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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

setiap individu sehingga dapat hidup secara optimal, baik sebagai pribadi 

maupun sebagai bagian dari masyarakat, serta memiliki nilai nilai moral dan 

sosial sebagai pedoman hidupnya.
1
Pendidikan  merupakan  upaya  yang  

terencana  dalam  proses  pembimbingan  dan pembelajaran  bagi  individu  

agar  tumbuh  berkembang  menjadi  manusia  yang  mandiri, bertanggung 

jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia. 

Hingga kini pendidikan masih dipercaya sebagai media atau alat yang 

paling ampuh dalam membangun kecerdasan sekaligus kepribadian seseorang 

menjadi lebih baik. Begitu pulah dengan pemerinta yang terus berusaha 

membangun dan mengembangkan pendidikan agar dapat menghasilkan 

peserta didik yang unggul, kreatif dan berakhlak seperti yang diharapkan, 

dalam rangka  menghasilkan  peserta  didik  yang  unggul seperti yang 

diharapkan proses pendidikan senantiasa dievaluasi dan diperbaiki. Salah  satu  

upaya  perbaikan  kualitas  pendidikan  adalah  munculnya  gagasan mengenai  

pentingnya  pendidikan  karakter  dalam  dunia pendidikan di Indonesia. 

Pemerintah melalui kemendikbud mengamanatkan kepada seluruh 

                                                           
1
 Nanasudjana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, (Bandung : 1991), 

hlm.2 



2 
 

institusional kelembagaan pendidikan untuk menerapkan pendidikan berbasis 

karakter. 

 Sebagaimana  yang  terkandung  dalam  Undang-undang  Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 yaitu : 

“Pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  

Negara  yang  demokratis  serta  bertanggung Jawab”.
2
 

 

  Gagasan ini muncul karena proses pendidikan yang selama ini 

dilakukan  dinilai  belum  sepenuhnya  berhasil  dalam  membangun  manusia 

Indonesia yang berkarakter. Bahkan, ada juga yang menyebut bahwa 

pendidikan Indonesia telah gagal membangun karakter. Penilaian ini 

didasarkan  pada banyaknya  para  lulusan  sekolah  dan  sarjana  yang  cerdas 

secara  intelektual,  namun  tidak  bermental  tangguh,  dan  berperilaku  tidak 

sesuai dengan tujuan mulia pendidikan.  

Kegagalan pendidikan Indonesia juga dapat dilihat dari menurunnya 

kualitas sikap dan moral pada generasi muda yang merupakan penerus bangsa. 

Hal  ini dibuktikan  dengan banyaknya berita-berita yang membahas tentang 

tawuran antar pelajar, kasus-kasus narkoba yang sering di tayangkan di 

televisi, tidak jarang pemakainya juga masih menyandang status pelajar, 

beberapa pelajar berada di “teralis besi” karena menganiaya gurunya sendiri, 
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anak yang tidak lagi memiliki sopan santun pada orang tua. Lebih  parahnya  

lagi yaitu ada anak yang berani membunuh orang tuanya sendiri, bahkan baru-

baru ini kasus pencurian sepeda motor sedang marak terjadi, dimana pelaku 

tidak segan- segan membunuh pemilik sepeda kemudian mengambil sepeda 

motor mereka, dan yang paling disayangkan pelaku dari pencurian ini adalah 

sekelompok anak muda yang masih berstatus pelajar. Inilah masalah terbesar 

yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu rusaknya moral atau 

karakter remaja Indonesia yang merupakan penerus Bangsa. 

Data dan fakta di atas merupakan permasalahan  karakter  yang sedang  

melanda  sebagian  besar pelajar Indonesia.  Masih banyak  karakter  (negatif)  

lain  yang  sekarang  berkembang  bahkan  menjadi  budaya  di kalangan 

pelajar. Seperti membudidayanya tauran di kalangan pelajar. 

