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SAMBUTAN REKTOR 
 

 

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat, 
dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam 
semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.  

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena pandemi 
global Covid-19, karya buku “Pendidikan Karakter dalam 
Perspektif Islam” yang kini hadir di tangan pembaca patut 
mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut 
diperlukan sebagai bentuk penghargaan kita sebagai 
pembaca terhadap penulis yang dengan penuh kesungguhan 
hati, mampu menyelesaikan suatu naskah buku referensi 
yang berharga bagi khazanah ilmu pengetahuan. 

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu 
kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, karena pada 
tahun pertama kepemimpinan ini, melalui program Gerakan 
Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi, karya ini 
dapat lahir. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah 
satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni “Publikasi yang 
Aktif”, juga tentu menunjukkan bahwa produktivitas 
melahirkan karya referensi dan karya akademik harus tetap 
digalakkan dan didukung demi terciptanya suatu lingkungan 
akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah 
keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat 
mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi 
dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin 
Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian 
dari proses upgrading kapasitas dan updating 
perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah 
universitas. 

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam 
sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar 
adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya 
manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu 
dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap 
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akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong 
peningkatan kapasitas dan kreativitas sumber daya, dan 
menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap 
tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah 
kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat 
dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit 
diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan 
usaha maksimal kita untuk merealisasikannya. 

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi 
memori sekaligus legacy bagi penulisnya di masa datang. 
UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi 
pendidikan yang memiliki basic core pengembangan ilmu 
pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus 
memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan 
karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai 
kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia. 

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil 
meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi 
sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber 
daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan 
peradaban bangsa. 

Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas 
segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa 
merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang 
lurus untuk kita semua. Āmīn… 

 
Makassar, 17 Agustus 2020 
Rektor UIN Alauddin Makassar, 

 
 
 

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. 
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KATA PENGANTAR 

 

Karya ini menjelaskan sekelumit tentang persoalan 
pendidikan karakter dalam pandangan Islam yang 
merupakan persoalan penting yang dihadapi oleh 
masyarakat terutama bangsa Indonesia. Persoalan 
pendidikan karakter menjadi perhatian yang sangat serius 
akhir-akhir ini oleh karena disebabkan adanya kekhawatiran 
terhadap sebagian generasi muda yang telah mengalami 
degradasi moral. Di tengah kehawatiran itu, usaha untuk 
mengatasi persoalan tersebut telah menjadi perhatin 
tersendiri oleh pemerintah dengan menerapkan berbagai 
macam cara dan metode, baik melalui institusi pendidikan 
formal maupun non formal. 

Pada Bab dijelaskan mengenai Pendidikan Untuk 
Seumur Hidup: Persfektif Islam dengan bebrapa sub tema 
yaitu dimulai dengan pendahuluan, selanjutnya konsep 
Pendidikan Seumur Hidup, Aplikasi Pendidikan Seumur 
Hidup (Tinjauan umum dan Perspektif Islam. 

Selanjutnya pada Bab II berkaitan dengan Pendidikan 
Karakter: Menciptakan Manusia Melalui Spritualisme. Bab II 
ini membahas Pentingnya Membangun Pendidikan, 
kemudian Spritualitas: Menumbuhkan Karakter Masyarakat, 
Kesadaran terhadap Jati Diri dan yang terakhir Pendidikan 
Islam dan Pendidikan Ruhani 

Pada Bab III dibahas problematika pendidikan 
karakter, dengan sub bahasan Pengertian Karakter, 
Hubungan Karakter dengan Akhlak dalam Islam, dan 
Internalisasi Nilai Islam dan Pembentukan Karakter  

