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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang paling utama bagi warga negara, 

karena kemajuan dan keterbelakangan suatu negara akan ditentukan oleh tinggi 

rendahnya tingkat pendidikan warga negaranya. Bahkan, peradaban dan 

kebudayaan umat manusia tidak akan pernah muncul tanpa ada lembaga yang 

mengarahkan manusia. Karena manusia terlahir ke dunia tidak memiliki daya 

dan ilmu yang dapat membuatnya berkembang lebih maju, hanya potensi yang 

ada, maka pendidikanlah yang membangun daya dan pengetahuan tersebut 

dalam jiwa
1
. 

Mengenai hal ini, kajian tentang pendidikan adalah sebuah kajian yang 

tidak pernah selesai untuk dibahas, sebuah perubahan apapun bentuknya, 

senantiasa akan mengacu pada sistem pendidikan yang berkembang di negara 

tersebut. Karena itu, pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam 

segala aspeknya: spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, 

karakter, baik secara individu maupun secara kolektif, dan mendorong semua 

aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan.
2
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Pendidikan diakui menyimpan kekuatan luar biasa, sebagai salah satu 

penentu nasib manusia sebagai individu, umat maupun bangsa. Atas dasar itu, 

perkembangan pemikiran tentang pendidikan yang menjadi dasar terbentuknya 

pendidikan berkualitas, perlu terus digalakkan agar pendidikan dapat 

mengemban fungsi dan perannya secara maksimal dalam membangun manusia 

berkualitas dan untuk memenuhi harapan keluarga, umat, dan bangsa.
3
 

Masalah pendidikan memang tidak pernah selesai dibicarakan, hal ini 

setidaknya didasarkan pada beberapa alasan
4
. Pertama, merupakan fitrah setiap 

orang bahwa mereka menginginkan pendidikan yang lebih baik. Oleh karena 

itu, sudah menjadi taqdir-Nya pendidikan itu tidak akan pernah selesai. Kedua, 

teori pendidikan akan selalu ketinggalan zaman, karena ia dibuat berdasarkan 

kebutuhan masyarakat yang selalu berubah pada tiap tempat dan waktu. Karena 

adanya perubahan itu,  masyarakat tidak pernah puas dengan teori pendidikan 

yang ada. Ketiga, perubahan pandangan hidup juga ikut berpengaruh terhadap 

kepuasaan seseorang dengan keadaan pendidikan. 

Dalam rangka menghasilkan peserta didik yang unggul, proses 

pendidikan juga senantiasa dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu upaya 

perbaikan pendidikan adalah munculnya gagasan mengenai pentingnya 

pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia, gagasan ini muncul 

karena proses pendidikan selama ini dilakukan belum sepenuhnya berhasil 

dalam membangun Indonesia yang berkarakter. Bahkan, ada yang 

                                                 
3
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4
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menyebutkan bahwa pendidikan Indonesia gagal membentuk manusia yang 

berkarakter.
5
 

Membicarakan pendidikan karakter merupakan hal sangat penting dan 

mendasar.  Karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan 

binatang. Manusia tanpa karakter adalah manusia yang sudah “membinatang”. 

Orang-orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual maupun sosial 

ialah meraka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. 

Mengingat begitu urgennya pendidikan karakter, maka institusi pendidikan 

memiliki tanggung jawab untuk menanamkannya melalui proses 

pembelajaran.
6
    

Pendidikan karakter harus berkelanjutan dan tak pernah berakhir (never 

anding process), sebagai bagian terpadu untuk menyiapkan generasi bangsa, 

yang disesuaikan dengan sosok manusia masa depan, berakar filosofi dan nilai 

kultural religius bangsa Indonesia. Pendidikan karakter harus menumbuh 

kembangkan filosofi dan pengamalan atas keseluruhan karakter bangsa ini 

secara utuh, dan menyeluruh (k ffah) karakter bangsa mengandung perekat 

budaya dan kultural yang harus terwujud dalam kesadaran kultural (cultural 

awarness) dan kecerdasan kultural (cultural intellegence) setiap warga negara.
7
 

                                                 
5
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7
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Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, 

karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar dan 

salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal-hal 

yang baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik memiliki kesadaran, 

kepekaan, dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk 

menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa orang-orang berkarakter  merupakan sifat alami seseorang 

dalam merespon situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan 

nyata melalui perilaku baik, jujur ikhlas, bertanggung jawab, hormat terhadap 

orang lain dan nilai-nilai karakter mulia lainnya. 

Melalui revitalisasi dan penekanan karakter diberbagai lembaga 

pendidikan, baik informal, formal, nonformal, diharapkan pendidikan di 

Indonesia ini  bisa menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang 

semakin rumit dan kompleks. Hal ini penting, karena dalam era  globalisasi, 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berlangsung begitu pesat. 

Berbagai permasalahan dan tantangan datang silih berganti dalam era 

globalisasi tidak mungkin dihindari, karena meskipun manusia menutup pintu, 

pengaruh globalisasi akan masuk lewat jendela atau merasuk lewat berbagai 

cara. Pendidikan Indonesia harus masuk dalam perubahan tersebut, dan ikut 

bermain dalam arus globalisasi, bahkan harus mampu mangambil peluang agar 
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dapat memanfaatkannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

bangsa secara keseluruhan.
8
  

Penguatan pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan 

untuk mengatasi krisis moral yang sedang terjadi di negara kita. Diakui atau 

tidak, saat ini terjadi krisis yang nyata dan mengkhawatirkan dalam masyarakat 

dengan melibatkan milik kita yang paling berharga, yaitu anak didik kita. 

