanfaat
bagi makhluk lain, menjaga kebersihan, kecerdasan, kerja sama,
keimanan, nilai pendidikan syariah, keberanian, kasih sayang, ikhlas,
sabar dan kerjasama, dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran
dan kaedah pembelajaran dalam dunia pendidikan. Selain itu, Karakter
ketiga fauna di atas dapat di apliasikan dalam dunia pendidikan untuk:
1). Membantu merumuskan tujuan pendidikan; 2). Merumuskan ciri
dan kandungan kurikulum yang baik; 3). Merumuskan ciri-ciri seorang
guru profesional; 4). Merumuskan kode etika dan disiplin sekolah; 5).
Merumuskan kaedah dan pendekatan yang relevan dalam proses
pembelajaran; 6). Mewujudkan situasi lingkungan pendidikan yang
kondusif.
Namun lebih dari semua itu, karakter ketiga fauna tersebut
mengantarkan seorang murid selalu belajar dan mencari ilmu yang
bermanfaat, yang menjadi cahaya membawa petunjuk menuju jalan
Allah, guru mengajarkan ilmu yang dapat membawa hidayah ke jalan
Allah serta kepala sekolah membuat kebijakan yang bermanfaat dalam
rangka mengarahkan kepada jalan-jalan menuju Allah swt. Selanjutnya
ilmu yang dicari oleh murid adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri

293

kepada Allah, guru yang mengajarkan ilmu kepada murid dan
menjelaskan ilmu hal-hal yang dapat mengantarkan kedekatan murid
kepada Allah yang di awali dengan dekatnya guru kepada Allah, lalu
kepala sekolah membuat kebijakan yang religi dalam lembaga
pendidikan sehingga menambah lingkungan sekolah dekat kepada
Allah. Selanjutnya kedekatan tersebut menjadikan murid takut hanya
kepada Allah, maka seorang murid carilah ilmu dan guru yang dapat
mendekatkan dan menambah takut kepada Allah, guru menjelaskan
ilmu kepada murid yang bisa menambah murid takut hanya kepada
Allah bukan kepada makhluk. Pimpinan sekolah membuat kurikulum
dan kebijakan yang dapat mengantarkan masyarakat sekolah yaitu
murid dan guru dekat kepada Allah serta khauf atau takut kepada Allah
(taqwa). Maka kepala sekolahlah yang punya andil untuk menjadikan
lingkungan sekolah menjadi orang yang bertaqwa kepada Allah swt.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan
beberapa saran yang dapat memberi manfaat kepada pihak yang berkaitan
dengan hasil kajian ini. Adapun saran adalah:
1. Untuk Pembuat Kebijakan (Lembaga Pendidikan Formal dan Non
Formal)
a. Penelitian ini disarankan untuk dikaji untuk meningkatkan kualitas
iman dan takwa kepada Allah swt.
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b. Hasil

penlitian

ini

disarankan

pendidikan formal atau

untuk

dilaksanakan

dalam

non-formal, melalui program yang

merujuk kepada Nilai-nilai Al-Qur'an, dengan menerapkan, Nilainilai ini kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam
pendidikan informal, formal atau non formal.
2. Untuk Keluarga
a. Membina keluarga dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai
karakter al-Qur’an secara maksimal
b. Sabar dan Istiqomah untuk menjalankan proses nilai-nilai alQur’an, sehingga bisa menjadi teladan bagi sesamanya,
3. Untuk Peneliti Selanjutnya
Dianjurkan untuk meneliti lebih luas lagi tentang Nilai-nilai
pendidikan karakter pada hewan yang terkandung dalam al-Qur’an,
tidak hanya lebah, burung gagak dan singa saja akan tetapi hewanhewan yang lain sehingga menimbulkan keyakinan dan ketakwaan
yang sempurna bahwasanya Allah meciptakan makhluk tidaklah siasia tetapi ada makna dan tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

A, Donni Koesoema. 2009. Pendidikan Karakter di Zaman Keblinger,
Mengembangkan Visi Guru Sebagai Pelaku Perubahan dan Pendidikan
Karakter. Jakarta: Grasindo.
Abdullah, M. Amin. 2006. Studi Agama (Normativisme Atau Historitas).
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abdurrahmansyah. 2017. Desentralisasi : Harapan dan Tantangan Bagi Dunia
Pendidikan Islam. Jurnal Study Agama, XVI (1).
Abyan, Amir. 1997. Materi Pokok Perencanaan dan Pengelolaan Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan
Agama Islam Dan Universitas Terbuka.
Ahmad Amin, Ahmad. 1995. Etika (Ilmu Akhlak) Terj. oleh Farid Ma’ruf Cet.
VIII. Jakarta: Bulan Bintang.
Ahmad. 2012. Tafsir Ilmu Pendidikan Islami.Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Alam, Ahmad Kholid, dkk. 2005. Al-Qur’an dalam Keseimbangan Alam dan
Kehidupan. Jakarta: Gema Insani.
Ali, Abu, Ibnu Maskawaih. 1995. Tahzib al-Akhlak. Beirut: Dar al-Fikr.
Anshori, Mochammad Isa. 2019. Peran Kerja Keras dan Kerja Cerdas Melalui
Motivasi Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Agent Asuransi (
Studi pada PT. Prudential life Assurance Surabaya) Rudi Hartono. Jurnal
Kompetensi, 13 (2), 99 – 100.
Arief, Armai. 2002. Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta:
Ciputat Pers.
Arief, Armai. 2002. Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, Jakarta:
Ciputat Pers.
Arifin, Muzayyin. 2010. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Arkunto, Suharsimi. 2008. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Arsyad, Ashar. 2003. Media Pembelajaran, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ash – sha’ani, Muhammad Bin Ismail Al – Amir. 2008. Subulus Salam. Jakarta
Timur :Darus Sunnah Press.

Ash Shiddieqy, M. Hasbi. 1992. Sejarah dan Pengantar Ilmu AlQur’an/ Tafsir.
Jakarta: Bulan Bintang.
Ash-Shiddieqy, Hasbi, Teungku Muhammad. 2000. Tafsir Al-Qur’anul Majid
AnNuur(Jilid 5). Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
Asmani, Jamal Ma’ru. 2009. Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif.
Yogyakarta: Diva Press.
Asyirin, Gustaf. 2010. Langkah Cerdas Menjadi Guru Sejati Berprestasi.
Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
Azadiy, Sulaiman Ibn al-Asy’asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadad ibn ‘Amr ibn
Imran , Abu Dawud. Sunan Abi Dawud. Semarang: Maktabah Toha Putra.
Azzet, Akhmad Muhaimin. Menjadi Guru Favorit. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
2011
Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubar, Metodologi Penelitian Filsafat.
Yogyakarta: Kanisius.
Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. 2007. Syarah Bulughul Maram. Jakarta:
Pustaka Azzam.
Budiyanto, Mangun. 2010. Ilmu Pendidikan Islam. Yogyakarta: Griya Santri.
Danim, Sudarman. 2003. Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Daradjat, Zakiah, dkk.. 2005. Metode Khusus Pengajaran Agama Islam. Jakarta:
Bumi Aksara.
Daulay, Haidar Putra. 2004. Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional
di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Dazzar, Abdullah. 2008. Al-Naba’ Al – Azhim. Kairo: Maktabah Dar As- Salam.
DEPAG RI. 2005. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: Jumanatul ‘Ali Art.
Departemen Agama Republik Indonesia. 1986. Al-Qur’an dan Tafsirnya.
Salatiga: Departemen Agama.
Djamarah, Syaiful Bahri. 2005. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif.
Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Echols, M. John dan Hassan Shadily. 1995. Kamus Inggris Indonesia: An
EnglishIndonesian Dictionary. Jakarta: PT Gramedia.

Fitri, Anggi. 2018. Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur’an dan Hadits. Jurnal
Studi Pendidikan Islam, 1(2).
Frye, Mike at all. (Ed). 2002. Character Education: Informational Handbook and
Guide for Support and Implementation of the Student CitizentAct of.
North Carolina: Public Schools of North Carolina.
Fuad. 2005. Al-Muallim al-Awwal shalallaahu alaihi Wa Sallam Qudwah Likulli
Muallim wa Muallimah, Terj.Abu Haekal. Jakarta: Zikrul Hakim.
Gunawan, Heri. 2012. Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. Bandung:
Alfabeta.
Hadiri, Choiruddin. 2015. Akhlak dan Adab Islami Menuju Pribadi Muslim
Ideal.Jakarta : PT. BIP.
Halim, Abdul Samir, Dkk.. 2015. Ensiklopedi Sains Islami. Tanggerang: PT.
Kamil Pustaka.
Hamka. 1983. Tafsir al-Azhar (juzu XXIX). Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
Hariyati, Jamiah. Achyar Zein, Syamsu Nahar. 2018. Nilai-nilai Pendidikan Pada
Kisah Qabil dan Habil (QS. Al-Maidah ayat 27-32). Jurnal Edu Religia,
2(1).
Hartono. 2004. Hubungan antara Kepatuhan dan Otonomi Santri Remaja di
Pesantren Darul Ulum Jombang, Bandung: Padjadjaran.
Hermawan, Acep. 2011. Ulumul Qur’an: Ilmu Untuk Memahami Wahyu.
Bandung: Remaja Posdakarya.
Hidayatullah, M. Furqon. 2009. Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter
Kuat dan Cerdas. Surakarta: Yuma Pustaka.
Hidayatulloh, M. Furqon. 2010. Pendidikan Karakter Membangun Peradaban
Bangsa, Surakarta: Yuma Pressindo.
Ibnu Katsir. 2012. Tafsir Ibnu Katsir Juz 14 Terj. Bahrun Abu Bakar. Bandung:
Sinar Baru Algensindo.
Ilyas, Yunahar. 2004. Kuliah Akidah Islam. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian
Pengamalan Islam (LPPI).
Isfahaniy, Raghib. 2007. Mu’jam al-Mufradat Li al-Alfazh al-Qur’an al-Karim.
Kairo: Maktabah Dar al-Salam.
Ishom, M., dan Saiful Hadi. Sketsa Al-Qur’an: Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah
Dalam AlQur’an, Jilid 1dan 2.

Isjoni. 2009. Guru Sebagai Motivator Perubahan. Yogyakarta: Penerbit Pustaka
Pelajar.
Iskarim, Mochamad. 2016. Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar ( Revitalisasi
Strategi PAI dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa). Jurnal
Edukasi Islamika, 1(1), 5 dan 6.
Jayana, Thoriq Aziz. 2015. Meneladani Semut dan Lebah: Mencari Makna
Tersirat di Balik Makhluk Ciptaan Allah. Jakarta: Elex Media
Komputindo.
Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2008. Aqidah Mukmin, terj. Asmuni Solihan
Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
Jerald, F. Dricks. 2006. Salib di Bulan Sabit Dialog Antar iman Islam Kristen,
terj. Ruslani. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
Johansyah. 2011. Pendidikan Karakter Dalam Islam: Kajian dari Aspek
Metodologis. Jurnal Islam Futura, XI (1), 87-88.
John, M. Echols dan Hasan Shadily. 2009. Kamus Inggris Indonesia, Jakarta:
Gramedia.
Judiani, Sri. 2010. Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Melalui
Pengamatan Pelaksaan Kurikulum. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,
16 Edisi khusus III.
Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa. Cet. I.
Kandahlawi, Maulana Muhammad Zakariya. 2006. Himpunan Fadhilah Amal.
Yogyakarta: Ash-Shaf.
Katsir, Ibnu. 2003. Tafsir Ibn Kasir Juz 14. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
KBBI.