Kemudian dilanjutkan dengan Bab IV yaitu 
pembahasan tentang Urgensi Pendidikan Karakter Dalam 
Kehidupan. Pada bab ini pembahasan dimulai dengan 
Pendidikan Moral: Dasar Pedidikan Karakter. Selanjutnya 
pembahasan mengenai Metodologi Pendidikan Karakter, dan 
Pendidikan Karakter dalam Bernegara. 
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Dalam BAB V ini terdapat pembahasan mengenai 
Penghargaan Terhadap Keragaman Sebagai Impelementasi 
Pendidikan Karakter. Pembahasan berkaitan dengan 
Pendahuluan, Pengertian Multikultural, Multikulturalisme 
Sebagai Wacana Sosial Keagamaan, dan Multikultural dalam 
Hubungannya dengan Pendidikan Agama. 

Pada Bab VI Hubungan Antara Norma Islam Dan Norma 
Lokal Dalam Pembentukan Karakter: (Konteks Sulawesi 
Selatan). Pada bab ini difokuskan pada Syariat Islam: Antara 
idealita dan realita, Islam dan Budaya Setempat, Antara 
Tradisi dan Moral, Karakteristik Norma Islam, Bentuk-
bentuk Norma dalam Islam dan Sumber-sumber Moral dalam 
Islam serta Siriq sebagai Sebuah Norma Lokal  

Di Bab VII ini pembahasan berkaitan dengan 
Pendidikan Tentang Ketrampilan Bagi Remaja Menurut 
Ajaran Islam, Pemahaman Petunjuk Nabi tentang 
Ketrampilan, Aplikasi Petunjuk Nabi tentang Ketrampilan 
serta Implementasi ketrampilan dalam berbagai aspek.  

Pembahasan Bab VIII merupakan bahasan terakhir 
Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini: Upaya 
Membentuk Manusia Sempurna. Bab ini membahas 
mengenai Pendahuluan, selanjutnya tentang Pendidikan 
Anak Usia Dini dan terakhir mengenai Insan Kamil: Tujuan 
dari Penciptaan Manusia. 

Samata, September 2020 
Penulis, 
 
 
 
Wahyuddin 
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BAB I 
 

 

 

 

PENDIDIKAN UNTUK SEUMUR HIDUP: 

Perspektif Islam 

 

 
A. Pendahuluan 

alah satu sarana yang efektif untuk membina dan 

mengembangkan manusia dalam masyarakat adalah 

pendidikan yang teratur, rapi, berdaya guna, dan 

berhasil guna. Oleh karena itu, pendidikan harus 

dimasyarakatkan dan diupayakan untuk mampu 

memanusiakan manusia. Dengan kata lain, proses 

pendidikan diharapkan mampu membentuk dan menjadikan 

manusia sebagai hamba yang secara ikhlas mengabdi kepada 

Allah swt, yang pada gilirannya akan terbentuk di dalam 

S 
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dirinya terdapat dimensi kehambaan dan dimensi 

kekhalifahan. 

Dimensi kehambaan manusia adalah sebagai 

'Abdullah1 yang harus mengabdi dengan tunduk, taat dan 

patuh terhadap segala bentuk perintah Allah Swt, sedangkan 

dimensi kekhalifahan adalah sebagai khalifatullah2 yang 

diharapkan mampu memakmurkan alam raya ini sebagai 

ciptaan-Nya yang memang dipersiapkan untuk kehidupan 

manusia itu sendiri. Dengan demikian, pengabdian manusia 

sebagai khalifah Tuhan di atas dunia. 

Agar tugas pengabdian dan kekhalifahan tersebut 

dapat terlaksana dengan baik, maka manusia diharapkan 

mampu mengembangkan kreatifitas dan potensi pada 

dirinya melalui proses pendidikan. Hal ini berarti bahwa 

setiap manusia hams senantiasa mengaktifkan dirinya dalam 

dunia pendidikan di mana dan kapan pun tanpa dibatasi 

ruang dan waktu yang mengitarinya. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka pendidikan seumur hidup memiliki arti 

penting. 