Persoalan budaya dan karakter bangsa ini menjadi sorotan tajam masyarakat, 

sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai 

tulisan media cetak, wawancara, dialog dan gelar wicara di media elektronik. 

Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat 

pendidikan, dan pengamat sosial berbicara mengenai pendidikan karakter di 

berbagai forum dan seminar, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun 

internasional.
9
 

Berbagai pengalaman menunjukan bahwa bangsa ini merupakan bangsa 

yang unik. Unik merujuk pada kondisi yang dialami bangsa sampai saat ini. 

Banyak orang dan pihak bertanya-tanya,  ”apa yang salah dengan pendidikan 

bangsa ini?” dalam berbagai perspektif, banyak orang memberikan hipotesis 

tentang problem pendidikan saat ini. Sejenak mari melihat beberapa indikasi 

tentang apa yang salah dengan bangsa ini?
10

 

                                                 
8
  Mulyasa,  Manajemen Pendidikan Karakter .........hal. 3. 

9
 Lihat Kementrian Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, 

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Jakarta: 2010), hal. 2 
10 a. Kondisi moral/akhlak generasi muda yang rusak/hancur. Hal ini, ditandai dengan 

maraknya seks bebas dikalangan remaja (generasi muda), peredaran narkoba di kalangan 

remaja, tawuran pelajar, peredaran foto dan vidio porno pada kalangan pelajar, dan sebagainya. 
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Di sisi lain persoalan yang terjadi di Indonesia tidaklah sederhana, tapi 

bertali-temali dengan masalah-masalah krusial lainnya. Tapi, jika dicari akar 

permasalahannya, dapat diduga bahwa semua peristiwa yang tidak diinginkan 

itu. Merupakan akibat dari proses perubahan yang berjalan seiring dengan 

pembagunan di Indonesia, sosial masyarakat kurang kokoh, ketiadaan visi yang 

jelas dan praksis pembangunan yang kini sudah memasuki setengah abad lebih, 

karena itu proses menuju Indonesia yang diimpikan masih sering dalam bentuk 

trial and error, sehingga bukan kemajuan substansial yang dihasilkan, 

sebaliknya malah proses-proses kesejarahan yang selalu putus-putus akibat 

sosial yang merugikan.
11

 

                                                                                                                                 
Data hasil survey mengenai seks bebas di kalangan remaja Indonesia menunjukan 63% remaja 

Indonesia melakukan seks bebas. Karena sudah ada penelitian dan hasilnya dikemukakan oleh 

Direktur Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional Pusat (BKKBN) M. Masri Muadz bahwa 63% remaja usia SMP SMA di 

33 propinsi di Indonesia telah berzina. Penelitian di Bandung menunjukkan remajanya 56% 

telah berzina. Ini sangat memprihatinkan. Betapa rusaknya moral bangsa Indonesia ini, dan 

telah merambah sampai ke anak-anak SMP sudah berbuat mesum, bahkan sebagian jadi 

pelacur beramai-ramai. Itu di antaranya karena mengejar hidup enak sesuai nafsu yang 

istilahnya hedonisme. Dan juga karena tontonan porno-porno ada di mana-mana, di televisi dan 

lainnya. 

 

b. Pengangguran terdidik yang menghawatirkan (Lulusan SMA, SMK dan perguruan 

tinggi). Data Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan, lulusan SMK tetinggi yakni 

17,26%, disusul tamatan SMA 14,26%, lulusan Universitas 12,59%, serta Diploma I/II/III 

11,21%, Tamatan SD kebawah justru paling sedikit menganggur yakni 4,57 persen dan SMP 

9,39%, SMA 9, 43% jiwa.  

 

c. Rusaknya moral bangsa dan menjadi akut (korupsi, asusila, kejahatan, tindakan 

kriminal pada semua sektor pembangunan dll). Korupsi semakin bertambah merajalela. 

Bencana yang sering/terus berulang dialami oleh bangsa Indonesia (dapat diduga sebagai adzab 

atau kebodohan ini dalam memecahkan masalah lingkungan, seperti banjir, longsor, 

kebakaran).Wilayah Indonesia dilanda 6.632 kali bencana selama kurun waktu 13 tahun. 

Kemiskinan yang mencapai 40 juta dan terus bertambah. 

 

d. Daya komptetif yang rendah, sehingga banyak produk dalam negeri dan 

sumberdaya manusia yang digantikan oleh produk dan sumber luar negeri, negeri tetangga. 

Biaya pendidikan yang semakin tinggi/tidak menentu, di perparah lagi dengan kualitas mutu 

pendidikan yang rendah...Opcit..Dharma Kesuma dkk, Pendidikan Karakter.........hal. 2-4. 
11

 Syamsul Arifin, Merambah Jalan Baru dalam Beragama, Rekonstruksi Kearifan 

Perenial Agama Dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Bangsa (Jogyakarta:  Ittaqa Press, 

2000), hal.  90. 
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Betapa tidak, sebuah bangsa yang terkenal religius dari segi kehidupan 

keagamaan, dan bangsa yang terkenal dengan kekayaan kearifan tradisional 

(tradisional wisdom), tiba-tiba berubah begitu drastis menjadi bangsa yang 

drakula (nation of vampire). Dari sudut pandang manapun, tindakan kekerasan 

dan lainnya, yang dilakukan secara sengaja, terpola, terorganisir, dan siapapun 

serta apapun alasannya, jelas dikategorikan sebagai tindakan yang biadab, tak 

bermoral, dan tidak manusiawi.
12

  

Banyak alternatif yang dikemukakan untuk mengatasi berbagai problem 

tersebut, paling tidak mengurangi, masalah budaya dan karakter bangsa 

dibicarakan itu adalah lewat pendidikan, karena Pendidikan dianggap sebagai 

alternatif yang bersifat prefentif. Pendidikan diharapkan dapat 

mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai masalah 

budaya dan karakter bangsa. 