Arti Karakter, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan
Pengembangan Bahasa, Jakarta: Departemen Pendidikan
Kebudayaan.

dan
dan

Khan, Yahya. 2010.Pendidikan Karakter Potensi Diri : Mendongkrak Kualitas
Pendidikan. Yokyakarta: Pelangi Publishing.
Kiptiyah, Siti Mariatul. 2019. Kisah Qabil dan Habil Dalam Al-Qur’an Telaah
Hermeneutis. Jurnal AL-DZIKRA, 13(1).
Koesoema, Doni. 2011. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman
Global.Jakarta: Kompas Gramedia.
Komariah, Kokom. 2011. Model Pendidikan Nilai Moral Bagi Para Remaja
Menurut Perspektif Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim, 9 (1),
47 – 50.

Krippendorff, Klaus. 2001.Content Analisys ; Introductions ti It’s Theory and
Methodologi Analisys Isi ; Pengantar Teori dan Metodologi).Jakarta: PT.
Rajawali Press.
Lajnah. 1985. Pentashih Mushaf Alquran. Alquran dan Tafsirnya. Jakarta:
Menara Kudus.
Latjnah Pentafshihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang & Diklat Kementerian
Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2012. Tafsir
Ilmi Hewan Dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Jakarta: Kementerian
Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Latjnah Pentafshihan Mushaf AlQuran.
Latjnah Pentafshihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang & Diklat Kementerian
Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2012. Tafsir
Ilmi Hewan Dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Jakarta: Kementerian
Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Latjnah Pentafshihan Mushaf AlQuran.
Lexy, J. Moleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosda Karya.
Lickona, Thomas. 1991. Educating for Character: How Our School Can Teach
Respect and Responsibility. New York, Toronto, London, Sydney,
Aucland : Bantam books.
Mahali, A. Mujab. 2002. Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur”An. Jakarta:
PT Grasindo Persada.
Mahmud, Ali Abdul Halim. 2003. Tarbiyah Khuluqiyah : Pembinaan Diri
Menurut Konsep Nabawi.Solo: Media Insani.
Majid, Abdul. 2008. Perencanaan Pembelajaran, Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Maman, U.,dkk.. 2004. Metodologi Penelitian Agama ; Teori dan Praktek.
Jakarta: PT. Rajawali Press.
Maraghi, Ahmad Mushthaf. 1993. Terjemah Tafsir al-Maraghi. Semarang: CV.
Toha Putra.
Maraghi, Ahmad Mustafa. 1992. Tafsir Al- Maraghi Juz XIV Terj. Bahrun Abu
Bakar. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
Mardalis. 2007.Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi
Aksara.

Muhajir, Noeng. 2006. Metodologi Penelitian KualitatifEdisi IV. Jakarta: Rake
Sarasin.
Muhammad bin Ibrahim al-Hamd. 2002. Maal Muallimin, Penerjemah, Ahmad
Syaikhu. Jakarta: Darul Haq.
Mukhtar, Heri Jauhari. 2005. Fikih Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya.
Mulyasa, E.. 2011. Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara.
Musanna. 2010. Revitalisasi Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan
Karakter Melalui Evaluasi Responsif. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,
16 (III).
Muslich, Masnur. 2011. Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis
Multidimensional. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Muslich, Masnur. 2011. Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis
Multidimensional. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Mustafa, Kamal Pasha. 2003. Fikih Islam Sesuai Dengan Majlis Tarjih.
Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
Mustaqim, Abdul. 2003. Madzahibut Tafsir. Yogyakarta: Nun Pustaka.
Nafi, M. Dian, (Eds). 2007. Praksis Pembelajaran Pesantren, Yogyakarta: Instite
For Training And Development.
Nahlawi, Abdurrahman. 2003. Ushul Al-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Al-Mujtama’i.
Beirut : Dar Al-Fiker Al-Mu’syir.
Nandika, Dodi. 2007. Pendidikan di Tengah Gelombang Perubahan. Jakarta:
LP3ES.
Narwanti, Sri. 2011. Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Familia.
Nata, Abuddin. 2003. Manajemen Pendidikan : Mengatasi Kelemahan
Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
Nata, Abuddin. 2008. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Nata, Abuddin. 2013. Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat. Depok: PT. Raja
Grafindo.
Ningsih, Tutuk. 2019. Peran Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Siswa
di Era Revolusi Industri 4.0 pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1
Banyumas. Insania, 24 (2), 156.

Nizar, Samsul. 2001. Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam.
Jakarta: Gaya Media Pratama.
Novianti, Ida. 2007. Proses Identifikasi Santri Cilik di Pondok Pesantren.
https//idanovianti.wordpress.com/2007/11/13/identifikassanteri/pdf//.
Didownload pada tanggal 25 Agustus 2016.
Nurdin, Muhammad. 2010. Kiat Menjadi Guru Profesional. Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media.
Pasha,

Mustafa Kamal. 2003. Fikih Islam
Tarjih.Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Sesuai

dengan

Majelis

Permendiknas Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
Poerwadarminta, WJS. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka.
Poerwadarminta, WJS.. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
Qaness, Bambang dan Adang Hambali. 2008. Pendidikan Karakter Berbasis AlQur’an. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Qaththan, Manna Khalil. 2004. Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an. Bogor.
Quthb, Muhammad. 2004. Sistem Pendidikan Islam, Terj. Salaman Harun.
Bandung: Al-Ma’arif.
Ramayulis. 2004. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia.
Ramayulis. 2010. Konsepsi Pembentukan Karakter dalam Perspektif Pendidikan
Islam. Jurnal at-Tarbiyah, 1 (2).
Rasyid, Sulaiman. 2006. Fiqh Islam, Bandung: Pt Sinar Baru Algensindo.
Rasyid, Sulaiman. 2006. Fiqh Islam. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
Rozak, Abdul. 2001. Cara Memahami Islam ( Metodologi Studi Islam).Bandung :
Gema Media Pusatakama.
Rusman. 2011.Model-model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Rusn, Abidin Ibnu. 2009. Pemikiran Al- Ghazali Tentang Pendidikan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sabiq, Sayyid. 2006. Aqidah Islamiyah, terj. Ali Mahmudi. Jakarta: Robbani
Press.
Saidurrahman. 2014. Kisah dan Pandangan Orang-orang Yahudi terhadap Islam.
Jurnal Theologia, 25(2).
Salahuddin.
2017.
Karakter
Manusia
Menurut
Al-Quran.
https://belajaraturanislam.blogspot.com/2017/06/karakter-manusiamenurut-al-quran.html (diakses tanggal 6 April 2020)
Samir, Abdul Halim, dkk. 2015. Ensiklopedi Sains Islam. TT: Kamil Pustaka.
Sari, Dewi Purnama. 2017. Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an. Jurnal
Islamic Conseling, 1(1).
Sarumpaet, R.I.. 2001. Rahasia Mendidik Anak. Bandung: Indonesia Publishing
House.
Setiawan, M. Nur Kholis. 2008. Akar – Akar Pemikiran Progresif dalam Kajian
Al- Quran Cet. 1.Yogyakarta: Elsaq Press.
Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian alQuran, Vol 7. Jakarta: Lentera Hati.
Shihab, M. Quraish. 2003. Wawasan Al-Qur’an. Bandung: Mizan.
Shihab, M. Quraish. 2006. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQuran. Ciputat: Lentera Hati.
Suhertina, Piet A.. 2000. Profil Pendidikan Profesional. Yogyakarta: Andi Offset.
Sujuthi, Mahmud. 2001. Politik Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Jombang :
Studi Tentang Hubungan Agama, Negara, dan Masyarakat. Yogyakarta:
Galang Press.
Surasman. Otong. 2016. Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Al-Qur’an
(Bercermin Pada Nabi Ibrahim As. Jurnal Edukasi Islami, 5(1).
Sutarno, 2008. Pendidikan Multikultural, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional.
Suyudi, 2005. Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an: Al-Qur'an Integrasi,
Epistimologi, Bayani, Burhani dan Irfani. Yogyakarta: Mikhraj.
Syihabudin, Ma’zumi dan Najmudin. 2019. Pendidikan Ta’dib dan Tazkiyah
dalam Perspektif Al – Quran dan Al – Sunnah : Kajian Atas Istilah
Tarbiyah, Taklim, Tadris, Ta’dib, dan Tazkiyah. Tarbawy: Indonesian
Journal Of Islamic Education, 6 (2), 205.

Thomas Lickona. 1992. Educating For Character: How Our School Can Teach
Respect and Responsibility. New York: Bantam Books.
Tim Penyusun Diknas RI. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka.
Tim Penyusun Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka.
Ulwan, Abdullah Nasih. 2002. Tarbiyat al-Aulad Fiy al-Islam (Pendidikan Anak
Menurut Islam), Terj. Khalilullah Ahmad Masjkur Hakim. Bandung:
Rosda Karya.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 3.
Ushfuri, Muhammad Bin Abu Bakar. 2010. Ushfuriyah.Yogyakarta: Diva Press.
Wade, Carole dan Carole Travis. 2007 Psichology 9th Editions, Terjemahan oleh
Benedictine Widyashinta. Jakarta: Erlangga.
Widartha, Made. 2006. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis.
Yogyakarta: Andi Jonathan.
Yahya, Harun. 2007. The Miracle of The Honeybee. Turkey: Global Publishing.
Yunus, Ahmad. 2000. Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran, Jakarta: PT.
Hidakarya Agung.
Yunus, Mahmud, dkk.. TT. At-Tarbiyah wa al-Ta’lim, Gontor: Ponpes Moderen
Darussalam, Gontor.
Zakaria, Aceng. 2005. Pokok-pokok Ilmu Tauhid. Garut: Ibn Azka Press.
Zubaedi. 2011. Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya Dalam
Lembaga Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Zubaidi. 2003. Desain Pendidikan Karakter dan Aplikasinya dalam Lembaga
Pendidikan. Jakarta: Kencana.
Zuhri, Saifuddin, dkk.. 2009. Metodologi Pengajaran Agama. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Zuhriyah, Heni. 2010. Pendidikan Karakter: Studi Perbandingan Antara Konsep
Doni Koesoema dan Ibnu Miskawih. Surabaya: TesisProgram Pascasarjana
Konsentrasi Pendidikan Islam IAIN Sunan Ampel.

