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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 2 Pasal 3 tentang fungsi 

pendidikan nasional disebutkan bahwa 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

yang demokratis serta bertanggung jawab.1 

Prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dalam Bab 3  pasal 

ayat 1 dan 4 dijelaskan bahwa: 

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 

 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun 

kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses 

pembelajaran.2 

                                                           
1 Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional UU RI No. 20 Th. 2003 (Jakarta : 

2009), hal. 7. 
2 Ibid, hal. 7 
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Proses pembelajaran untuk mencapai keberhasilan pendidikan, 

kurikulum menjadi faktor penting guna mencapai tujuan tersebut. Menurut 

system pendidikan nasional bab X pasal 36 ayat (3) disebutkan kurikulum 

disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan memperhatikan: 

a. Peningkatan iman dan takwa 

b. Peningkatan akhlak mulia 

c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik 

d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan 

e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional 

f. Tuntutan dunia kerja 

g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

h. Agama 

i. Dinamika perkembangan global 

j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

Memperhatikan keadaan tersebut,  setiap perubahan kurikulum  

seharusnya memberikan output pendidikan semakin baik. Ironisnya, yang 

terjadi sebaliknya, berbagai kenakalan remaja semakin merajalela. Perilaku 

menyinpang seperti tawuran sesama pelajar, merokok dan menikmati 

narkoba menjadi kecenderungan gaya hidup yang dianggap modern, 

pergaulan bebas dengan lain jenis tanpa risi dan malu, kejujuran menjadi 

barang langka dan kenakalan-kenakalan lainnya. Krisis berbagai moral ini 

tidak hanya terjadi pada pelajar saja, hampir disemua lini kehidupan bangsa 
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Indonesia mulai dari para pejabat melakukan korupsi, hukum dan keadilan 

belum bisa ditegakkan, pengusaha berbuat dzolim, pedagang berbuat 

curang, dan berbagai krisis moral lainnya.  Kejadian-kejadian inilah yang 

menjadi latar belakang lahirnya pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. 

Pendidikan karakter yang dimaksud dimaknai sebagai sebuah dimensi yang 

positif dan konstruktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter 

berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan orang lain; tabiat dan watak. Sehingga dapat 

dikemukakan bahwa karakter anak yang diharapkan adalah kualitas mental 

atau kekuatan moral, akhlak atau budi pekerti yang merupakan kepribadian 

khusus yang harus melekat kepada anak-anak bangsa ini.3 

Menurut Thomas Lickona, karakter mulia (good character) meliputi 

pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap 

kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain, 

karakter mengacu pada serangkaian pengetahuan (cognitives), sikap 

(attitides), dan motivasi (motivations), serta perilaku (behaviors) dan 

keterampilan (skills).4 

Tujuan pendidikan karakter menjadi amanah UU Sisdiknas tahun 

2003 dengan tujuan agar pendidikan tidak hanya membentuk insan 

Indonesia yang cerdas, tetapi juga berkepribadian atau berkarakter, 

sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang 

                                                           
3Elfindri, dkk,  Pendidikan Karakter, Kerangka, Metode dan Aplikasi untuk Pendidik dan 

Profesional (Jakarta: 2012),  hal. 27. 
4 Hamdani Hamid, dkk,  Pendidikan Karakter Pespektif Islam ( Bandung: 2013),  hal. 31. 
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dengan karakter yang bernafas nilai luhur bangsa serta agama. Dengan kata 

lain, tujuan pendidikan karakter adalah:1. Membentuk siswa berfikir 

rasional, dewasa, dan bertanggung jawab; 2. Mengembangkan sikap mental 

dan terpuji; 3. Membina kepekaan sosial anak didik; 4. Membangun mental 

optimis dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan; 5. 

Membentuk kecerdasan emosiolan dan 6. Membentuk anak didik yang 

berwatak pengasih, penyayang, sabar, beriman, takwa, bertanggung jawab, 

amanah, jujur, adil dan mandiri.5 

Berdasarkan amanah undang-undang dan pendidikan karakter dalam 

kurikulum 2013 di atas, maka peneliti akan meneliti nilai-nilai karakter yang 

terdapat dalam berbagai hadits pada kitab Al-Jami’ Bulughul Maram karya 

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan pendidikan karakter yang terdapat dalam berbagai hadits 

dalam kitab Al Jami’ Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-

Asqalani. Hasil dari deskripsi ini diharapkan semakin menguatkan dan 

memotivasi para pendidik sebagai pelaku pendidikan, dimana mereka harus 

mengimplementasikan pendidikan karater yang termuat dalam kurikulum 

tahun 2013. 

Hakekatnya pendidikan karakter merupakan bagian dari pendidikan 

akhlaq dalam Islam, yang telah banyak ditulis dalil-dalil hukumnya. Dalil-

dalil tersebut ditulis oleh para Ulama Islam dan diantara ulama itu adalah 

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jami’ Bulughul Maram. 