Kondisi krisis dan dekadensi moral ini menandakan bahwa seluruh 

pengetahuan agama dan nilai-nilai moral yang didapatkannya di bangku 

sekolah, ternyata tidak berdampak terhadap perubahan perilaku manusia 

Indonesia. Bahkan yang terlihat adalah begitu banyaknya manusia Indonesia 

yang tidak konsisten, lain dibicarakan, lain pula yang dilakukan.  

Problem tersebut terjadi karena proses pembelajaran cenderung 

mengajarkan pendidikan moral budi pekerti sebatas teks, kurang 

mempersiapkan siswa untuk menyikapi dan menghadapi kehidupan yang 

                                                 
12

 Syamsul Arifin, Merambah Jalan Baru........ 2000, hal. 92. 
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kontradiktif. Oleh karena itu,  pendidikan karakter yang sesungguhnya paling 

besar memberikan kontribusi terhadap situasi ini.  

Dalam konteks pendidikan formal di sekolah, bisa jadi salah satu 

penyebabnya karena pendidikan di Indonesia lebih menitikberatkan pada 

pengembangan intelektual atau  kognitif semata, sedangkan aspek soft skils 

atau non-akademik sebagai unsur utama pendidikan karakter belum 

diperhatikan secara optimal bahkan cenderung diabaikan. Saat ini ada 

kecenderungan bahwa target-target akademik masih menjadi tujuan utama dari 

hasil pendidikan, seperti Ujian Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN), 

sehingga proses pendidikan karakter masih sulit dilakukan.
13

   

Keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh tujuannya, tidak hanya 

ditentukan oleh melimpah ruahnya sumberdaya alam, tetapi sangat ditentukan 

oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Bahkan, ada yang mengatakan, 

“Bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa (manusia) itu 

sendiri
14

. Sejak 2500 tahun yang lalu, Socrates, telah berkata bahwa tujuan 

paling mendasar dari pendidikan adalah untuk menjadikan manusia good and 

smart. Dalam sejarah Islam, sekitar 1400 Tahun yang lalu, Nabi Muhammad 

SAW
15

, Sang Nabi terkhir dalam ajaran Islam, juga menegaskan bahwa misi 

utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak dan 

mengupayakan pembentukan karakter yang baik (good character). 

                                                 
13  Zubaedi,  Desain Pendidikan Karakter,...........2011, hal. 3-4.  
14 Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 2.  
15

 Hasan Ibrahim,  Sejarah Kebudayaan Islam, Penrj, H.A. Bahuddin (Jakarta: kalam 

Mulia, 2002), jilid ke-1,cet ke-1, hal. 141. 
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Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara teoritik sebenarnya 

telah ada sejak Islam diturunkan di dunia, seiring dengan diutusnya Nabi 

Muhammad SAW, untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak 

(karakter) manusia. Ajaran Islam sendiri mengandung sistematika ajaran yang 

tidak hanya menekankan pada aspek keimanan, ibadah, mu‟amalah, tetapi juga 

akhlak/karakter. Pengamalan Islam secara utuh (k ffah) merupakan model 

karakter seorang muslim, bahkan dipersonifikasikan dengan model karakter 

Nabi Musihammad SAW, yang memiliki  sifat Shidiq, Tabligh, Amanah, 

Fathonah (STAF). 

Betapa Islam begitu menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat manusia. 

Proses pembentukan karakter sudah mulai sejak dini/sejak lahir bahkan sejak 

dalam kandungan melalui contoh dan teladan yang ditunjukan oleh orang tua. 

Dalam Al-Qur‟an juga digambarkan begitu indahnya akhlak/karakter 

Rasulullah, disebutkan dalam Al-Qur‟an: 

     

 

”Sesungguhnya engkau ya Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang 

luhur”
16

  

Implementasi karakter dalam Islam tersimpul dalam akhlak pribadi 

Rasulullah SAW. Dalam pribadi Rasul bersamai nilai-nilai akhlak yang mulia 

dan agung. Allah berfirman dalam Al-Qur an : 

                                                 
16

  Kementrian Agama RI, Syaamil al-Qur’an: Miracle The Reference, 22 Keunggulan 

Yang Memudahkan dalam 1 al-Qur’an Dengan Referensi yang Sahih, Lengkap, dan 

Komprensif  (Bandung: Sygma Publishing, 2010), Surah Al Qalam: 68 ayat 4, hal. 1125.  
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Artinya:“Sungguh, telah ada pada diri Rasulullahi SAW, itu suri teladan 

yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat 

Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah” 
17

  

Dalam Islam, akhlak menempati kedudukan penting dan dianggap 

memiliki fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat. 

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur an: 

              

       

Artinya: ”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan dia melarang 

melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan bermusuhan. Dia memberimu 

pelajaran agar kamu mengambil pelajaran ”.
18

 

 Pendidikan akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang 

merindukan kebahagiaan dalam arti hakiki, bukan kebahagiaan semu, Akhlak 

dalam Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara eksistensi manusia 

sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya, sebagaimana Rasul 

bersabda, ”Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan 

                                                 
17

 Kementerian Agama RI,  Syaamil AL Qur’an: Miracle The Reference,...... (2010), 

Surah Al  Ahzab  33 (Golongan Yang Bersekutu) : 21,  hal. 837.  
18

  Kementerian Agama RI,  Syaamil al-Qur’an:  Miracle The Reference,......( 2010), 

Surah  An Nahl: 16 : 90, hal. 551. 
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hartamu, tetapi dengan wajah menarik, (simpati) dan dengan akhlak yang 

baik”
19

. 