Hewan-Hewan dalam al-Qur’an
1. Unta
a) Al-Maidah: 2

              
             
            
               

Artinya: 2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar
Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaaid[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah
sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah
sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi
kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan
tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.1
b) Al-Maidah: 103

1

DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jumanatul ‘Ali Art, Bandung, 2005, hlm. 106. Meyebutkan
bahwa Syi'ar Allah Ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji dan tempat-tempat
mengerjakannya. Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab),
tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya Ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu. Ialah:
binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih
ditanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji. Ialah: binatang had-ya
yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah.
Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keredhaan dari Allah Ialah:
pahala amalan haji.

               
       
Artinya: 103. Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah,
saaibah, washiilah dan haam. akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat
kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.2
c) Al-An’am: 144

             
              
              
Artinya: 144. dan sepasang dari unta dan sepasang dari lembu. Katakanlah:
"Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang
ada dalam kandungan dua betinanya? Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah
menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang
yang membuat-buat Dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa
pengetahuan ?" Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
yang zalim.3
d) Al-A’raf: 40

            
           
Artinya: 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan
menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka
2

DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jumanatul ‘Ali Art, Bandung, 2005, hlm. 124. Maksudnya
adalah Bahiirah: ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu
dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Saaibah: ialah unta
betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan melakukan
sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernazar akan menjadikan untanya saaibah bila maksud atau
perjalanannya berhasil dengan selamat. Haam: unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat
membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap bahiirah, saaibah, washiilah dan haam ini adalah
kepercayaan Arab Jahiliyah.
3
DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jumanatul ‘Ali Art, Bandung, 2005, hlm. 147

pintu-pintu langit[540] dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga unta masuk ke
lubang jarum[541]. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang
yang berbuat kejahatan.4
e) Al-A’raf: 73
Sd

               
              
        

Artinya: 73. dan (kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka
shaleh. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan
bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari
Tuhammu. unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, Maka biarkanlah Dia Makan
di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun,
(yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih."5
f) Al-A’raf: 77

             
 
Artinya: 77. kemudian mereka sembelih unta betina itu, dan mereka Berlaku angkuh
terhadap perintah tuhan. dan mereka berkata: "Hai shaleh, datangkanlah apa yang
kamu ancamkan itu kepada Kami, jika (betul) kamu Termasuk orang-orang yang
diutus (Allah)".6
g) Al-Isra: 59
4

DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jumanatul ‘Ali Art, Bandung, 2005, hlm. 147 Artinya: doa
dan amal mereka tidak diterima oleh Allah. Artinya: mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak
mungkin masuknya unta ke lubang jarum.

5
6
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Artinya: 59. dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan
(kepadamu) tanda-tanda (kekuasan kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah
didustakan oleh orang-orang dahulu. dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta
betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka Menganiaya unta
betina itu. dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti.7
h) Al- Hajj: 27 dan 36

            
 
Artinya: 27. dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya
mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang
kurus8 yang datang dari segenap penjuru yang jauh,

               
           
  
Artinya: 36. dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar
Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu
nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat).
kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri
makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-

7

DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jumanatul ‘Ali Art, Bandung, 2005, hlm. 165, Maksudnya:
Allah menetapkan bahwa orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan-Nya seperti yang diberikan kepada
rasul-rasul-Nya yang dahulu, akan dimusnahkan. orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad s.a.w.
supaya diturunkan pula kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah itu, tetapi Allah tidak akan menurunkannya
kepada mereka, karena kalau tanda-tanda kekuasaan Allah itu diturunkan juga, pasti mereka akan mendustakannya,
dan tentulah mereka akan dibinasakan pula seperti umat-umat yang dahulu, sedangkan Allah tidak hendak
membinasakan kaum Quraisy.
8
Unta yang kurus menggambarkan jauh dan sukarnya yang ditempuh oleh jemaah haji.

minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta
itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.9
i) Al-Hud: 64-65

             
            
   
Artinya: 64. Hai kaumku, Inilah unta betina dari Allah, sebagai mukjizat (yang
menunjukkan kebenaran) untukmu, sebab itu biarkanlah Dia Makan di bumi Allah,
dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan
menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." 65. mereka membunuh unta itu, Maka
berkata Shaleh: "Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama tiga hari10, itu
adalah janji yang tidak dapat didustakan."
j) As-Syams: 14

       
Artinya: 14. lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, Maka Tuhan
mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyamaratakan mereka (dengan tanah),

9

DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jumanatul ‘Ali Art, Bandung, 2005, hlm. 339

10

DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jumanatul ‘Ali Art, Bandung, 2005, hlm. 339, Perbuatan
mereka menusuk unta itu adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Shaleh a.s. oleh sebab itu Allah
menjatuhkan kepada mereka hukuman Yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo tiga hari, Maka sebagai
ejekan mereka disuruh bersuka ria selama tiga hari itu.

2. Lalat
a) Al-Hajj: 73

             
              
  
Artinya: 73. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, Maka dengarkanlah olehmu
perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali
tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya.
dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, Tiadalah mereka dapat merebutnya
kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan Amat lemah (pulalah)
yang disembah.11
3. gagak

             
             
Artinya: 31. kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi
untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan
mayat saudaranya12. berkata Qabil: "Aduhai celaka Aku, mengapa aku tidak mampu
berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku
ini?" karena itu jadilah Dia seorang diantara orang-orang yang menyesal.13 (alMaidah 31)

11

DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jumanatul ‘Ali Art, Bandung, 2005, hlm. 341
Dipahami dari ayat ini bahwa manusia banyak pula mengambil pelajaran dari alam dan jangan segansegan mengambil pelajaran dari yang lebih rendah tingkatan pengetahuannya.
13
DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jumanatul ‘Ali Art, Bandung, 2005, hlm. 341
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4. Kuda
a) Al-Anfaal: 60

            
            
        
Artinya: 60. dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu
sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan
persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang
selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa
saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup
kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).14
b) An-Nahl: 8

ُ ٍُ ۡخ٠َ َٚ َٕ ۚٗخ٠ ِصَٚ َ٘بُٛ َش ٌِزَ ۡش َوج١ِّ  ۡٱٌ َحَٚ  ۡٱٌجِ َغب َيَٚ ًَ ١ۡ  ۡٱٌ َخَٚ
َُّْٛ ٍَك َِب ََل رَ ۡؼ
dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya
dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak
mengetahuinya15.
c) Shad 38: 31

َّٰ ِّٟ  ِٗ ث ۡٱٌ َؼ ِش١ۡ ٍَض َػ
ُ ََّٰٕ ِٱٌصف
َب ُد١ذ ۡٱٌ ِج
َ إِ ۡر ُػ ِش
ِ
(ingatlah) ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu
berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore16.
d) Shad 38: 32

ُ  أَ ۡحجَ ۡجٟٓ ِِّٔبي إ
ة
َ ََٛ  رَّٰٝ  َحزِّٟ ِش ػَٓ ِر ۡو ِش َسث١ۡ َذ حُت ۡٱٌخ
َ َفَم
ِ اس ۡد ثِ ۡٱٌ ِح َجب

14

DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jumanatul ‘Ali Art, Bandung, 2005, hlm. 184
Ibid. hlm. 268
16
Ibid. hlm. 455
15

maka ia berkata: "Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang
baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari
pandangan"17.
e) . Shad 38: 33

َبق
َ ِ فَطَفَّٟۖ ٍََ٘ب َػُٚس ُّد
ِ ٕ ۡٱۡلَ ۡػَٚ قُّٛ
ِ ك َِ ۡغ َۢ َحب ثِٱٌغ
"Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku". Lalu ia potong kaki dan leher kuda
itu18.
f)

Surat Al-Adiyaat.

ٔ ظ ۡجحب
َ ذ
ِ َ٠َّٰ  ۡٱٌ َّٰ َؼ ِذَٚ
ۡ
ٕ ذ لَ ۡذحب
ِ َ٠َّٰ سٛ
ِ ُّ ٌفَٱ
ٖ د ص ُۡجحب
ِ  َّٰ َش١فَ ۡٱٌ ُّ ِغ
ٗ فَأَصَ ۡشَْ ثِِۦٗ َٔ ۡمؼب

1. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah
2. dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya)
3. dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi
4. maka ia menerbangkan debu
5. dan dia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh19.

17

Ibid. hlm. 455
Ibid. hlm. 455
19
Ibid. hlm. 599
18

٘  َع ۡطَٓ ثِِۦٗ َجّۡ ؼًبَٛ َف

5. Rayap
a. Saba 34:14

ۡ
َ ٛۡ َّ ٌ ِٗ ۡٱ١ۡ ٍََٕب َػ١ۡ ع
ذ
َ َفٍََّب ل
ِ َٕ١ض رَ ۡأ ُو ًُ ِِٕ َغأَرَ َّۖۥُٗ فٍََّب َرش رَ َج
ِ رِ ِٓٗۦ إَِل َد ٓاثخُ ٱۡلَ ۡسٛۡ َِ َّٰٝ ٍَُُۡ َػٌَٙد َِب د
ْ ُت َِب ٌَجِض
ْ ُٔ َوبٛۡ ٌ َْۡٱٌ ِج ُّٓ أ
ٔٗ ٓ١
َ ١ۡ َْ ۡٱٌ َغُّٛ ٍََ ۡؼ٠ اٛ
ِ  ۡٱٌ َؼ َزاِٟا فٛ
ِ ِٙ ُّ ٌة ۡٱ
Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya (Sulaiman), tidak ada yang
menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan
tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka
mengetahui yang gaib tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan,"20
6.

Burung Hud Hud

a. Annamal 27: 20

ٓ َ َٟ ٌِ بي َِب
َٓ١ِ ُۡذُ٘ َذ أََۡ َوبَْ َِِٓ ۡٱٌ َغبٓئِجٌٙ ۡٱَٜل أَ َس
َ َ َش فَم١ۡ رَفَم َذ ٱٌطَٚ
Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat
hud-hud, apakah dia termasuk yang tidak hadir21.
b. Annamal 27:21

َّٰ ۡ
ۡ
ۡ َ َ ٚۡ َذًا أ٠َۡلُ َػ ِّز َثٕ ۥُٗ َػ َزاثب َش ِذ
ٓ١
ٖ  ثِغٍُطَ ٖٓ ُِّ ِجِّٟٕ١َ َِأر١ٌَ ٚۡ َۡل ْارثَ َحٕ ٓٗۥُ أ
Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar
menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang22"
c. Annamal 27:22

ُ بي أَ َح
َ فَ َّ َى
ٕٕ ٍٓ ١َِم٠ ه ِِٓ َعجَ َۢئ ِ ِثَٕجَ ٖئ
َ ُ ِج ۡئزَٚ ٗطذ ثِ َّب ٌَُۡ رُ ِح ۡػ ثِِۦ
َ َذ فَم١ٖ  َش َث ِؼ١ۡ ش َغ
Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui
sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu
berita penting yang diyakini23
d. Annamal 27:23
ٕٖ
20

ُّ  َجَٚ ِِّٟٔإ
ُ١ٞ َب ػ َۡشػٌ َػ ِظٌََٙٚ  ٖءٟۡ َ ۡذ ِِٓ ُوًِّ َش١ِرُٚأَٚ ُُۡٙذد ٱِۡ َشأَح رَّۡ ٍِ ُى
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Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi
segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar24
7.