                                                           
5  Ibid, hal. 39. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah muatan nilai-nilai karakter dalam kitab Al-

Jami’Bulughul Maram karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani ? 

2. Bagaimanakah pendidikan karakter dalam kitab Al Jami’    

Bulughul Maram karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan bagaimana sebenarnya muatan nilai-nilai karakter 

dalam kitab Al Jami’ Bulughul Maram karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-

Asqalani.  

2. Mendeskripsikan pendidikan karakter yang terdapat dalam kitab Al Jami’ 

Bulughul Maram karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, untuk 

menjadikan seorang muslim mengetahui bahwa Islam dan ulama-ulama 

Islam jauh-jauh hari telah berbicara tentang persoalan pendidikan 

akhlak yang esensinya sama dengan pendidikan karakter.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara 

akademis maupun secara sosial.  

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan  

sumbangsih pemikiran terhadap hal-hal yang berhubungan dengan 
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pendidikan karakter. Dengan mengangkat niali-nalai karakter  dalam 

kitab Al Jami’ Bulughul Maram karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-

Asqalani.  

2. Secara sosial diharapkan mampu memberikan landasan hukum dan solusi 

terhadap berbagai persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, 

khususnya yang berhubungan dengan berbagai problem pendidikan dan 

kenakalan remaja.  

 

E.  Batasan Istilah Penelitian 

Guna memberikan kejelasan makna dan untuk menghindari kesalahan 

penafsiran, maka istilah-istilah yang dimaksud dalam penelitian kajian 

pustaka ”Pendidikan Karakter Dalam Hadits Studi Terhadap Kumpulan 

Hadits Dalam Kitab Al-Jami’Bulughul Maram” ini terdiri dari: 

1. Karakter 

Menurut Imam Ghozali dalam Heri Gunawan bahwa karakter 

lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam 

bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri 

manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.6 

Merujuk pendapat ahli di atas, bahwa yang peneliti maksud 

dengan karakter adalah nilai yang terinternalisasi dan digunakan 

sebagai landasan berfikir dan bersikap secara berulang-ulang, 

sehingga menjadi kebiasaan.  

                                                           
6 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter ( Bandung: 2012), hal. 3. 
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2. Pendidikan Karakter 

Menurut T. ramli sebagaimana  yang dikutip Akhmad Sudrajat, 

pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan 

pendidikan moral dan pendidikan akhlaq. Tujuannya adalah 

membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, 

warga masyarakat, dan warga Negara yang baik.7 

 Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka pendidikan karakter yang 

peneliti maksud adalah pendidikan yang berupaya membentuk 

pribadi berdasarkan nilai-nilai religius keislaman dalam hal ini 

bersumber dari hadits pada kitab Al-Jami Bulughul Maram karya 

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani. 

3.   Hadits 

Hadits adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan 

dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan 

ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadits dijadikan 

sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Qur'an, Ijma dan 

Qiyas, dimana dalam hal ini, kedudukan hadits merupakan sumber 

hukum kedua setelah Al-Qur'an.8 

 

F.  Sistematika Penulisan 

                                                           
7 Akhmad Sudrajat, ”Apa Pendidikan Karakter itu?” (Jogjakarta:2003) 
8 http://islamic.net63.net/pendahuluan/pengertian_hadits.htm ( tgl 26 maret 2014, jam 10.45) 

http://islamic.net63.net/pendahuluan/pengertian_hadits.htm
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Sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab dan merupakan 

deskripsi atau gambaran terhadap penelitian yang akan dilakukan, agar 

mudah difahami dan memperoleh gambaran yang utuh terhadap penelitian 

ini. 

Bab I. Merupakan landasan peneliti terhadap pembahasan bab-bab 

berikutnya, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II. Mendeskripsikan kajian pustaka tentang definisi pendidikan 

karakter, pendidikan karakter menurut Islam, urgensi dan tujuan pendidikan 

karakter,  nilai-nilai karakter yang dikembangkan serta pengertian hadits 

beserta  kedudukan hadits dalam Islam dan kaitannya dengan pendidikan 

karakter. 

Bab III. Menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dan 

diantaranya: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab IV. Membahas tentang biogrfi Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, 

analisis isi, nilai-nilai karakter, dan pendidikan karakter menurut kitab Al 

Jami’  Bulughul Maram karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 

Bab V. Berisi penutup yang memuat kesimpulan, implikasi teoritik dan 

saran. Kesimpulan akan penelitian dengan harapan agar penelitian ini 

mudah dipahami, implikasi teoritik agar pengaruh langsung dari hasil 

penelitian terhadap teori pendidikan karakter yang sedang berjalan bisa 
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menjadi bahan pertimbangan, saran sebagai masukan untuk mampu 

dijadikan pijakan dan perbaikan dalam penerapan pendidikan karakter. 

 