Mengenai hal ini, Al-Qur‟an memandang bahwa pendidikan merupakan 

persoalan pertama dan utama dalam membangun dan memperbaiki kondisi 

umat manusia di muka bumi ini, Ajaran yang terkandung didalamnya  berupa 

akidah tauhid, akhlak, karakter dan aturan-aturan mengenai hubungan vertikal 

dan harizontal ditanamkannya melalui  pendidikan tersebut. Hal ini sesuai 

dengan gagasan awal Al-Qur‟an mengenai pendobrakan terhadap tabir 

kebodohan dan keterbelakangan melalui perintah Allah kepada Rasul-Nya 

untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dan menjadi uswatun hasanah bagi 

seluruh umat manusia. Mengenai konteks pendidikan karakter dalam Al-

Qur‟an, sesungguhnya dalam Tafs r Al-Mishb , surah Al-Furqan ayat 63-75, 

dalam ayat tersebut dibahas mengenai siapa dan apa ciri-ciri orang-orang yang 

berkarakter mulia itu. 

Dengan melihat fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji masalah pendidikan karakter dalam perspektif Al-Qur‟an. Dengan 

judul “Pendidikan Karakter dalam Perspektif Al-Qur’an, Telaah Tafs r Al-

Mishb surah Al-Furqan:63-75 ”. 

 

 

 

 

                                                 
19

 (HR. Abu Yu‟la dan Baihaqi) 



12 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses pendidikan karakter dalam perspektif Al-Qur‟an, 

yang dikembangkan dalam Tafs r Al-Mishb surah Al-Furqan: 63-

75? 

b. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter dalam perspektif Al-Qur‟an, 

dalam Tafs r Al-Mishb   surah Al-Furqan: 63-75? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan 

sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, yang secara umum 

mendeskripsikan pendidikan karakter yang terdapat dalam Al-Qur‟an surah Al-

Furqan: 63-75. Maka terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini: 

a. Mendeskripsikan pendidikan karakter dalam perspektif al-Qur‟an, 

yang dikembang dalam Tafs r Al-Mishb  surah Al-Furqan: 63-75. 

c. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam perspektif  

Al-Qur‟an, dalam Tafs r Al-Mishb  surah Al-Furqan: 63-75. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Secara Teoritis   

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

pendidikan Islam sehingga tercipta pendidikan Islam yang maju. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, 

bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam penelitian 

yang berhubungan dengan pendidikan karakter dalam bingkai 

pendidikan Islam.   

b. Manfaat Secara Praktis 

a. Dengan memahami teori pendidikan karakter dalam Al-Qur‟an, 

yang ada dalam Tafs r Al-Mishb   surah Al-Furqan: 63-75,  

diharapkan orang tua, guru, dapat lebih sungguh-sungguh dalam 

meningkatkan mutu pendidikan Islam.    

b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini berguna untuk menambah 

wawasan keilmuan tentang pendidikan karakter dalam Al-Qur‟an, 

yang ada dalam Tafs r Al-Mishb   surah Al-Furqan: 63-75.    

 

E. Definisi Istilah  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki 

kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
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masyarakat, bangsa, dan negara.
20

 Ki Hajar Dewantara, menyatakan 

pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan nilai 

moral (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelec) agar anak yang 

satu dengan yang lainnya saling berhubungan baik agar dapat 

memajukan kesempurnaan hidup. Menurut Lengaveld, pendidikan 

adalah
21

 memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada 

seorang anak (yang belum dewasa) menuju kearah kedewasaan dan 

menjadi manusia yang bertanggung jawab.  

Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah 

”bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, watak”.  Karakter adalah kepribadian, 

berperilaku, sifat, tabiat, dan berwatak.
22

 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia kata karakter adalah “watak” yang diartikan 

sebagai sifat batin manusia yang mempengaruhi, segenap pikiran 

dan tingkah laku, budi pekerti dan tabiat. Juga Suyonto menjelaskan 

karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas 

tiap individu untuk hidup dan kerjasama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
23

 

                                                 
20

 Lihat UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Dalam Pasal 1.  
21

Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: Al Fabeta, 2008), 

hal.2. 
22

Akhmad Sudrajat “Konsep Pendidikan Karakter”,dalam Akhmadsudrajat. 

wordprees.com 15 September 2012. http:// akhmadsudrajat. wordperss. com/2010/09/15. 

konsep-pendidikan-karakter. dan baca Kemendiknas, Pembinaan Karakter dalam Sekolah 

Menengah Pertama  (Jakarta: 2010).  
23

Suparlan, “Pendidikan karakter: Sedemikian Pentingkah, dan apakah yang harus 

kita lakukan”dalam Suparlan. com, dipublikasikan 15 Oktober 2010 http: ///. www.suparlan. 

com/pages/posts/pendidikan-karakter-sedemikian-pentingkah-dan-apa-yang-harus-kita-

lakukan. 305. php.  

http://http:%20/.%20www.suparlan.%20com/pages/posts/pendidikan-karakter-sedemikian-pentingkah-dan-apa-yang-harus-kita-lakukan.%20305.%20php
http://http:%20/.%20www.suparlan.%20com/pages/posts/pendidikan-karakter-sedemikian-pentingkah-dan-apa-yang-harus-kita-lakukan.%20305.%20php
http://http:%20/.%20www.suparlan.%20com/pages/posts/pendidikan-karakter-sedemikian-pentingkah-dan-apa-yang-harus-kita-lakukan.%20305.%20php
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Pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi,
24

 adalah 

“sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

positif kepada lingkungannya”. Definisi lain dikemukakan oleh 

Fakry Gaffar Pendidikan karakter adalah sebuah transformasi nilai-

nilai kehidupan untuk menumbuhkembangkan dalam kepribadian 

seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang 

itu.
25

 Pendidikan karakter mengantarkan siswa untuk belajar 

mengenai kearifan. Mengenalkan kearifan berarti berarti mencoba 

menjadikan siswa sebagai sosok Luqman. Personifikasi Luqman 

yang begitu melegenda dan menjadi salah satu kisah dalam Al-

Qur‟an.
26

   