Laba-Laba

a. Surat Al 'Ankabutt 29:41.

ْ َٓ ٱر َخ ُز٠َِضَ ًُ ٱٌ ِز
ُ ١ۡ َد ٌَج
ذ
ِ ُٛ١ََُ٘ٓ ۡٱٌجٚۡ َإِْ أَٚ ز َّۖب١ۡ د ٱر َخ َز ۡد َث
ِ َُٛبٓ َء َو َّضَ ًِ ۡٱٌ َؼٕ َىج١ٌِ ٚۡ َْ ٱَّللِ أٚ
ِ ا ِِٓ ُدٚ
ْ ُٔ َوبٛۡ ٌَ د
ٗٔ َُّْٛ ٍََ ۡؼ٠ اٛ
ِ ٗۚ ُٛۡٱٌ َؼٕ َىج
Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti
laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah
laba-laba kalau mereka mengetahui25
8.

Lebah

a. Annahal 16:68

ََْٛ ۡؼ ِش ُش٠  ِِّبَٚ  َِِٓ ٱٌش َج ِشَٚ ربُٛ١ُبي ث
ِ َ َِِٓ ۡٱٌ ِججٞ ٱٌٕ ۡح ًِ أَ ِْ ٱر ِخ ِزٌَِٝ َسثُّهَ إَّٰٝ  َحٚۡ َأَٚ
Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohonpohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia"26.
b. Annahal 16: 69

ۡ َد ف
ٌ ٍَِاة ُِّ ۡخز
ٞ َب َش َشَُِٙٔٛ ۡخ ُش ُط ِِ َۢٓ ثُط٠ ه ُرٌُ ۚٗٗل
ِٗ ١ُِٔٗۥُ فَٛ َّٰ ٌۡ َف أ
ِ ِّ ُعجُ ًَ َسثٟٱعٍُ ِى
ِ  ِِٓ ُو ًِّ ٱٌض َّ َّٰ َشٍِٟصُُ ُو
َٓ ه
ٙ٦ َُْٚزَفَىش٠َ َٖ ٛۡ ََخ ٌِّم٠ۡل
َ ٌِ َّٰ َرِٟبط إِْ ف
ِ ٗۚ ٌٍِّٕ ِٞشفَبٓء
kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang
telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacammacam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi
orang-orang yang memikirkan27.
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9. Semut
a. Annamal 27: 18

ْ ٍَُب ٱٌّٕۡ ًُ ۡٱد ُرٙ٠ُّ َ َٓأ٠َّٰ خٞ ٍَ َّۡٔ ا ِد ٱٌّٕۡ ًِ لَبٌَ ۡذَٚ َّٰٝ ٍَ ْا َػٛۡ َ إِ َر ٓا أَرٝ
ٓ َّٰ َحز
ُٓ َّ َّٰ ١ۡ ٍَ ۡح ِط َّٕ ُىُۡ ُع٠َ ا َِ َّٰ َغ ِىَٕ ُىُۡ ََلٛ
ََُْٚ ۡش ُؼش٠ ُُ٘ۡ ََلَٚ ُٖ ُد ۥُٕٛ ُجَٚ
Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut,
masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya,
sedangkan mereka tidak menyadari"28.
b. Annamal 27: 19

َ ّۡ أَ ۡٔ َؼٟٓ ِه ٱٌز
ٍَٟذ َػ
َ َ أَ ْۡ أَ ۡش ُى َش ِٔ ۡؼ َّزٟٓ ِٕ ِص ۡػٚۡ َلَب َي َسةِّ أَٚ َبٌِٙٛۡ َبحىب ِِّٓ ل
َ َُ فَزَجَغ
ِ ظ
َّٰ ن
ٓ١
َ ٱٌصٍِ ِح
َ  ِػجَب ِدِٟه ف
َ ِ ثِ َش ۡح َّزٍِٟٕۡ أَ ۡد ِرَٚ ُٗظ َّٰى
َ صٍِحب رَ ۡش
َ َّٰ ًَ َّ أَ ْۡ أَ ۡػَٚ ٌِٞ َذَٚ َّٰ َّٰٝ ٍَ َػَٚ
maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia
berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan
amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan
hamba-hamba-Mu yang saleh"29
10. Anjing
a. Al-A,raf 7: 176

َّٰ
َّٰ
ۡ
ِٗ ١ۡ ٍَت إِْ رَ ۡح ِّ ًۡ َػ
ِ ٍۡ  َّٰى ُۚٗٗ فَ َّضٍَُ ۥُٗ َو َّضَ ًِ ۡٱٌ َىََٛ ٘ ٱرجَ َغَٚ ض
ِ  ٱۡلَ ۡسٌٌََِٝ ِىٕ ٓۥُٗ أَ ۡرٍَ َذ إَٚ َبٙ ِش ۡئَٕبٌَ َشفَ ۡؼَُٕٗ ِثٛۡ ٌََٚ
ْ َٓ َوزث٠ َِ ٱٌ ِزٛۡ ََ ۚٗش َّٰرٌِهَ َِ َض ًُ ۡٱٌمٍٙۡ َ٠ ُٗ رَ ۡزش ُۡوٚۡ ََ ۡش أٍٙۡ َ٠
ُ َزَِٕ ۚٗب فَ ۡٱل٠َّٰ ا ثَِبُٛ
ََُْٚزَفَىش٠ ٍُُۡٙص َ ٌَ َؼ
َ َص ِ ٱ ٌۡم
Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat
itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka
perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika
kamu membiarkannya dia mengulurkan lidahnya (juga). Demikian itulah perumpamaan

28
29

Ibid. 378
Ibid. 378

orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka ceritakanlah (kepada mereka) kisahkisah itu agar mereka berfikir30.
b. Alkahfi 18:18

ٗۚٞ ُُُ٘ۡ ُسلَٚ مَبظب٠ۡ َُُۡ أُٙرَ ۡح َغجَٚ
َ  َرَٚ ِٓ ١ِّ َ١ٌاد ۡٱ
َ ُُۡ َرُُٙٔمٍَِّجَٚ دٛ
 ۚٗ ِذ١ص
ِ َٛ ٌ ِٗ ثِ ۡٱ١َۡ ػ ِر َساػٞ ُُ َّٰثَ ِغُٙ َو ٍۡجَٚ اد ٱٌ ِّش َّب َّۖ ِي
َ ٌَ ٍُِّ ۡئَٚ ُُۡ فِ َشاسإٙۡ ِِ ذ
َ ١ۡ ٌَٛ ٌَ ُِۡٙ ١ۡ ٍَذ َػ
َ  ٱغٍَ ۡؼِٛ ٌَ
ٔ١ ُُۡ س ُۡػجبٕٙۡ ِِ ذ
Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; Dan kami balik-balikkan
mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka
pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka
dengan melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap
mereka31.
c. Alkahfi 18:22

خٞ َْ َع ۡج َؼٌَُُٛٛم٠َٚ ت
ِ َّۖ ١ۡ ُُۡ َس ۡج َۢ َّب ثِ ۡٱٌ َغُُُٙۡ َو ٍۡجٙخ َعب ِد ُعٞ َْ َرّۡ َغٌَُُٛٛم٠َٚ ُُُُُۡٙۡ َو ٍۡجٙخ ساثِ ُؼٞ ََْ صَ ٍََّٰضٌَُُٛٛم١َع
ٞۗ ٞ ٍَُُِۡ إَِل لُّٙ ٍََ ۡؼ٠ ُ ِبِٙ ِ أَ ۡػٍَ ُُ ثِ ِؼذرِّٟٓ ُُۡۚٗ لًُ سثُُُٙۡ َو ٍۡجُِِٕٙ صَبَٚ
 ََلَٚ شاِٙ َُۡ إَِل ِِ َشآء َّٰظِٙ ١ِبس ف
ِ َّ ًُ فَ َٗل ر١
ُُۡ أَ َحذإٙۡ ِِّ ُِٙ ١ِذ ف
ِ رَ ۡغزَ ۡف
Nanti (ada orang yang akan) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga orang yang keempat
adalah anjingnya, dan (yang lain) mengatakan: "(jumlah mereka) adalah lima orang yang
keenam adalah anjing nya", sebagai terkaan terhadap barang yang gaib; dan (yang lain lagi)
mengatakan: "(jumlah mereka) tujuh orang, yang ke delapan adalah anjingnya". Katakanlah:
"Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka; tidak ada orang yang mengetahui (bilangan)
mereka kecuali sedikit". Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal
mereka, kecuali pertengkaran lahir saja dan jangan kamu menanyakan tentang mereka
(pemuda-pemuda itu) kepada seorangpun di antara mereka32.
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11. Keledai,

a. Albaqarah 2:259

 ُۡح ِۦ٠ َّٰٝ ََٔب لَب َي أٙشُٚ
َُ َّۖب فَأ َ َِبرَُٗ ٱَّللِٙرٛۡ َِ  ََّٰ٘ ِز ِٖ ٱَّللُ ثَ ۡؼ َذٟ
ِ  ُػشَّٰٝ ٍََخٌ َػ٠ٚب
ِ  َرَٟ ِ٘ َٚ َ ٖخ٠ لَ ۡشَّٰٝ ٍَ َِش َػٞ َوٱٌ ِزٚۡ َأ
ُ ذ لَب َي ٌَجِ ۡض
َ  ٖ ََّۖ لَب َي ثًَ ٌجِ ۡضٛۡ َ٠ ط
َ َّۖ ِِبْئَخَ ػ َٖبَ صُُ ثَ َؼضَ َّۖۥُٗ لَب َي َوُۡ ٌَجِ ۡض
ٌََِّٰٝذ ِِبْئَخَ ػ َٖبَ فَٱٔظُ ۡش إ
َ  ثَ ۡؼٚۡ َ ًِب أٛۡ َ٠ ذ
َّۖ
َ  ۡٱٌ ِؼٌَِٝٱٔظُ ۡش إَٚ بط
َف١ۡ ظ ِبَ َو
َ ٌٍََِٕ ۡج َؼَٚ ن
َ بس
َ ِ َش َشاثَٚ َغَ َؼب ِِه
ِ َّۖ ٌٍِّٕ َخ٠ه َءا
ِ َّ  ِحَّٰٝ ٌَِٱٔظُ ۡش إَٚ ٗۡ َٕزَ َغ٠ ٌَُۡ ه
ٞ  ٖء لَ ِذٟۡ  ُو ًِّ َشَّٰٝ ٍََٓ ٌَ ۥُٗ لَب َي أَ ۡػٍَ ُُ أَْ ٱَّللَ َػ١ََ٘ب ٌَ ۡحّ ۚٗب فٍََّب رَجُُٕٛٔ ِش ُضَ٘ب صُُ َٔ ۡىغ
ٕ٘٦ ش٠
Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang
(temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan
kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun,
kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di
sini?" Ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah berfirman:
"Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan
minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi
tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan
lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali,
kemudian Kami membalutnya dengan daging". Maka tatkala telah nyata kepadanya
(bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu"33.
b. annahal 16:8