Dengan konsep pendidikan seumur hidup, maka 

pendidikan masa di sekolah bukanlah satu-satunya masa 

setiap orang untuk belajar, melainkan hanya sebagian dari 

waktu belajar yang akan berlangsung seumur hidup. Pada 

sisi lain konsep pendidikan seumur hidup merumuskan asas 

bahwa pendidikan adalah proses yang terus menerus 

(kontinyu) berlangsung mulai dari bayi sampai meninggal 

dunia. Dalam tataran aplikasinya, maka pendidikan seumur 

hidup tersebut, tentu ditujukan kepada siapa saja, tanpa 

 

1Q.S. al-Zariyat (51): 56 

2Q.S. al-Baqarah (2): 30 
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mengenal batas usia dan jenis kelamin, yakni anak-anak 

maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. 

Menurut Zakiah Daradjat bahwa dalam perspektif 

Islam, pendidikan seumur hidup adalah berlangsung selama 

hidup dan tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di 

dunia ini telah berakhir pula.3 Artinya, Islam mengajarkan 

agar penganutnya dalam mengarungi hidup dan 

kehidupannya pada dasarnya harus senantiasa terlibat 

dalam kegiatan belajar, baik secara informal, formal, dan 

nonformal, secara berkesinambungan. 

Secara informal, ia harus mendapatkan pendidikan 

dalam lingkungan keluarga, secara formal ia harus aktif 

pendidikan dalam lingkungan sekolah, dan secara nonformal 

ia harus mengikuti pendidikan dalam lingkungan 

masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan ini, merupakan 

lembaga pelaksana pendidikan seumur hidup yang saling 

terkait antara satu dengan yang lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 

pembahasan tentang pendidikan seumur hidup menjadi 

penting untuk dikaji secara cermat dan mendalam. 

B. Konsep Pendidikan Seumur Hidup 

Term "konsep" berarti; pengertian, pendapat, paham, 

dan rancangan yang telah ada dalam pikiran.4 Sedangkan 

pendidikan adalah proses bimbingan dalam upaya 

pembentukan akhlak mulia dengan tidak melupakan 

kemajuan duniawi dan ilmu pengetahuan yang berguna 

 
3Zakiah Daradjat, et.  all, Ilmu Pendidikan Islam (Get. Ill; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1992), h. 31. 

4Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

II; (Get. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 456. 
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untuk perseorangan dan kemasyarakatan.5 Mengenai 

pengertian seumur hidup adalah perjalanan manusia 

seumur hidup (lifelong)?6 Dengan demikian, konsep 

pendidikan seumur hidup yang dimaksud di sini adalah 

rancangan atau gagasan tentang proses pembimbingan 

manusia yang terus berlangsung selama ia hidup. 

Konsep pendidikan seumur hidup yang disebutkan di 

atas, sejalan dengan salah satu adegium masyhur yang 

sering dikemukakan para ahli hikmah yakni;  

 tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai) 7)أطلبواالعممنإلاللحدوہ(

ke liang lahat). Konsep inilah, lahir beberapa istilah yang 

mengacu pada termininologi pendidikan seumur hidup, 

yakni dalam International Dictionary of Education dikatakan 

bahwa pendidikan seumur hidup tiada lain adalah 

pendidikan orang dewasa (adult education), pendidikan 

permanen (educational permanent) atau pendidikan 

berulang (recurrent education).8 Istilah-istilah ini, kemudian 

terkonsep secara redaksional dalam istilah life long 

education atau life long integrated education. Dengan 

konsep seperti ini, maka pendidikan seumur hidup berarti 

bahwa manusia mengalami proses pendidikan secara 

 
5Bahaking Rama, Sejarah Pendidikan Islam; Pertumbuhan dan 

Perkembangan Hingga Masa Khulafaurrasyidin (Get. I; Jakarta: Paradotama 

Wiragemilang, 2002), h. 8. Lihat juga H. Mappanganro, Implementasi 

Pendidikan Islam di Sekolah (Get.I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996), h. 