Al-Qur‟an secara harfiah berarti “bacaan sempurna”
27

 

secara universal adalah kalam Allah yang diturunkan-Nya kepada 

Nabi Muhammad Saw, melalui Malaikat-Nya Jibril a.s. secara 

bertahap selama 23 Tahun
28

. Turun selama 20 Tahun 22 Bulan 22 

hari lamanya, sebanyak 77.439 kata (tujuh puluh tujuh ribu empat 

                                                 
24

 Ratna Megawangi,  Pendidikan karakter, solusi yang tepat untuk membangun bangsa  

(Bogor: Indonesia Heritage Foundation,  2004), hal.  94.  
25

 Kesuma dkk, Pendidikan Karakter, Kajian Teori  dan Praktik  di Sekolah (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya,  2011), hal. 5.  
  

26
 Asmaun & Angga, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter (Jogjakarta:  

Ar Ruzz Media, 2011),  hal. 15. 
27

 M.Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an,Tafsir Maudhu’I Atas Berbagai Persoalan 

Umat (Bandung, Mizan,1998) hal. 3 
28

 Hamdani Bakran A, Kecerdasan Kenabian Prophetic Intelegence, Mengembangkan 

Potensi  Robbani Melalui Peningkatan Kesehatan Ruhani  (Yogyakarta:  PustakaAl Furqan, 

2006),  hal. 146. 
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ratus tiga puluh Sembilan kata), jumlah huruf 323.015 (tiga ratus 

dua puluh tiga ribu lima belas), Pendapat lain Al-Qur‟an adalah 

kitab suci yang berisi firman-firman Allah SWT, yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad SAW.  Pemakaian nama Al-Qur„an 

dinukilkan  dari surah Al- Qiyamah ayat 17 dan 18. ”Sesungguhnya 

kami mengumpulkan Al-Qur’an (didalam dadamu) dan 

(menetapkan) bacaannya (pada lidahmu), itu adalah tanggungan 

kami, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti 

bacaannya”
29

 Juga disebut dengan dalam surah Al-Baqarah ayat 2: 

“Kitab Al-Qur’an ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa”. Ditegaskan bahwa, Al-Qur‟an sejak awal 

merupakan perkara yang haq dan benar. Maka tidak sah bila ada 

keraguan dalam diri seseorang terhadap kebenarannya, segala 

sesuatu yang terkandung didalamnya merupakan kebaikan dan 

petunjuk bagi seluruh manusia.
30

 Para ulama menyebutkan definisi 

“Qur‟an yang mendekati maknanya dan membedakannya dari yang 

lain dengan menyebutkan bahwa: Qur‟an adalah Kalam atau firman 

Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang 

pembacanya merupakan suatu ibadah.”
31

 Isi dari Al-Qur‟an terdiri 

dari dua permasalahan utama, yakni persoalan ketuhanan dan seluk-

                                                 
29

 Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam (Jakarta:  Cahaya Islam, 2005), hal. 

150.  
30 Hasan Al-Banna, Tafsir Al-Banna ( Surakarta:  Aulia Press Solo, 2007), hal. 109.  
31

 Manna Khalil Al-Qattan,  Studi Ilmu al-Qur’an (Jakarta: PLAN, 2004), hal. 17.  
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beluknya dan persoalan kealaman/kemakhlukan dengan seluk 

beluknya.
32

 

 Surah Al-Furqan artinya pembedah surah ke-25, surah 

Makiyyah, berjumlah 77 ayat. Surah ini diapit oleh surah An-Nuur 

dan Surah Asy-Syu’araa. Penamaan “Al-Furqan (pembeda)”, 

diambil dari kata “Al-Furqan” yang terdapat pada ayat pertama 

surat ini. Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al 

Qur‟an karena membedakan antara yang hak dan dengan yang batil. 

Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan 

antara kebenaran ke-Esa-an Allah SWT dengan kebatilan 

kepercayaan syirik.
33

 

Tafs r Al-Mishb  adalah karya monumental Muhammad 

Quraish Shihab, dan diterbitkan oleh Lentera Hati. Tafs r Al-

Mishb  adalah sebuah tafsir Al-Qur‟an lengkap 30 Juz. M. 

Quraish Shihab, memulai dengan menjelaskan tentang maksud-

maksud firman Allah SWT sesuai kemampuan manusia dalam 

menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan 

budaya dan kondisi sosial dan perkambangan ilmu dalam 

menangkap pesan-pesan Al-Qur‟an. Keagungan firman Allah dapat 

menampung segala kemampuan, tingkat, kecenderungan, dan 

kondisi yang berbeda-beda itu. Seorang mufassir di tuntut untuk 

menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan 

                                                 
32

  Hamdani Bakran A,  Kecerdasan Kenabian Prophetic Intelegence...2006,  hal. 146.  
33

 Syamsul Rijal Hamid,  Buku Pintar Agama Islam ( Jakarta:  Cahaya Islam, 2005), 

hal. 166.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab
http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab
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masyarakatnya, sehingga Al-Qur‟an dapat benar-benar berfungsi 

sebagai petunjuk, pemisah antara yang haq dan batil serta jalan 

keluar bagi setiap probem kehidupan yang dihadapi.
34

  

Karakter dalam perspektif Al-Qur‟an adalah tidak terlepas 

dari tujuan Allah SWT menciptakan manusia itu sendiri, yaitu 

pendidikan penyerahan diri secara ikhlas kepada sang Khalik yang 

mengarah pada tercapainya kebahagiaan hidup dunia maupun 

akhirat, "bahwa tujuan pendidikan karakter dalam Al-Qur‟an adalah 

membina manusia secara pribadi dan kelompok, sehingga mampu 

menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah SWT; juga sebagai 

khalifah-Nya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep 

yang diciptakan Allah".   