ُ ٍَُ ۡخ٠َٚ َٕ ۚٗخ٠ ِصَٚ َ٘بُٛ َش ٌِزَ ۡش َوج١ِّ  ۡٱٌ َحَٚ  ۡٱٌجِ َغب َيَٚ ًَ ١ۡ  ۡٱٌ َخَٚ
١ َُّْٛ ٍَك َِب ََل رَ ۡؼ
dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan
(menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya34.
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c. lukman 31:19

ۡ
ٔ٦ ش١
ِ ِّ ٱٌ َح

ۡ َٚ ه
ُ ٛۡ ص
ۡ َه إِْ أَٔ َى َش ۡٱۡل
ۡ ٱغع
د
َ ٗۚ ِرٛۡ ص
َ ١ِ  َِ ۡشِٟص ۡذ ف
َ ٌَ د
َ ِِٓ ُط
ِ َٛ َّٰ ص
ِ  ۡٱلَٚ

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu.Sesungguhnya seburukburuk suara ialah suara keledai.35
d. aljumuah 62: 5

ۡ
ْ ٍُِّّ َٓ ُح٠َِضَ ًُ ٱٌ ِز
َٓ٠ َِ ٱٌ ِزٛۡ َظ َِضَ ًُ ۡٱٌم
َ  ۡح ِّ ًُ أَ ۡعفَب َۢ َس ۚٗا ثِ ۡئ٠َ بس
ِ َّ َ٘ب َو َّضَ ًِ ٱٌ ِحٍُِّٛ  ۡح٠َ ٌَُۡ ُُ َس َّٰىخَ صٛۡ ا ٱٌزٛ
َّٰ
ْ َوزث
ٗۚ ذ
٘ َٓ١ِّ ٍِ ََ ٱٌظٛۡ َ ۡٱٌمٞ ِذٙۡ َ٠ ٱَّللُ ََلَٚ ِٱَّلل
ِ َ٠َّٰ ا ثَِبُٛ
Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada
memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal.Amatlah buruknya
perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu.Dan Allah tiada memberi
petunjuk kepada kaum yang zalim.36
e. almudatsir 74:50

٘ٓ حٞ ش ُِّ ۡغزَٕفِ َشٞ ُّ ُُۡ ُحََٙٔوأ
seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut.37
12. Katak
a. Al A'raaf 7: 133.

َّٰ
ْ ُٔ َوبَٚ  ْاُٚٱعزَ ۡىجَش
ُّ ُُ ِٙ ١ۡ ٍَفَأ َ ۡس َع ٍَٕۡب َػ
ۡ َذ ف
اٛ
ٖ ٍَذ ُِّفَص
ٖ َ٠َّٰ ٱٌذ ََ َءاَٚ ٱٌعفَب ِد َعَٚ ًَ ُّ ۡٱٌمَٚ  ۡٱٌ َج َشا َدَٚ َْفَبٛٱٌط
ٖٖٔ َٓ١ِِ ِب ُِّ ۡج ِشٛۡ َل
Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti
yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang
berdosa.38
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13. Kutu
a. a’raf 7:133

َّٰ
ْ ُٔ َوبَٚ  ْاُٚٱعزَ ۡىجَش
ُّ ُُ ِٙ ١ۡ ٍَفَأ َ ۡس َع ٍَٕۡب َػ
ۡ َذ ف
اٛ
ٖ ٍَذ ُِّفَص
ٖ َ٠َّٰ ٱٌذ ََ َءاَٚ ٱٌعفَب ِد َعَٚ ًَ ُّ ۡٱٌمَٚ  ۡٱٌ َج َشا َدَٚ َْفَبٛٱٌط
ٖٖٔ َٓ١ِِ ِب ُِّ ۡج ِشٛۡ َل

133. Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai
bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang
berdosa39
b. al-isra 17:101

َ َ ِِّٟٔ ُْ إَٛۡ  ًَ إِ ۡر َجبٓ َءُُ٘ۡ فَمَب َي ٌَ ۥُٗ فِ ۡشػ٠ إِ ۡع َّٰ َٓش ِءٟٓ ِٕ َذ فَ ۡغَ ًۡ ث
ه
َ ُُّٕۡلظ
ِ َۢ َ٠َّٰ  رِ ۡغ َغ َءاَّٰٝ  َعُِٛ َٕب١ۡ ٌََمَ ۡذ َءارَٚ
ٖ َّۖ ََّٰٕ ِّ١ذ َث
ٔٓٔ ساُٛ َِ ۡغحَّٰٝ  َعُّٛ َ٠َّٰ
Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang
nyata40, maka tanyakanlah kepada Bani Israil, tatkala Musa datang kepada mereka lalu
Fir´aun berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena
sihir".41
14. Belalang.
a. al-a’raf 7:133

َّٰ
ْ ُٔ َوبَٚ  ْاُٚٱعزَ ۡىجَش
ُّ ُُ ِٙ ١ۡ ٍَفَأ َ ۡس َع ٍَٕۡب َػ
ۡ َذ ف
اٛ
ٖ ٍَذ ُِّفَص
ٖ َ٠َّٰ ٱٌذ ََ َءاَٚ ٱٌعفَب ِد َعَٚ ًَ ُّ ۡٱٌمَٚ  ۡٱٌ َج َشا َدَٚ َْفَبٛٱٌط
ٖٖٔ َٓ١ِِ ِب ُِّ ۡج ِشٛۡ َل
Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti
yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang
berdosa.42
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b. al-isra 17:101

ه
َ ُُّٕ َۡلَظِِّٟٔ ُْ إَٛۡ  ًَ إِ ۡر َجبٓ َءُُ٘ۡ فَمَب َي ٌَ ۥُٗ فِ ۡشػ٠ إِ ۡع َّٰ َٓش ِءٟٓ َِٕذ فَ ۡغَ ًۡ ث
ِ َۢ َ٠َّٰ  رِ ۡغ َغ َءاَّٰٝ  َعُِٛ َٕب١ۡ ٌََمَ ۡذ َءارَٚ
ٖ َّۖ ََّٰٕ ِّ١َذ ث
ٔٓٔ ساُٛ َِ ۡغحَّٰٝ  َعُّٛ َ٠َّٰ
101. Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Musa sembilan buah mukjizat yang
nyata43, maka tanyakanlah kepada Bani Israil, tatkala Musa datang kepada mereka lalu
Fir´aun berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku sangka kamu, hai Musa, seorang yang kena
sihir"44
c. al-qamar 54:7

٧ شٞ اد ُِّٕزَ ِشٞ ُُۡ َج َشَٙٔس َوأ
َ َّٰ ُرشؼًب أَ ۡث
ِ َْ َِِٓ ۡٱۡلَ ۡجذَاَُٛ ۡخ ُشج٠ ُُۡ٘ص ُش
Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan
mereka belalang yang beterbangan.45
15. Babi
a. Albaqarah 2:173

ۡ
ۡ
ُ ۡ ِٓ َّ َٱَّللِ ف
َّۖ  ِش١ۡ  َِبٓ أ ُ ًِ٘ ثِ ِٗۦ ٌِ َغَٚ ش٠
 ََلَٚ بؽ
ِ ٕض
ِ ٌَ ۡح َُ ٱٌ ِخَٚ ََ ٱٌذَٚ َزَخ١ۡ َّ ٌ ُى ُُ ٱ١ۡ ٍَإِٔ َّب َحش ََ َػ
ٖ َ َش ث١ۡ ٱظطش َغ
ٓ َ َػ َٖبد ف
ٞ ُ ۚٗ ِٗ إِْ ٱَّللَ َغف١ۡ ٍَٗل إِ ۡص َُ َػ
ٔ٧ٖ ٌُ ١س س ِحٛ
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan
binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam
keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang.46

b. Al-maidah 5: 3
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ۡ
ۡ
َُخ٠ ۡٱٌ ُّزَ َش ِّدَٚ ُ َرحُٛلٛۡ َّ ٌ ۡٱَٚ ُ ۡٱٌ ُّ ٕۡ َخِٕمَخَٚ ٗ ِش ٱَّللِ ثِِۦ١ۡ  َِبٓ أ ُ ًِ٘ ٌِ َغَٚ ش٠
ِ ٕض
ِ ٌَ ۡح ُُ ٱٌ ِخَٚ َُ ٱٌذَٚ ُزَخ١ۡ َّ ٌ ُى ُُ ٱ١ۡ ٍَُح ِّش َِ ۡذ َػ
ْ ُّ أَْ رَ ۡغزَ ۡم ِغَٚ ت
ٌ ٞۗ ا ثِ ۡٱۡلَ ۡص ٌََّٰ ۚٗ ُِ َّٰ َرٌِ ُىُۡ فِ ۡغٛ
ك
ُ ٌُّٕ ٱٍَٝ َِب ُرثِ َح َػَٚ ُُۡز١ۡ  َِبٓ أَ َو ًَ ٱٌغجُ ُغ إَِل َِب َروَٚ ُ َحخ١ٱٌٕ ِطَٚ
ِ ص
ۡ َٚ ُُۡ٘ٛۡ ِٕ ُىُۡ فَ َٗل رَ ۡخ َش٠ا ِِٓ ِدُٚ
ْ َٓ َوفَش٠ظ ٱٌ ِز
ُ َّّۡ أَ ۡرَٚ َُٕۡ ُى٠ذ ٌَ ُىُۡ ِد
ُ ٍۡ َّ  ََ أَ ۡوٛۡ َ١ٌ ۚٗ ِْ ۡٱٛۡ ٱر َش
ُۡ ُى١ۡ ٍَذ َػ
َ َِئ٠ ََ ٛۡ َ١ٌۡٱ
ُ ظ
ۡ ِٓ َّ َٕ ۚٗب ف٠ٱۡل ۡع ٍََّٰ َُ ِد
ٞ ُف ِّ ِۡل ۡص ُٖ فَئِْ ٱَّللَ َغف
سٛ
َ َّ  َِ ۡخِٟٱظطُش ف
ِ  َسَٚ ِِٟٔ ۡؼ َّز
ٖ ِٔ َش ُِزَ َجب١ۡ ص ٍخ َغ
ِ ۡ ُُ ذ ٌَ ُى١
ٖ ُ١ٞ س ِح
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang
disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk,
dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan
bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan
anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orangorang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut
kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi
agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.47