10. 

6Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan (Get. Ill; Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2004), h. 79. 

7Ishaq Ahmad Farhan, al-Tarbiyah al-Islamiyah bayn al-Asalah wa al-

Ma'asirah (Get. II; t.tp: Dar al-Furqan, 1983), h. 30. 

8Tery Page, et. all, International Dictionary of Education (Camridge: The 

MIT Press, 1980), h. 206. 
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berkesinambungan, atau secara terus menerus dan 

kontinyu, serta berlangsung sampai ajalnya tiba. 

Redja Mudyahardjo menjelaskan bahwa hidup (life) 

mempunyai tiga komponen yang saling berhubungan satu 

dengan lainnya, yaitu individu; masyarakat; dan lingkungan 

fisik. Perjalanan manusia seumur hidup (lifelong) 

mengandung perkembangan dan perubahan yang juga 

mencakup tiga komponen yakni;  

1. Tahap-tahap perkembangan individu, meliputi; masa 
balita, masa kanak-kanak, masa sekolah, masa 
remaja, dan masa dewasa;  

2. Peranan-peranan   sosial   yang   umum   dan   unik   
dalam   kehidupan, yang berbeda-beda di setiap 
lingkungan hidup; dan 

3. Aspek-aspek perkembangan kepribadian, meliputi; 
fisik, mental, sosial, dan emosional.9 

Lebih lanjut para pakar pendidikan merumuskan 

bahwa pendidikan yang tertuju pada pencapaian 

perkembangan perubahan individu dan secara utuh, yang 

berlangsung dalam kehidupan, terbangun atas tiga 

komponen, yaitu; landasan pendidikan; isi pendidikan, dan 

cara-cara pendidikan.  

1) Landasan Pendidikan 

Landasan pendidikan atau foundations of education, 

yakni landasan pemikiran bahwa pendidikan seumur hidup 

itu penting, di antaranya sebagai berikut: 

a. Landasan sosiologis, yakni karena adanya gejala 

bahwa anak-anak kurang mendapat pendidikan 

sekolah, putus sekolah atau tidak bersekolah sama 

 
9Redja Mudyahardjo, loc. cit. 
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sekali.10 Dengan demikian, pendidikan seumur 

hidup merupakan pemecahan atas masalah 

tersebut. 

b. Landasan ekonomis, yakni cara paling efektif untuk 

keluar dari lingkungan kemelaratan yang 

menyebabkan kebodohan, dan kebodohan 

menyebabkan kemelataran.11 Dengan demikian 

pendidikan seumur hidup memungkinkan 

seseorang untuk meningkatkan produktivitas, 

memelihara dan mengembangkan sumber-sumber 

yang dimiliki, memungkinkan hidup dalam 

lingkungan yang lebih menyenangkan, sehat, dan 

memiliki motivasi dalam mengasuh, serta mendidik 

secara tepat. 

c. Landasan politis, yakni adanya kesadaran tentang 

pentingnya hak milik, dan memahami fungsi 

pemerintah.12 Dengan demikian, pendidikan seumur 

hidup terutama masalah pendidikan 

kewarganegaraan perlu diberikan kepada setiap 

orang. 

d. Landasan ideologis, yakni adanya kesadaran bahwa 

semua manusia di-lahirkan ke dunia mempunyai 

hak yang sama, khususnya hak untuk mendapatkan 

pendidikan dan pengetahuan serta keterampilan.13 

Dengan landasan seperti ini, maka pendidikan 

seumur hidup akan memungkinkan seseorang 

 
10Ibid 

11lbid. Lihat dan bandingkan dengan H. Fuad Ihsan, Dasar-dasar 

Kependidikan (Get. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 44. 

12H. Fuad Ihsan, ibid., h. 45.               