 

 

F. Penelitian Terdahulu 

 

Dalam Tafs r Al-Azhar, Hamka
35

 memberikan kesimpulan 

mengenai surah Al-Furqan: 63-75, yaitu ada beberapa pelajaran yang harus 

diperhatikan dalam Juz‟ ke 19 surah Al-Furqan: 63-75, yaitu secara teratur 

Allah memberikan petunjuk siapakah yang patut disebut “Ib dur 

Ra m n” hamba-hamba Allah yang Pengasih. Dalam surah Al-Furqan: 

63-75 ditunjukkan sifat-sifat/karakter yang harus manusia berusaha 

memenuhinya, kumpulan di antara sifat-sifat yang terpuji yang terus tetap 

terjaga dengan baik dan tetap disempurnakan.  

                                                 
     

34
 http://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbah...Diakses tgl 25 Desember  jam 20. 15 

        
35

Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir al-Azhar Juzu ke XIX 

(Jakarta: Pustaka Pinjamas, 1984), hal. 2. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tafsir_Al-Mishbah...Diakse
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Tuhan mewahyukan kepada Rasul tentang sifat-sifat, karakter, 

pandangan hidup dari “Ib dur Ra m n”. pertama sekali ialah disebutkan 

dalam surah Al-Furqan : 63 yaitu orang-orang yang berhak disebut dari 

“Ib dur Ra m n””(Hamba-hamba Tuhan yang Pemurah), ialah orang-

orang berjalan di atas bumi Allah dengan sikap sopan-santun, lemah 

lembut, tidak sombong serta sikapnya yang tenang, memanfaatkan waktu 

keheningan malam untuk beribadah, ia hendak ruku‟ dan sujud 

sembahyang mengingat Tuhan dan membuat kontak dengan Tuhan.  Sifat 

selanjutnya ialah apabila ia menafkahkan harta bendanya tidak ceroboh, 

tidak berlebihan, sabaliknya tidak bakhil (kikir). Sifat selajutnya yaitu 

selalu bertaubat dan melakukan amal shaleh, tidak membunuh dan tidak 

berzina, tidak suka memberikan kesaksian palsu, tidak bersikap acuh tak 

acuh seakan dia tuli dan buta, senantiasa memohon kepada Tuhan agar 

isteri-isteri dan anak-anak mereka dijadikan buah permata hati penyenang 

dan penawar segala kekecewaan dalam hidup (istri dan anak yang shaleh-

shalehah). Sehingga dalam ayat 75 surah Al-Furqan Allah memberikan 

ganjaran tempat yang terpuji, tempat yang mulia bagi hamba-hambanya 

yang memiliki karakter “Ib dur Ra m n”.
36

 

Kajian selanjutnya  yang terdapat dalam Tafs r Ibnu Kats r
37

 jilid 6 

tentang surah Al-Furqan 63-75. bahwa ayat-ayat ini melukiskan sifat-sifat 

dan cara hidup yang hendaknya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang 

                                                 
36

 Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), Tafsir al-Azhar ...... (1984), hal. 

43-50. 
37

 Salim Bahreisy & Said Bahreisy (Penrj), Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 (Surabaya: Bina 

Ilmu Offset, 2006), hal. 33-37. 
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mukmin yang akan memperoleh derajat dan martabat tinggi di sisi Allah. 

Mereka itu disifatkan oleh Allah bahwa mereka berjalan di atas muka 

bumi dengan rendah hati, jauh dari sikap kesombongan, membalas 

kejahatan dengan kebaikan, bahkan membalasnya dengan kata-kata yang 

manis serta perbuatan yang mendidikan dan membimbing.   

Diwaktu malam hamba-hamba Allah itu tidak menghabiskan 

waktunya dengan hanya tidur belaka, mereka selalu beribadah kepada 

Allah seraya bertahajjud  dan berdzikir, dalam keadaan bersujud atau 

berdiri. Hamba-hamba Allah yang mukmin itu jika membelanjakan 

hartanya, mereka tidak berlaku mubadzir dan boros untuk menonjolkan 

kekayaannya dan tidak pula berlaku kikir dan bakhil karena cintanya 

kepada kekayaan itu. Sifat yang terakhir adalah orang mukmin itu selalu 

berdoa agar istri dan keturunan mereka agar dijadikan orang yang taat, 

tekun beribadah, menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya menjauhi apa 

yang dilarang dan diharamkan.  

Adapun penelitian lain yang relevan dengan rencana penelitian ini 

adalah:” Pendidikan Anak Menurut Islam”(Analisis Kandungan Surah 

Lukman: Ayat 12 sampai dengan ayat 19 dalam Tafs r Al-Mishb ).
38

 

Penelitian ini dilakukan oleh Sri Syarifah, Program Pascasarjana UMM, 

2009. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

tentang pendidikan anak menurut Islam. 