c. Al-maidah 5:60

ٗۚ ثَخً ِػٕ َذُٛه َِض
َُ ُُ ۡٱٌمِ َش َدحٕٙۡ ِِ ًَ  َج َؼَٚ ِٗ ١ۡ ٍَت َػ
َ ٌِلُ ًۡ ٘ ًَۡ أَُٔجِّئُ ُىُ ثِ َش ٖ ّش ِِّٓ َّٰ َر
َ ع
ِ  َغَٚ ُٱَّللِ َِٓ ٌ َؼَُٕٗ ٱَّلل
ٓ ٗۚ ُ َّٰ
ۡ
َ  َػجَ َذ ٱٌطغَٚ  َش٠بص
ٙٓ ًِ ١ِآ ِء ٱٌغجَٛ ظًُّ ػَٓ َع
َ ِْ ٌََّٰئُٚد أٛ
َ َأَٚ  ّش ِ َىبٔبٞ ه َش
ِ َٕٱٌ َخَٚ
Katakanlah: "Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk
pembalasannya dari (orang-orang fasik) itu disisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan
dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang)
menyembah thaghut?". Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang
lurus.48
d. Al-an’am 6:145
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ٓ َِ ۡط َؼ ُّ ٓٗۥُ إ٠ ُٖ بػ
ٓ ق ُُي
ٚۡ َحًب أُٛ دَِب ِ ۡغفٚۡ َزَخً أ١ۡ َِ ََْٛ ُى٠ ََْل أ
ِ َ غَّٰٝ ٍَ ُِ َحش ًِب َػٌَِٟ إَٟ حٚ
ِ ُ  َِبٓ أَِٟل أَ ِج ُذ ف
ُ ۡ ِٓ َّ َ ِش ٱَّللِ ثِ ۚٗ ِٗۦ ف١ۡ  فِ ۡغمًب أ ُ ًِ٘ ٌِ َغٚۡ َش فَئِٔ ۥُٗ ِس ۡجظٌ أ٠
ٞ ُه َغف
سٛ
َ  ََل ػ َٖبد فَئِْ َسثَٚ بؽ
ِ ٌَ ۡح َُ ِر
ٖ ٕض
ٖ َ َش ث١ۡ ٱظطش َغ
ٔٗ٘ ُ١ٞ س ِح
Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang
diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau
darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau
binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa,
sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".49
e. An-nahal 16:115

ۡ
ۡ
ُ ۡ ِٓ َّ َ ِش ٱَّللِ ثِ َِّۖۦٗ ف١َۡ  َِبٓ أُ ًِ٘ ٌِغَٚ ش٠
َ ََل ػ َٖبد فَئِْ ٱَّللَٚ بؽ
ِ ٕض
ِ ٌَ ۡح َُ ٱٌ ِخَٚ ََ ٱٌذَٚ َزَخ١ۡ َّ ٌ ُى ُُ ٱ١ۡ ٍَإِٔ َّب َحش ََ َػ
ٖ َ َش ث١َۡ ٱظطش غ
ٞ َُغف
ُ١ٞ س س ِحٛ
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi
dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang
terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 50
16. Serigala
a. yusuf 12: 13-14

ْ  أَْ رَ ۡزَ٘جٟٓ ِٕ ُٔ ۡح ُض١َ ٌَ ِِّٟٔلَب َي إ
ُ أَ َرَٚ ٗا ثِِۦُٛ
ٍَُِْٛأَٔزُُۡ ػ َُٕۡٗ َّٰ َغفَٚ َُ ۡأ ُوٍَُٗ ٱٌ ِّز ۡئت٠ َْبف أ
Berkata Ya´qub: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku dan
aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah dari padanya"51
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ْ ٌُلَب
ۡ َٔ ۡح ُٓ ُػَٚ ُا ٌَئِ ۡٓ أَ َوٍَُٗ ٱٌ ِّز ۡئتٛ
َُْٚصجَخٌ إِٔبٓ إِرا ٌ َّٰ َخ ِغش
Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat),
sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi".52
b. yusuf 12: 17

ْ ٌُلَب
ُ َٓأَثَبَٔبٓ إِٔب َر٘ َۡجَٕب َٔ ۡغزَ ِج٠َّٰ اٛ
َ َ َِبٓ أَٚ ُعُفَ ِػٕ َذ َِ َّٰزَ ِؼَٕب فَأ َ َوٍَُٗ ٱٌ ِّز ۡئ َّۖتُٛ٠ رَ َش ۡوَٕبَٚ ك
 ُوٕبٛۡ ٌََٚ ٔذ ثِ ُّ ۡؤ ِِ ٖٓ ٌَٕب
َٓ١ِص ِذل
َ َّٰ
Mereka berkata: "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami
tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala; dan kamu sekalikali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar"53

17. Nyamuk

Al-baqarah 2:26

ْ َُِٕ َٓ َءا٠َ ۚٗب فَأَِب ٱٌ ِزَٙلٛۡ َظخ فَ َّب ف
ۡ ٠َ َْۦ أِٟٓ َ ۡغزَ ۡح٠ ٱَّلل ََل
َْ أَُٔٗ ۡٱٌ َح ُّكُّٛ ٍََ ۡؼ١َا فٛ
َ ُٛة َِضَٗل ِب َثؼ
َ ع ِش
َ ِْ۞إ
ۘ ََ َزا َِضَّٰٙ َِْ َِب َرآ أَ َسا َد ٱَّللُ ثٌَُُٛٛم١َا فُٚ
ْ َٓ َوفَش٠أَِب ٱٌ ِزَٚ َّۖ ُِۡٙ ِِِّٓ سث
ش ۚٗا١ِ ثِ ِٗۦ َوضٞ ِذٙۡ َ٠َٚ شا١ُِعًُّ ثِ ِٗۦ َوض
ِ ٠ ٗل
ٕٙ َٓ١ِعًُّ ثِ ِٓۦٗ إَِل ۡٱٌ َّٰفَ ِغم
ِ ُ٠  َِبَٚ
Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih
rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan
itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah
menjadikan ini untuk perumpamaan?".Dengan perumpamaan itu banyak orang yang
disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya
petunjuk.Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.54
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18. Ikan besar / Paus

a. Al-a’raf 7:163

ُِۡٙ  ََ َع ۡج ِزٛۡ ٠َ ُُُۡٙٔزَب١ُۡ ِحِٙ ١ِذ إِ ۡر رَ ۡأر
ِ  ٱٌغ ۡجَِْٟ فَٚ ۡؼ ُذ٠ ظ َشحَ ۡٱٌجَ ۡح ِش إِ ۡر
ِ  َوبَٔ ۡذ َحبَِٟ ِخ ٱٌز٠ُُۡ َػ ِٓ ۡٱٌمَ ۡشٍٙۡ َ ۡعَٚ
ْ ُُُٔ٘ ثِ َّب َوبٍُٛه َٔ ۡج
ََُْٛ ۡف ُغم٠ اٛ
َ ٌُِۡۚٗ َو َّٰ َزِٙ ١َِْ ََل رَ ۡأرَُٛ ۡغجِز٠  ََ ََلٛۡ َ٠َٚ ُششػب
Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka
melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di
sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikanikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan
mereka berlaku fasik.55
b. alkahfi 18:61

ٙٔ  ۡٱٌجَ ۡح ِش َع َشثبٍَٟ ۥُٗ ِف١ُ َّب فَٱر َخ َز َع ِجَٙرَُٛب ح١ َّب َٔ ِغِٙ ِٕ ١ۡ فٍََّب ثٍََ َغب َِ ۡج َّ َغ َث
Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu
ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu.56
c. al-anbiya 21:87

ُّ ِٟ فََّٰٜ  ِٗ فََٕبد١ۡ ٍَعجب فَظَٓ أَْ ٌٓ ٔ ۡم ِذ َس َػ
ٓ َِل إِ ٌَََّٰٗ إ
ٓ َْذ أ
َ ََل أ
َٔذ ع ُۡج َّٰ َحَٕه
َ ٘ ِْ إِر رٌُّٕٛ َرا ٱَٚ
ِ َّ َّٰ ٍُٱٌظ
ِ َت ُِ َّٰ َغ
َّٰ
ُ  ُؤِِّٟإ
١٧ َٓ١ِّ ٍِٕذ َِِٓ ٱٌظ
87. Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia
menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru
dalam keadaan yang sangat gelap57: "Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha Suci
Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim"58
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d. assofat 37:142

ُ فَُ ۡٱٌزَمَ َُّٗ ۡٱٌح
ٕٔٗ ُ١ٞ ٍُِِ َٛ َُ٘ٚ دُٛ
Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.59
e. assofat 37:144

َ ٌٍََِج
ٔٗٗ َُْٛ ُۡج َؼض٠ َِ ٛۡ َ٠ َّٰٝ ٌَِ ثَ ۡطِٕ ِٓٗۦ إِٟش ف
niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.60
f. al-qalam 68: 48

ۡ َف
ٗ١ َٛ
ٞ ُ َِ ۡىظَٛ َُ٘ٚ ََّٰٜ د إِ ۡر َٔبد
َ  ََل رَ ُىٓ َوَٚ َٱصجِ ۡش ٌِح ُۡى ُِ َسثِّه
ِ ُٛت ۡٱٌح
ِ صب ِح
Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu
seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan
marah (kepada kaumnya)61
19. Ular
a) A,raf 7: 107

ٔٓ٧ ٓ١ٞ ِبْ ُِّجٞ َ صُ ۡؼجَٟ ِ٘ صبُٖ فَئ ِ َرا
َ  َػَّٰٝ َفَُ أَ ٌۡم
Maka Musa menjatuhkan tongkat-nya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang
sebenarnya.62
b). toha 20:20

ٕٓ َّٰٝ خ رَ ۡغ َؼٞ ١ َحَٟ ِ٘ َب فَئ ِ َراٙفَأ َ ٌۡمَ َّٰى
Lalu dilemparkannyalah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap
dengan cepat.63
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c). toha 20:56

٘ٙ َّٰٝ َأَثَٚ ة
َ َب فَ َىزٍَٙزَِٕب ُو٠َّٰ  ََُّٰٕٗ َءا٠ۡ ٌَمَ ۡذ أَ َسَٚ
Dan sesungguhnya Kami telah perlihatkan kepadanya (Fir´aun) tanda-tanda kekuasaan Kami
semuanya64 maka ia mendustakan dan enggan (menerima kebenaran).65
d). assyuaro 26:32

ٖٕ ٓ١ٞ ِبْ ُِّجٞ َ صُ ۡؼجَٟ ِ٘ صبُٖ فَئ ِ َرا
َ  َػَّٰٝ َفَأ َ ٌۡم
Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata.66
e). assyuaro 26:45

ُ َ رَ ٍۡمَٟ ِ٘ صبُٖ فَئ ِ َرا
ٗ٘ ََْٛ ۡأفِ ُى٠ ف َِب
َ  َػَّٰٝ  َعُِٛ َّٰٝ َفَأ َ ٌۡم
Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang
mereka ada-adakan itu67
f), annamal 27:10