13Ibid., h. 44.                                                                                     
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mengembangkan potensinya sesuai dengan 

kebutuhan hidupnya. 

e. Landasan teknologis, yakni adanya eksplosit ilmu 

pengetahuan dan teknologi terutama di negara 

berkembang, sehingga perlu memperbaharui 

pengetahuan dan keterampilan seperti yang 

dilakukan oleh negara maju.14 

f. Landasan psikologis dan pedagogis, yakni dengan 

perkembangan yang pesat mempunyai pengaruh 

besar terhadap konsep, teknik dan metode 

pendidikan. selain itu, perkembangan tersebut 

menyebabkan makin luas, dan kompleksnya ilmu 

pengetahuan. Akibatnya, tidak mungkin lagi di-

ajarkan seluruhnya kepada peserta didik di 

sekolah.15 Dengan demikian, pendidikan di 

lingkungan sekolah hendaknya memotivasi peserta 

didik untuk belajar terus menerus sepanjang 

hidupnya. 

2) Isi Pendidikan 

Isi pendidikan atau contents of education berkenaan 

dengan persediaan kultural yang berupa pengetahuan 

manusia serta perkembangan pengetahuan baru dan 

keusangan pengetahuan.16 Ini berarti bahwa materi-materi 

yang diajarkan dalam proses pembelajaran pada pendidikan 

seumur hidup, harus didesain secara efektif sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

 
14Ibid., h. 45. 

15Lihat H. Zahara Idris, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, t.th), h. 112. 

16Redja Mudyahardjo, loc. cit. 
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3) Cara-cara Pendidikan 

Cara-cara pendidikan atau means of education adalah 

berkenaan dengan cara-cara komunikasi verbal dan 

nonverbal, alat-alat bantu belajar mengajar baru, dan 

sebagainya. Komunikasi verbal dan nonverbal terletak pada 

kemampuan head, heart dan hand. Sedangkan alat-alat 

pendidikan sepenuhnya diserahkan pada masyarakat 

dengan keadaan yang bervariasi, dari   keadaan   yang   

sederhana   sampai   keadaan   yang   dapat   memenuhi 

persyaratan.17 

Dengan merujuk pada komponen-komponen 

pendidikan seumur hidup sebagaimana yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka pendidikan seumur hidup dikenal 

beberapa konsep/kunci, yakni; konsep pendidikan sumur 

hidup itu sendiri; konsep belajar seumur hidup; dan 

kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. 

Konsep pendidikan sumur hidup itu sendiri adalah 

pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide 

formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan 

pengalaman-pengalaman pendidikan. Hal ini berarti 

pendidikan akan meliputi seluruh rentangan usia, yakni usia 

paling muda sampai usia paling tua dan adanya basis 

institusi yang amat berbeda dengan basis yang melandasi 

persekolahan konsensional. 

Selanjutnya, konsep belajar seumur hidup berarti 

pelajar karena respons terhadap keinginan yang didasari 

untuk belajar dan angan-angan pendidikan menyediakan 

kondisi-kondisi yang membantu belajar. Jadi, istilah belajar 

 
17lbid., uraian lebih lanjut, lihat H. M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam 

(Get. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 57. 
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ini merupakan kegiatan yang dikelola walaupun tanpa 

organisasi sekolah dan kegiatan ini justru mengarah pada 

penyelenggaraan asas pendidikan seumur hidup. 

Sedangkan konsep pelajar seumur hidup adalah orang-

orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pelajar 

seumur hidup, melihat belajar baru sebagai cara yang logis 

untuk mengatasi problema dan terdorong untuk belajar di 

seluruh tingkat usia dan menerima tantangan dan 

perubahan seumur hidup sebagai pemberi kesempatan 

untuk belajar baru. Dalam keadaan demikian, perlu adanya 

sistem pendidikan yang bertujuan membantu 

perkembangan orang-orang secara sadar dan sistemik 

merespon untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. 