Pendidikan karakter di barat  mulai ramai dibicarakan sejak tahun 

1990-an. Thomas Lickona dianggap sebagai penyusunnya melalui karyanya 

yang berjudul, The Return of Character Education. Sebuah buku yang 

menyadarkan dunia Barat bahwa pendidikan karakter adalah sebuah 

keharusan. Thomas Lickona dalam bukunya yang berjudul The Return of 

Character Education mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda-tanda zaman 

harus diwaspadai, karena jika sepuluh tanda ini suda ada, berarti sebuah 

bangsa menuju kehancuran. sepuluh tanda itu adalah: 1) meningkatnya 

kekerasan dikalangan remaja 2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang 

memburuk, 3) pengaruh peer-group yang kuat dalam kekerasan, 4) 
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meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan alcohol, narkoba, 

seks bebas, 5) kaburnya pedoman moral baik dan buruk, 6) etos kerja 

menurun, 7) rendahnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru, 8) rendahnya 

rasa tanggung jawab individu dan warga Negara, 9) membudayanya ketidak 

jujuran, dan 10) adanya saling curiga dan benci antar sesama.
3
 

Mencermati beberapa kasus kejadian di Indonesia sebagaimana yang 

telah digambarkan di atas, kemudian dicocokkan dengan tanda-tanda yang 

dikemukakan oleh Lickona, maka bangsa Indonesia sudah termasuk kedalam 

kategori Negara yang menuju kehancuran. Sehingga pendidikan karakter atau 

pendidikan budi pekerti menjadi harga mati. Inilah kondisi Indonesia saat ini 

yang masuk dalam kategori kritis, yakni kritis multidimendsi dalam setiap sisi 

kehidupannya, seperti perilaku-perilaku yang telah disebutkan di atas. Maka 

dari itu, pemerintah pada tahun 2010 mengambil langkah dengan 

mencanangkan visi penerapan pendidikan karakter atau pendidikan nilai-nilai 

karakter budaya bangsa. Pendidikan karakter harus ditanamkan dan dimiliki 

oleh setiap manusia yang ingin berubah sikap dan perilakunya dalam 

kehidupan sejak dini. Baik elemen masyarakat pendidikan, guru, dosen, 

pemerintah, mahasiswa, dan pelajar. Semua elemen tersebut harus memiliki 

sifat dasar dan karakter yang kuat sebagai generasi penerus 
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bangsa.  Pendidikan karakter menjadi sangat penting sebab karakter 

merupakan ruh pendidikan dalam pembentukan  manusia.
4
 

Penggagas  pendidikan  karakter  dalam  Islam  yang  sudah  ada  sejak 

jaman  dahulu  adalah  Nabi  Muhammad  SAW,  yang  merupakan  teladan  

bagi umat  manusia  seluruh  alam, di  dunia  ini  tidak  ada  satu  makhluk  

pun  yang lebih berkarakter dari pada Nabi Muhammad. Sebagai umat beliau 

kita wajib mencontoh keteladanan beliau dalam menanamkan karakter kepada 

umatnya. Abdullah Nashih Ulwan yang merupakan salah satu pemikir dan 

pemerhati pendidikan terutama pendidikan anak, memberikan pemahaman 

kepada pendidik dalam upaya memberikan karakter dengan menggunakan 

metode yang baik dan sesuai dengan empat karakter Rasulullah SAW. Sebagai 

suri tauladan terbaik bagi umat manusia Rasulullah SAW memiliki karakter 

yang baik yaitu Siddiq, Tablig, Amanah dan fatonah.  Keempat karakter 

Rasulullah SAW ini mampu merubah dunia, dan dengan keempat karakter ini 

pulah Rasulullah SAW mampu mengubah bangsa Arab yang tadinya jahiliah 

menjadi bangsa yang terkemuka dan terpandang. 

Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya “ Tarbiyatul Aulad Fil Islam” 

yang telah di terjamahkan dalam bahasa Indonesia dengan Judul “ Pendidikan 

Anak Dalam Islam”. Sebuah buku yang membahas secara mendalam 

mengenai metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dalam mendidik 

anak. Buku  Tarbiyatul Aulad Fil Islam atau lebih dikenal dengan “Pendidikan 
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Anak Dalam Islam” ini membahas mengenai metode dalam mendidik anak 

sejak dari masa kelahiran, sampai masa belita, masa remaja dan sampai masa 

dewasa.   

Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang tokoh muslim, yang dilahirkan 

di kota Halab Suriah pada tahun 1928 tepatnya di daerah Qodhi Akar yang 

terletak di bandar Halb, Syiria. Beliau dibesarkan di dalam keluarga yang 

berpegang teguh pada agama dan mementingkan akhlak Islam dalam 

pergaulan dan muamalat sesama manusia. Ayahnya bernama Syekh Said, 

seorang ulama dan tabib yang disegani. 

Sebagai seorang ulama dan cendikiawan muslim, beliau telah banyak 

menulis buku, termasuk penulis yang produktif, untuk masalah-masalah 

dakwah, syariah dan bidang tarbiyah. Sebagi spesialisnya beliau dikenal 

sebagai seorang penulis yang selalu memperbanyak fakta-fakta Islami, baik 

yang terdapat dalam al-Quran, As- Sunnah dan atsar-astar para salaf yang 

saleh terutama dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad Fil Islam. 

Buku Tarbiyatul Aulad Fil Islam (pendidikan anak dalam Islam) 

merupakan salah satuh dari 43 buku yang dikarang oleh Abdullah Nashih 

Ulwan. Buku Tarbiyatul Aulad Fil Islam ini terdapat beberapa metode dalam 

mendidik dan menumbuhkan karakter yang positif pada anak atau peserta 

didik. Adapun beberapa metode yang ditawarkan oleh Abdullah Nashih 

Ulwan yaitu dimulai ketika kelahiran seoranng anak, menurur belau ketika 

seorang anak lahir hendaklah mengumandangkan adzan dan iqamah serta  
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memberikan nama yang baik atau bagus, kemudian mendidik anak dengan 

keteladanan, mendidik dengan kebiasaan, mendidik dengan nasihat, mendidik 

dengan perhatian atau pengawasan dan mendidik dengan hukuman. Selain 

metode-metode di atas nashih ulwan juga menyebutkan sebab-sebab 

kenakalan pada anak dan penanggulangannya. Abdullah Nashih Ulwan juga 

membahas secara lengkap mengenai kurikulum-kurikulum pendidikan 

karakter didalam buku Pendidikan Anak Dalam Islam ini. Adapun kurikulum 

yang di bahas dalam buku ini yaitu Kurikulum Pendidikan Keimanan, 

Kurikulum Pendidikan Moral, Kurikulum Pendidikan Fisik, Kurikulum 

Pendidikan Rasio/Akal, Kurikulum Pendidikan Kejiwaan / Rohani, Kurikulum 

Pendidikan Sosial dan Kurikulum Pendidikan Seksual.  

Peneliti dalam hal ini sangat tertarik sekali untuk mengetahui tentang 

bagaimana  konsep pendidikan  karakter  menurut  Abdullah Nashih Ulwan.  

Sebagai  wujud  andil  terhadap  pendidikan  karakter, penulis  ingin  meneliti  

dan  mengkaji,  bagaimana  konsep pendidikan karakter yang ditawarkan 

Abdullah Nashih Ulwan  didalam buku-bukunya. Maka dari itu penulis 

menjadikannya sebagai tema penelitian dengan mengambil judul “Konsep 

Pendidikan Karakter Dalam Pandangan Abdullah Nashih Ulwan”  
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B. Rumusan Masalah 

Sebagai mana latar belakang di atas, maka peneliti akan mengkaji konsep  

pendidikan  karakter   menurut  Abdullah  Nashih Ulwan dalam bukunya 

yang berjudul Tarbiyatul Aulad Fil Islam. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, mendeskripsikan 

konsep pendidikan karakter  menurut  Abdullah  Nashih Ulwan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitianini adalah :  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yang lebih 

komprehensip terkait pemikiran pendidikan karakter memurut Abdullah  

Nashih Ulwan. 