ۡ
ٗۚ ص
ُ  َخ٠َ  ََلِِّٟٔ ََل رَ َخ ۡف إَّٰٝ  َعُّٛ ٠َ َّٰ ُ َؼمِّ ۡۚٗت٠ ٌََُۡٚ  ُِ ۡذ ِثشاَّٰٝ ٌَٚ ّْ ٞ َٓب َجبَٙٔزَ ُّض َوأٙۡ َبنَ فٍََّب َس َءاَ٘ب ر
بف
َ ك َػ
ِ ٌَأَٚ
ٔٓ ٍَُْٛ ۡٱٌ ُّ ۡش َعٌََٞذ
dan lemparkanlah tongkatmu". Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya
bergerak-gerak seperti dia seekor ular yang gesit, larilah iaberbalik ke belakang tanpa
menoleh. "Hai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak
takut di hadapan-Ku.68
g) al-qasas 28:31
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َّۖ ۡ  ََل رَ َخَٚ ًۡ  أَ ۡلجٝٓ َّٰ  َعُّٛ َ٠َّٰ ُ َؼمِّ ۡۚٗت٠ ٌََُۡٚ  ُِ ۡذثشاَّٰٝ ٌَٚ ّْ ٞ َٓب َجبَٙٔزَ ُّض َوأٙۡ َن فٍََّب َس َءاَ٘ب ر
ۡ
َف إِٔه
َ ٗۚ صب
َ ك َػ
ِ
ِ
ِ ٌَأَ ْۡ أَٚ
ٓ ۡ َِِٓ
ٖٔ َٓ١ِٕ ِِ ٱۡل
dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa melihatnya
bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa
menoleh. (Kemudian Musa diseru): "Hai Musa datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu
takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman.69
20. Sapi

a. al-baqarah 2: 67

َّۖ ْ  ۡأِ ُش ُوُۡ أَْ رَ ۡزثح٠ ِٗۦ إْ ٱَّللٛۡ َ ٌمٝعِٛ إ ۡر لَبيٚ
َْٛ ُر ثِٱَّللِ أَ ْۡ أَ ُوٛ َّۖا لَب َي أَ ُػٚ ْا أَرَز ِخ ُزَٔب ُ٘ ُضٛٓ ٌُا ثَمَ َشح لَبُٛ
َ
ُ َ َ
ِ ِٓ ِ ِ َّٰ َ ُ َ ِ َ
َٓ١ٍِ ِٙ َِِٓ ۡٱٌ َّٰ َج
Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyembelih seekor sapi betina". Mereka berkata: "Apakah kamu hendak menjadikan kami
buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang
dari orang-orang yang jahil".70
b. al-baqarah 2: 68

ْ ٌُلَب
ُ َۢ َٛ  ََل ثِ ۡى ٌش َػَٚ ض
ُ ا ۡٱدٛ
ٞ بس
ه
َ َّۖ ٌَِٓ َّٰ َر١ۡ اْ َث
َ ع ٌََٕب َسث
ِ َح َل فٞ َب ثَمَ َشِٙٔ ُي إَُٛم٠ ُٗ لَب َي إِٔ ۥَٟ ٗۚ ِ٘ ِّٓ ٌَٕب َِب١َُج٠ ه
ْ ٍُفَ ۡٱف َؼ
َُْٚا َِب رُ ۡؤ َِشٛ
Mereka menjawab: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada
kami; sapi betina apakah itu". Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi
betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu"71
69

Ibid, Hlm. 389
DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jumanatul ‘Ali Art, Bandung, 2005, hlm. 10
71
Ibid, Hlm. 10
70

c. al-baqarah 2: 69

َّٰ ُّب رَغُشُٙٔٛۡ ٌ ٞح ص ۡفشآء فَبلغٞ ب ثمَشٙٔ ُي إُٛم٠ ُ ۚٗب لَبي إٔٗۥُٙٔٛۡ ٌَ ِّٓ ٌَٕب ِب١ُج٠ ه
ْ ٌُلَب
ُ ا ۡٱدٛ
َٓ٠ٱٌٕ ِظ ِش
َ
َ ِ َ َ
َ َ ع ٌََٕب َسث
ِ ُ َ َ َ َ َ ِ
َ
Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada
kami apa warnanya". Musa menjawab: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu
adalah sapi betina yang kuning, yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang
yang memandangnya".72
d. al-baqarah 2: 70

ْ ٌُلَب
ُ ا ۡٱدٛ
َْٚزَ ُذٙۡ ُّ ٌَ ُإِٔبٓ إِْ َشبٓ َء ٱَّللَٚ َٕب١ۡ ٍَ إِْ ۡٱٌجَمَ َش رَ َّٰ َشجََٗ َػَٟ ِ٘ ِّٓ ٌَٕب َِب١ُ َج٠ ه
َ ع ٌََٕب َسث
Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada
kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami
dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)"73
e. al-baqarah 2: 71

ْاٌَُٛ ۚٗب لَبٙ١َِخَ ف١خ َل ِشٞ َّ ٍس ُِ َغ
َ  ۡٱٌ َح ۡشِٟ ََل رَ ۡغمَٚ ض
ٞ ٌُح َل َرٞ َب ثَمَ َشِٙٔ ُي إَُٛم٠ ُٓ لَب َي إِٔٗۥ
َ  ُش ۡٱۡلَ ۡس١ِي رُضٛ
ْ  َِب َوب ُدَٚ َ٘بُٛك فَ َز َثح
َ ۡٱٌ َّٰـََٓ ِج ۡئ
ِّ ٗۚ ذ ثِ ۡٱٌ َح
ٍََُْٛ ۡف َؼ٠ اٚ
Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang
belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak
bercacat, tidak ada belangnya". Mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menerangkan
hakikat sapi betina yang sebenarnya". Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja
mereka tidak melaksanakan perintah itu.74
f. Al-baqarah 2 :92

َُّْٛ ٍَِأَٔزُُۡ َّٰظَٚ ٖذ صُُ ٱر َخ ۡزرُ ُُ ۡٱٌ ِؼ ۡج ًَ ِِ َۢٓ َث ۡؼ ِذِۦ
ِ ََّٰٕ ِّ١َ ثِ ۡٱٌجَّٰٝ  َعُِّٛ ٌَُمَ ۡذ َجبٓ َء ُوَٚ
Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran (mukjizat),
kemudian kamu jadikan anak sapi (sebagai sembahan) sesudah (kepergian)nya, dan sebenarnya
kamu adalah orang-orang yang zalim75
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g. Al-baqarah 2 :92

ْ ٌُا لَبُٛ
ْ َّۖ ٱع َّؼ
ْ س ُر ُزٛ
ُّ ُُ لَ ُىٛۡ َ َسفَ ۡؼَٕب فَٚ ُۡ َّٰضَمَ ُى١ِِ إِ ۡر أَ َر ۡزَٔبَٚ ۞
ۡ َٚ  ٖحُٛ ََّٰٕ ُىُ ثِم١ۡ َا َِبٓ َءارٚ
َٕب١ۡ ص
َ  َػَٚ ا َع ِّ ۡؼَٕبٛ
َ ٱٌط
ْ أ ُ ۡش ِشثَٚ
َٓ١ِِِٕ  َّٰ َُّٕ ُىُۡ إِْ ُوٕزُُ ُِّ ۡؤ٠َِ ۡأ ُِ ُش ُوُ ثِ ِٓٗۦ إ٠  ُُ ۡٱٌ ِؼ ۡج ًَ ثِ ُى ۡف ِش ُِ٘ۡۚٗ لُ ًۡ ثِ ۡئ َغ َّبِٙ ِثٍُُٛ لِٟا فُٛ
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkat bukit (Thursina) di
atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu
dan dengarkanlah!" Mereka menjawab: "Kami mendengar tetapi tidak mentaati". Dan telah
diresapkan ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena kekafirannya.
Katakanlah: "Amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu jika betul
kamu beriman (kepada Taurat)76
h. annisa 4:153

ْ ٌَُُۡ ِو َّٰزَجب َِِّٓ ٱٌغ َّبٓ ۚٗ ِء فَمَ ۡذ َعأِٙ ١ۡ ٍَت أَْ رَُٕ ِّض َي َػ
 ْا أَ ِسَٔبٛٓ ٌُه فَمَب
َ ٌِ أَ ۡوجَ َش ِِٓ َّٰ َرٝٓ َّٰ  َعُِٛ اٛ
َ ٍََُُ ۡعٞ
ِ َه أَ ۡ٘ ًُ ۡٱٌ ِى َّٰز
َّٰ ُُ ُٙ َشح فَأ َ َر َز ۡرٙۡ ٱَّللَ َج
ْ ُۡۚٗ صُُ ٱر َخ ُزِٙ ِّ ٍۡ ُٱٌص ِؼمَخُ ِثظ
ُ ََّٰٕ ِّ١ُ ُُ ۡٱٌ َجٙا ۡٱٌ ِؼ ۡج ًَ ِِ َۢٓ ثَ ۡؼ ِذ َِب َجبٓ َء ۡرٚ
ه
َ ٗۚ ٌَِٔب ػَٓ َّٰ َرٛۡ َذ فَ َؼف
ٕب١ ع ٍُۡ َّٰطَٕب ُِّ ِجَّٰٝ  َعُِٛ َٕب١ۡ َ َءارَٚ
Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari
langit.Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu.
Mereka berkata: "Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata". Maka mereka disambar
petir karena kezalimannya, dan mereka menyembah anak sapi, sesudah datang kepada
mereka bukti-bukti yang nyata, lalu Kami maafkan (mereka) dari yang demikian.Dan telah
Kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata.77
i.