Mengenai kurikulum yang membantu pendidikan 

seumur adalah bahwa kurikulum didesain atas dasar prinsip 

pendidikan seumur hidup betul-betul telah menghasilkan 

pelajar seumur hidup secara berurutan melaksanakan 

belajar seumur hidup. Kurikulum yang demikian, 

merupakan kurikulum praktis untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pen-

didikan seumur hidup.  

Gambaran pendidikan sebagai proses dinamis yang 

berawal pada kondisi aktual dari orang yang belajar dan 

lingkungannya menuju kondisi ideal dan konsep pendidikan 

seumur hidup tidaklah jauh berbeda. Sosok ilmu pendidikan 

dewasa ini, tidak terdiri dari satu ilmu, tetapi mencakup 

sejumlah cabang ilmu pendidikan. 

C. Aplikasi Pendidikan Seumur Hidup (Tinjauan umum dan 

Perspektif Islam) 

Aplikasi dapat berarti implementasi, pelaksanaan atau 

penetapan dan dapat pula berarti aktualisasi atau 
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sosialisasi.18 Pengertian tersebut, maka aplikasi pendidikan 

seumur hidup yang dimaksudkan oleh penulis adalah wujud 

penerapan pendidikan seumur hidup. 

Dalam Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 

dinyatakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di 

sekolah merupakan jalur formal, sedangkan pendidikan 

yang diselenggarakan di masyarakat merupakan jalur 

nonformal, dan pendidikan yang diselenggarakan di 

keluarga merupakan jalur informal.19 

Selanjutnya, pada pasal 10 ayat 1 dalam Undang-

undang tersebut di dijelaskan bahwa penerapan pendidikan 

ada yang dilaksanakan di sekolah dan di luar sekolah.20 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Fuad Ihsan 

menyatakan bahwa dalam konsep pendidikan seumur hidup 

pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah yang 

dilembagakan, dan yang tidak dilembagakan saling mengisi 

dan saling memperkuat.21 

Pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan 

adalah proses pendidikan yang diperoleh seseorang dari 

pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, pada 

umumnya tidak teratur dan tidak sistematis, sejak seseorang 

lahir sampai mati, seperti di dalam lingkungan keluarga. 

Walaupun demikian pengaruhnya sangat besar, karena di 

lingkungan keluargalah pertama kali anak dipelihara, 

 
18Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op. cit., h. 902. 

19Tim   Perumus   Fokus   Media, Undang-undang RI No. 20 tahun   

2003 Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Fokusraedia, 2003), h. 8. 

20lbid., h. 9. 

21Fuad Ihsan, op. cit., h. 41. 
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dibesarkan, dan menerima sejumlah nilai serta norma yang 

ditanamkan kepadanya. 

Pada sisi lain, pendidikan keluarga juga turut memberi 

pengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan 

anak dalam segala hal, dan termasuk di dalamnya memberi 

pengaruh terhadap motivasi belajar anak sampai akhir 

hayatnya. Terkait dengan ini, Wlodkowski dan Jaynes 

menyatakan bahwa "para orang tua hendaknya tampil 

sebagai faktor pemberi pengaruh utama bagi motivasi 

belajar anak".22 

Sejalan dengan kepentingan dan masa depan anak-

anak, maka orang tua mereka menyekolahkannya dan 

karena itu pendidikan di sekolah adalah termasuk rangkaian 

pendidikan seumur hidup. Sistem pendidikan di sekolah, 

teratur, sistematis, mempunyai jenjang dan dibagi dalam 

waktu-waktu tertentu yang berlangsung sejak pada taman 

kanak-kanak sampai perguruan tinggi.23 Pendidikan di 

sekolah sangat strategis untuk membina peserta didik dalam 

menghadapi masa-masa selanjutnya, sampai peserta didik 

tersebut berumur uzur. 