                                                 
38

 Sri Syarifah, Tesis, Pendidikan Anak Menurut Islam”(Analisis Kandungan Surah 

Lukman Ayat 12 sampai dengan ayat 19 dalam Tafsir Al Misbah). Pascasarjana UMM, 

Program Studi PAI. 2009. hal 5 
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Syarifah dalam tesisnya menyimpulkan, bahwa dalam proses 

pembentukan sebuah keluarga diperlukan adanya sebuah program 

pendidikan yang terpadu, terarah dan Islami. Program pendidikan  dalam 

keluarga ini harus pula mampu menjadikan anak yang shaleh sebagaimana 

tercantum dalam surah Luqman ayat 12 sampai dengan 19.  Syarifah juga 

mengambil sebuah model pendidikan yang menurut Ali Bin Abithalib r.a. 

bahwa Pendidikan anak dalam Islam dapat dibagi menjadi 3 

tahapan/penggolongan usia. Sebagai berikut:  

a. Tahap bermain (“La-ibuhum/ajaklah mereka bermain), dari 

lahir sampai kira-kira 7 tahun.  

b. Tahap penanaman kedisiplinan (“Adibuhum/ajarilah mereka 

adab) dari kira-kira 7 tahun sampai 14 tahun.  

c. Tahap kemitraan (“Roofiquhum/jadikan mereka sebagai 

sahabat) kira-kira mulai umur 14 tahun ke atas. 

Penelitian Syarifah ini, menyimpulkan bahwa aspek pendidikan 

anak dalam surat Luqman: 12 sampai 19, secara sistematis terdiri dari: 

Dasar, Tujuan, Proses dan hasil. Dasar pendidikan itu mempunyai dasar 

yang jelas yaitu wahyu, berupa kitabullah dan sunnah Rasul, tujuan 

pendidikan agama bagi anak yaitu membentuk manusia yang berkribadian 

muslim utama atau Insan Kamil, agar dapat menjalankan perannya dengan 

baik sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial yang 

berinteraksi dengan manusia lainnya juga dengan alam sekitarnya juga 

dilandasi dengan nilai-nilai Islami.  
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Penelitian tersebut ada kesamaan dengan apa yang ingin peneliti 

angkat yaitu kesamaan dalam pembahasan tentang pendidikan dalam  Al-

Qur‟an, juga mengambil obyek kajian dalam Tafs r Al-Mishb , di 

samping itu juga terdapat banyak perbedaan sehingga memberikan peluang 

besar pada penulis untuk meneliti karena ada banyak hal yang belum 

diteliti oleh peneliti terdahulu, walaupun sama-sama mengambil tema 

sentral dalam Al-Qur‟an, di sini peneliti mengkaji tentang pendidikan 

karakter sedangkan peneliti terdahulu hanya pendidikan anak dalam surah 

Luqman, kemudian peneliti menambahkan surah Al-Furqan: 63-75 dalam 

Tafs r Al-Mishb , sehingga memberikan ruang yang luas dan lebih 

menarik bagi penulis untuk mengkajinya. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh, Shafwat Jaudat Ahmad, 

dalam bukunya yang berjudul,
39

 Menggapai Sifat “Ib dur Ra m n”, 

menjadi hamba pilihan di mata Allah dan Rasul-Nya.(Judul asli, Shifatu 

“Ib dur Ra m n fil Qur’anil Karim), disimpulkan bahwa, “Ib dur 

Ra m n” adalah gambaran sempurna yang dijanjikan oleh Allah sebagai 

hamba pilihan. Gambaran nyata sifat-sifat mereka terekam di dalam Al-

Qur‟an surah Al-Furqan (25): 63-75. betapa indah dan mulia sifat-sifat 

yang mereka miliki, “Ib dur Ra m n” adalah orang-orang yang 

senantiasa melakukan ibadah, orang-orang yang teguh dan sabar dalam 

                                                 
39

  Shafwat Jaudat Ahmad, Menggapai Sifat Ibadurrahman, Menjadi Hamba Pilihan di 

Mata Allah dan Rasul-Nya,(Surakarta: Ciputat, Insan Kamil, 2009), hal. 134. 



23 

 

medan jihad dan medan kekerasan, serta bertambah sabar dalam 

menjalankan beban-beban ibadah. 

Mereka senantiasa sabar dalam melawan hawa nafsu serta kesamar-

samaran, sedangkan hawa nafsu itu tidak menjadikan semangat mereka 

lemah dan tidak pula janji mereka berkurang serta tekad mereka kendor, 

karena mereka akan mendapatkan balasan yang agung disebebkan 

kesabaran mereka. Di samping mendapatkan kenikmatan yang abadi ini 

mereka juga mendapatkan penghormatan dan pemuliaan, pujian dan 

ucapan selamat dari Allah SWT, serta para Malaikat yang suci.   

Sebagian sifat “Ib dur Ra m n” diantaranya ialah Tawadhu, 

membalas kejelekan dengan kebaikan, senantiasa tahajud dikeheningan 

malam, mereka takut dari adzab neraka jahannam, tidak berlebihan 

membelanjakan harta, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak 

membunuh, tidak berzina, tidak melakukan perbutan yang tidak berguna, 

ketenangan di dalam keluarga dan keturunan yang shaleh, menuntut ilmu 

dan mengharapkan taufik dari Allah SWT, semunya sifat-sifat karakter 

tersebut terdapat surah Al-Furqan ayat 63-75 dan didukung oleh ayat-ayat 

lain dan hadist Nabi SAW.   

Penelitian Shafwat Jaudat Ahmad, ini terdapat beberapa kesamaan 

yaitu kesamaan dalam mengkaji surah Al-Furqan, dengan fokus kajian 

sifat “Ib dur Ra m n”, juga terdapat perbedaan dangan yang akan  
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peneliti angkat yaitu fokus pada kajian pendidikan karakter dalam tafsir 

Al-Mishbah. 