Al- an am :6:146

ْ َٓ َ٘ب ُد٠ ٱٌ ِزٍَٝ َػَٚ
ُ َّبٓ إَِل َِب َح ٍََّ ۡذَِٙ ُُٛۡ ُشحِٙ ١ۡ ٍَ ۡٱٌ َغَٕ ُِ َحشِۡ َٕب َػَٚ  َِِٓ ۡٱٌجَمَ ِشَٚ  ظُفُ َّۖ ٖشٞا َحشِۡ َٕب ُوً ِرٚ
ۡ  َِبٚۡ ََبٓ أ٠اَٛ  ۡٱٌ َحِٚ َ ُسُ٘ َّبٓ أُُٛٙظ
َ ٍََٱرز
ٔٗٙ َُْٛص ِذل
َ ٌِػ ِث َؼ ۡظ ٖ ُۚٗ َّٰ َر
َ َّٰ ٌَ إِٔبَٚ َّۖ ُِۡٙ ١ِ ُُ ِث َج ۡغََّٰٕٙ ٠ۡ ه َج َض
Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari
sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak
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yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur
dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan
sesungguhnya Kami adalah Maha Benar.78
j. Hud 11: 69

َّٰ

َّٰ

ْ ٌُ لَبَّٰٜ  َُ ثِ ۡٱٌج ُۡش َش١ِ٘ ٌَمَ ۡذ َجبٓ َء ۡد ُس ُعٍَُٕبٓ إِ ۡث َّٰ َشَٚ
َ ِ َُّۖ فَ َّب ٌَجٞ ٍَا َعٍَّ َّۖب لَب َي َعٛ
ٙ٦ ز١
ٖ ِٕش أَْ َجبٓ َء ثِ ِؼ ۡج ًٍ َح
Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada lbrahim
dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: "Selamat". Ibrahim menjawab:
"Selamatlah," maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang
dipanggang.79
k. Yusuf 12: 43

ۡ ذ ُر
ٞ ُٓ َع ۡج ٌغ ِػ َجٍَُٙ ۡأ ُو٠ ْب
ُ ٍَِّ ٌلَب َي ۡٱَٚ
ذ
ٍ ٍََّٰ ُ َع ۡج َغ ع َُٕۢجَٚ بف
ٖ َّۖ َبثِ َّٰ َغ٠ أ ُ َر َشَٚ ع ٖش
ٖ  َع ۡج َغ ثَمَ َّٰ َشَّٰٜ  أَ َسٟٓ ِِّٔه إ
ٖ َّ د ِع
ٖٗ ََُْٚب رَ ۡؼجُش٠ إِْ ُوٕزُُۡ ٌٍِشُّ ۡءَٟ َ٠َّٰ  س ُۡءِٟ فَُِٟٔٛب ۡٱٌ َّ ََلُ أَ ۡفزُّٙ٠ََٓأ٠َّٰ
Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi
melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang
kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering". Hai
orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta´bir mimpiku itu jika kamu
dapat mena´birkan mimpi"80
l. yusuf 12:46

ۡ ذ ُر
ٞ ُٓ َع ۡج ٌغ ِػ َجٍَُٙ ۡأ ُو٠ ْب
ُ ٠ِّصذ
ُ عُٛ٠
أ ُ َر َشَٚ ع ٖش
ِّ ٌَب ٱٙ٠ُّ َُف أ
ٍ ٍََّٰ ُ َع ۡج ِغ ع َُٕۢجَٚ بف
ٖ  َع ۡج ِغ ثَمَ َّٰ َشِٟك أَ ۡفزَِٕب ف
ٖ َّ د ِع
ٗٙ َُّْٛ ٍَ ۡؼ٠َ ُُۡ ٍٙبط ٌَ َؼ
ٖ َبثِ َّٰ َغ٠
ِ ٌٕ ٱٌَِٝ أَ ۡس ِج ُغ إٟٓ ٍِّذ ٌ َؼ
(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat
dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang
dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau
dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka
mengetahuinya"81
m. Az-zariyat 51: 26

ٕٙ ٓ١
ٖ ِّ  أَ ٍِِۡ٘ۦٗ فَ َجبٓ َء ثِ ِؼ ۡج ًٖ َعٝٓ َّٰ ٌَِفَ َشا َؽ إ
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Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak
sapi gemuk82
21. Domba

a. Al-maidah 5:103

ْ َٓ َوفَش٠ ٌََّٰ ِىٓ ٱٌ ِزَٚ َ ََل َح ٖبَٚ ٍَ ٖخ١ص
ِ ٱَّللٍََْٝ َػَُٚ ۡفزَش٠ اُٚ
ِ َٚ  ََلَٚ  ََل َعبٓئِجَ ٖخَٚ  َش ٖح١َِب َج َؼ ًَ ٱَّللُ ِِ َۢٓ ثَ ِح
ٖٔٓ ٍََُِْٛ ۡؼم٠ أَ ۡوضَ ُشُُ٘ۡ ََلَٚ ة
َ َّۖ ۡٱٌ َى ِز
Allah sekali-kali tidak pernah mensyari´atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah83 dan
haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan
kebanyakan mereka tidak mengerti.84
b. al-an’am 6: 143

ۡ  ِٓ أَِب١ۡ َ١َ ِٓ َحش ََ أَ َِ ۡٱۡلُٔض٠ۡ  ِٓ لُ ًۡ َء ٓاٌز َو َشٞۗ ١َۡ ٕ َِِٓ ۡٱٌ َّ ۡؼ ِض ۡٱصَٚ ِٓ ١َۡ ٕ َّۖط َِِّٓ ٱٌع ۡأ ِْ ۡٱصَٚ َّٰ َخَ أَ ۡص١َِّٕ َّٰ َص
َُ  ِٗ أَ ۡس َحب١ۡ ٍَٱشزَ ٍََّ ۡذ َػ
ٖ
ٖٔٗ َٓ١ِص ِذل
َ َّٰ ُُۡ ثِ ِؼ ٍۡ ٍُ إِْ ُوٕزُِِّٟٔٛ َّۖ ِٓ َٔج١ۡ َ١َۡٱۡلُٔض
(yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing.
Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina,
ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?" Terangkanlah kepadaku dengan
berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.85
c. al-an am 6:146

ْ َٓ َ٘ب ُد٠ ٱٌ ِزٍَٝ َػَٚ
ُ َّبٓ إَِل َِب َح ٍََّ ۡذَِٙ ُُٛۡ ُشحِٙ ١ۡ ٍَ ۡٱٌ َغَٕ ُِ َحشِۡ َٕب َػَٚ  َِِٓ ۡٱٌجَمَ ِشَٚ  ظُفُ َّۖ ٖشٞا َحشِۡ َٕب ُوً ِرٚ
ۡ  َِبٚۡ ََبٓ أ٠اَٛ  ۡٱٌ َحِٚ َ ُسُ٘ َّبٓ أُُٛٙظ
َ ٍََٱرز
َُْٛص ِذل
َ ٌِػ ِث َؼ ۡظ ٖ ُۚٗ َّٰ َر
َ َّٰ ٌَ إِٔبَٚ َّۖ ُِۡٙ ١ِ ُُ ِث َج ۡغََّٰٕٙ ٠ۡ ه َج َض
Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari
sapi dan domba, Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak
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yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur
dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka; dan
sesungguhnya Kami adalah Maha Benar.86
d. An-nahal 16:80

ََ ٛۡ َ٠َٚ ُۡ ََ ظَ ۡؼِٕ ُىٛۡ َ٠ َبَٙٔٛرب رَ ۡغزَ ِخ ُّفُٛ١ُ ِد ۡٱۡلَ ۡٔ َّٰ َؼ ُِ ثٍُٛ َج َؼ ًَ ٌَ ُىُ ِِّٓ ُجَٚ  ِر ُىُۡ َع َىٕبُٛ١ُٱَّللُ َج َؼ ًَ ٌَ ُىُ ِِّ َۢٓ ثَٚ
َّٰ
َّٰ
ۡ َ ِِ ۡٓ أَٚ ُۡإِلَب َِزِ ُى
ٓ١
ٖ  ِحَّٰٝ ٌَِ َِزَؼًب إَٚ بسَ٘بٓ أَصَضب
ِ أَ ۡش َؼَٚ بسَ٘ب
ِ َثٚۡ َأَٚ َبِٙافَٛ ص
Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan
bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan
(membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula)
dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang
kamu pakai) sampai waktu (tertentu).87
22. Kambing
a. Al-an’am 6:143

ۡ  ِٓ أَِب١ۡ َ١َ ِٓ َحش ََ أَ َِ ۡٱۡلُٔض٠ۡ  ِٓ لُ ًۡ َءآٌز َو َشٞۗ ١ۡ َٕ َِِٓ ۡٱٌ َّ ۡؼ ِض ۡٱصَٚ ِٓ ١ۡ َٕ  َّۖط َِِّٓ ٱٌع ۡأ ِْ ۡٱصَٚ َّٰ َخَ أَ ۡص١َِِٕ َّٰ َُس
ٱشزَ ٍََّ ۡذ
ٖ
ٖٔٗ َٓ١ِص ِذل
َ َّٰ ُُۡ ِث ِؼ ٍۡ ٍُ إِْ ُوٕزُِِّٟٔٛ َّۖ ِٓ َٔج١ۡ َ١َ ِٗ أَ ۡس َحب َُ ۡٱۡلُٔض١ۡ ٍََػ
(yaitu) delapan binatang yang berpasangan, sepasang domba, sepasang dari kambing.
Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah ataukah dua yang betina,
ataukah yang ada dalam kandungan dua betinanya?" Terangkanlah kepadaku dengan
berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar.88

b. An-nahal 16:80

ََ ٛۡ َ٠َٚ ُۡ ََ ظَ ۡؼِٕ ُىٛۡ َ٠ َبَٙٔٛرب رَ ۡغزَ ِخ ُّفُٛ١ُ ِد ۡٱۡلَ ۡٔ َّٰ َؼ ُِ ثٍُٛ َج َؼ ًَ ٌَ ُىُ ِِّٓ ُجَٚ  ِر ُىُۡ َع َىٕبُٛ١ُٱَّللُ َج َؼ ًَ ٌَ ُىُ ِِّ َۢٓ ثَٚ
َّٰ
َّٰ
ۡ َ ِِ ۡٓ أَٚ ُۡإِلَب َِزِ ُى
ٓ١
ٖ  ِحَّٰٝ ٌَِ َِزَؼًب إَٚ بسَ٘بٓ أَصَضب
ِ أَ ۡش َؼَٚ بسَ٘ب
ِ َثٚۡ َأَٚ َبِٙافَٛ ص
Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan
bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan
(membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula)
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dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang
kamu pakai) sampai waktu (tertentu).89
c. al anbiya 21:78

َٓ٠ ِذِٙ ُۡ َّٰ َشِٙ ِّ  ُوٕب ٌِح ُۡىَٚ َِ ٛۡ َ ِٗ َغَٕ ُُ ۡٱٌم١ِس إِ ۡر َٔفَ َش ۡذ ف
ِ  ۡٱٌ َح ۡشِٟ ۡح ُى َّب ِْ ف٠َ  َّٰ ََّٓ إِ ۡر١ۡ ٍَ ُعَٚ  َدٚدَا ُۥَٚ
Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan
mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya.
Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu90
d. shad 38:23

ة
ِ  ۡٱٌ ِخطَبِٟ فِٟٔػَضَٚ َبٙ١ٍِٕۡ َِح فَمَب َي أَ ۡوفٞ  ِحذَٚ َّٰ خٞ  َٔ ۡؼ َجَٟ ٌَِٚ َْ َٔ ۡؼ َجخُٛرِ ۡغؼَٚ ٞ ٌَ ۥُٗ رِ ۡغغٟإِْ ََّٰ٘ َزآ أَ ِر
Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan
aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan
dia mengalahkan aku dalam perdebatan".91
23. Singa
Al-mudatsir 74:51

٘ٔ  َس َۢ ِحَٛ فَش ۡد ِِٓ لَ ۡغ
lari daripada singa.92
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