2. Secara Praktis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk 

mempermudah memahami pendidikan karakter serta dijadikan bahan 

acuan bagi penelitian-penlitian yang relevan yang akan datang. 

b) Hasil dari penelitian ini, diharapkan sedikit banyak bisa membantu 

usaha untuk  memberikan  solusi  terhadap  permasalahan  dalam 

pendidikan karakter anak yang ada di Indonesia. 
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E. Batasan Istilah 

1. Konsep  

Konsep  artinya rencana, ide atau gagasanyang diabstrakan dari 

peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang 

ada di luar bahasa yang digunakan akal budi untuk memahami hal-hal 

lain.
5
 Konsep  adalah  ide  abstrak  untuk  mengklasifikasi  objek-objek  

yang  biasanya  dinyatakan  dalam  suatu  istilah  kemudian dituangkan ke 

dalam contoh dan bukan contoh, sehingga seseorang dapat mengerti  suatu  

konsep  dengan  jelas.    

 Maksud dari kata konsep dalam penelitian ini yaitu konsep 

pendidikan karakter yang ditawarkan oleh abdullah Nashih Ulwan dalam 

menanamkan karakter terhadap anak atau peserta didik dalam buku 

Tarbiyatul Aulad Fil Islam. 

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakt, bangsa dan negara.
6
 

Kata  “karakter” dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  diartikan dengan 

tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 
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hlm, 3. 



10 
 

seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, 

angka, ruang, simbul khusus  yang dapat dimunculkan pada layar dengan 

papan ketik.
7
 

Menurut Muchlas karakter adalah cara berpikir dan berprilaku yang 

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup 

keluarga maupun masyarakat, bangsa dan negara.
8
Pendidikan  karakter  

adalah  suatu  sistem  penanaman  nilai-nilai karakter  kepada  manusia  

yang  meliputi  komponen  pengetahuan, kesadaran,  atau  kemauan,  dan  

tindakan  untuk  melaksanakan  nilai-nilai tersebut,  baik  terhadap  Tuhan  

Yang  Maha  Esa,  diri  sendiri,  sesama, lingkungan,  maupun  kebangsaan  

sehingga  menjadi  insan  kamil.
9
 

Menurut Nashih  Ulwan,  pendidikan karakter  anak  atau  disebut  

juga pendidikan moral anak adalah  serangkaian  prinsip  dasar  moral  dan  

keutamaan sikap  serta  watak  (karakter  atau tabiat)  yang  harus  

dimilikidan  dijadikan kebiasaan  oleh  anak  sejak  masa  pemula  hingga 

menjadi  seorang mukallaf, yakni  siap  mengarungi  lautan  kehidupan.
10

 

Adapun pendidikan karakter yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

konsep pendidikan karakter menurut Abdullah Nasih Ulwan seperti 
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 Nasih  Ulwan, Pendidikan  Anak  dalam  Islam, Terjemahan Arif Rahman Hakim  (Solo:  
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kurikulum pendidikan karakter, metode pendidikan karakter  dan sifat 

dasar yang harus dimiliki oleh pendidik. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar memudahkan dalam  pembahasan  dan  pemahaman  serta  dalam 

menganalisis  permasalahan  yang  akan  dikaji,  maka peneliti menyusun  

sistematika penulisan sebagai berikut :  

Bab pertama dari skripsi adalah Pendahuluanyang berisi, Latar  

Belakang  Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Batasan Istilah, Sistematika Penulisan. 

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka yang berisikan Pengertian 

Pendidikan Karakter, Faktor-Faktor Pembentuk Karakter, Nilai-Nilai 

Pembentukan Kraraker. 

Bab ketiga adalah Metode Penelitian berisikan pendekatan penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. 

Bab keempat merupakan bab inti yang memaparkan biografi atau 

riwayat hidup Abdullah  Nashi Ulwan dan konsep pendidikan karakter  

menurut  Abdullah  Nashi Ulwan. 

Bab kelima ini adalah bab penutup yang memuat simpulan, saran-

saran, dan kata penutup. Bagian akhir yaitu daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 