Penelitian terdahulu lainnya yang ada relevansinya dengan 

penelitian yang dilakukan penulis adalah yang dilakukan oleh Fita 

Masrurah (2011) dengan judul. Implementasi Pendidikan Karakter di 

Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pengembangan Kepribadian Siswa (Studi 

di Sekolah Dasar Anak Shaleh Malang).
40

 Penelitian ini bertujuan (a) 

Mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter di Sekolah Dasar 

Anak Shaleh Malang, untuk mengembangkan kepribadian siswa. (b) 

Mendeskripsikan dan memaparkan faktor penghambat dan pendukung 

internal dan eksternal dalam penerapan karakter sebagai upaya 

mengembangkan kepribadian siswa di Sekolah Dasar Anak Shaleh 

Malang. (c) Menjelaskan strategi dan solusi dalam mengatasi hambatan 

dalam penerapan pendidikan karakter sebagai upaya pengembangan 

kepribadian siswa di Sekolah Dasar Anak Shaleh Malang.  

Ada perbedaan yang menarik antara penilitian Fita Masrurah 

dengan yang ingin peneliti angkat yaitu Fita Masrurah, memfokuskan 

penelitiannya pada konsep pendidikan karakter sebagai upaya 

pengembangan kepribadian siswa, dan studi lapangan di SD percobaan 1 

Malang, sedangkan yang penulis angkat tema tentang pendidikan karakter 

dalam perspektif Al-Qur‟an dengan fokus kajian surah Al-Furqan: 63-75, 

                                                 
40

  Fita Masrurah, Tesis, Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar 

Sebagai Upaya Pengembangan Kepribadian Siswa (Studi di Sekolah Dasar Anak Shaleh 

Malang, Pascasarjana UMM, Program Studi PAI, 2011. hal 7- 8. 
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dalam Tafs r Al-Mishb .  Bahwa di sini ada varian penulis menggunakan 

fokus pada Al-Qur‟an, berangkat dari sebuah pengamatan dan perenungan 

tentang problem pendidikan yang akhir-akhir ini semakin komplek bukan 

saja dialami oleh siswa/anak didik, juga dialami oleh pendidik/guru,  

bahkan pemerintah pada umumnya yang secara umum adalah beragama 

Islam, maka disini penulis mencoba memberikan solusi, bahwa problem 

yang muncul itu, karena tidak dipraktekkan pendidikan yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an yang selama ini hanya dituntut dari guru agama jika ada 

permasalahan moral, padahal permasalahan yang muncul itu tugas semua 

stakeholder bukan hanya tugas guru agama. 

Abdul Majid & Dian Andayani, dalam bukunya. Pendidikan 

Karakter dalam Perspektif Islam (2011) mengatakan bahwa pendidikan 

karakter harus dimulai lebih dini, berdasarkan Hadis Rasulullah SAW.  

„‟Seruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika berumur tujuh 

tahun, dan jika berumur sepuluh tahun, maka pukullah mereka jika tidak 

mau sholat, dan pisahkan tempat tidurnya
41

.  

Rasulullah SAW telah bersabda diriwayatkan oleh Anas r.a 

berkata” Anak itu disembelihkan aqiqah pada hari ketujuh dari 

kelahirannya, kemudian diberi nama dan dibersihkan segala kotorannya, 

jika telah berumur enam tahun didiklah beradab, dan jika telah berumur 

sembilan tahun dipisahkan tempat tidurnya dan jika telah berumur tiga 

belas tahun maka pukullah jika meniggalkan sholat. Jika telah berumur 

enam belas tahun maka ayahnya menikahkannya, kemudian ayahnya 

memegang tangan anaknya seraya berkata: Aku telah mendidik kamu 

beradab dan aku telah menajarinya dengan ilmu pengetahuan dan aku 

                                                 
41

 (HR. Al-Hakim dan Abu Daud, Diriwayatkan dari Ibnu Amr bin Al-Ash r.a). 
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telah menikahkanmu. Aku berlindung kepada Allah dari fitnahmu dan di 

dunia dan azabmu di akhirat”. 
 

Abdul Majid dan Dian Andayani, menyatakan, bahwa sekolah 

sebagai instutisi pendidikan mengabaikan pembentukan karakter siswa. 

Marvin W. Berkowiz dan Melinda C. Bier, yang mengemukakan bahwa 

sekolah seharusnya fokus pada prestasi akademik (academic achievement). 

Padahal, sekolah yang dalam ilmu sosiologi diposisikan sebagai media 

sosialisasi kedua setelah keluarga, mempunyai peran yang besar dalam 

menanamkan nilai-nilai dan norma sosial dan agama dalam membentuk 

karakter kepribadian.
42

 

Juga penelitian yang dilakukan oleh Mulyasa, dalam bukunya. 

Manajemen Pendidikan Karakter mengatakan, Pertama yang harus 

diperhatikan dalam pendidika karakter di sekolah adalah memahami 

hakikat pendidikan karakter dengan baik secara (k ffah). Oleh karena itu, 

keberhasilan pendidikan karakter, di sekolah sangat bergantung pada ada 

tidaknya kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen dari semua 

warga sekolah terhadap penyelanggara pendidikan karakter tersebut, 

mengutip pendapat Kalpattrick, yang mengemukakan bahwa salah satu 

penyebab ketidakmampuan seseorang berperilaku baik meskipun telah 

memiliki pemahaman tentang kebaikan itu (moral understanding) adalah 

karena tidak terlatih untuk melakukannya (moral doing).  
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Oleh karena itu, pendidikan karakter sebaiknya diajarkan melalui 

berbagai praktik tindakan dalam proses pembelajaran, jangan terlalu 

teoritis, dan jangan terlalu membatasi pembelajaran, apalagi hanya terbatas 

dalam kelas. 

 