Selain kedua lingkungan pendidikan seumur yang telah 

disebutkan, maka lingkungan pendidikan seumur hidup 

yang juga signifikan kedudukannya adalah pendidikan luar 

sekolah yang dilembagakan, yakni semua bentuk pendidikan 

yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah dan 

berencana di luar kegiatan persekolahan.24 Dalam hal ini, 

 
22Raymond Wlodkowski J dan Judith H. Jaynes, Eager to Learn, 

diterjemahkan oleh M. Chairul Annam dengan judul, Motivasi Belajar (Jakarta: 

Cerdas Pustaka, 2004), h. 21. 

23Fuad Ihsan, op. cit., h. 42. 

24lbid 
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tenaga pengajar, fasilitas, cara penyampaian, dan waktu 

yang dipakai, serta komponen-komponen lainnya 

disesuaikan dengan keadaan peserta, atau peserta didik 

supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Lembaga pendidikan luar sekolah yang dilembagakan 

secara formal seperti kursus-kursus ketarampilan dan jasa, 

panti latihan kerja, pusat latihan kejuruan, sistem magang 

dan selainnya.25 Sedangkan lembaga pendidikan luar 

sekolah yang dilembagakan secara informal seperti 

pengajian-pengajian dalam bentuk majelis taklim, ceramah 

agama di mesjid-mesjid dan sebagainya.26 Kedua bentuk 

pendidikan luar sekolah tersebut nampaknya sangat 

feleksibel. Dalam hal ini, khusus pendidikan di luar sekolah 

yang dilembagakan secara formal bisa saja diikuti oleh 

siapapun yang dapat belajar lebih lanjut berdasarkan 

keterampilan yang dimilikinya. Sedangkan pendidikan luar 

sekolah yang dilembagakan secara informal sangat 

memungkinkan untuk diikuti oleh siapa pun yang mau 

belajar tanpa terikat dengan keterampilan yang dimilikinya, 

dan seringkali tanpa dipungut biaya untuk mengikutinya. 

Selanjutnya, aplikasi pendidikan seumur hidup dalam 

artian sosialisasi pendidikan seumur hidup, pada umumnya 

diarahkan pada anak-anak dan orang-orang dewasa dan 

dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan 

mereka yang sangat dibutuhkan di dalam hidup. 

Pendidikan seumur hidup bagi anak, sangatlah penting 

untuk memperoleh perhatian. Proses pendidikannya 
 

25Abu Ahmadi, et. al, llmu Pendidikan (Cet.I; Jakarta: Rineka Cipta, 

1991), h. 145. 

26Uraian lebih lanjut, lihat Nurul Huda, et.  all., Pedoman Majelis ta'lim 

(Jakarta: Proyek Penerangan dan Bimbingan Dakwah Khotbah Agama Islam 

Pusat, 1984), h. 5. 
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menekankan pada metodologi yang mengajar, oleh karena 

pada dasarnya pada diri anak harus tertanam kunci belajar, 

motivasi belajar dan kepribadian belajar yang kuat. Program 

kegiatan disusun mulai peningkatan kecakapan baca tulis, 

keterampilan dasar dan mempertinggi daya pikir anak, 

sehingga memungkinkan anak terbiasa untuk belajar, 

berpikir kritis dan mempunyai pandangan kehidupan yang 

dicita-citakan pada masa yang akan datang.27 Sedangkan 

pendidikan seumur hidup bagi orang dewasa adalah dalam 

rangka pemenuhan "self interest" yang merupakan tuntunan 

hidup mereka sepanjang masa.28 Di antara self interest 

tersebut, kebutuhan akan baca tulis bagi mereka umumnya 

dan latihan keterampilan bagi para pekerja, sangat 

membantu mereka untuk menghadapi situasi dan persoalan-

persoalan penting yang merupakan kunci keberhasilan. 

Dalam perspektif Islam, aplikasi pendidikan seumur 

hidup tersebut adalah berdasarkan fase-fase perkembangan 

manusia itu sendiri. Artinya, proses pendidikan itu 

disesuaikan dengan pola dan waktu, serta irama 

perkembangan yang dialami oleh seseorang sampai akhir 

hayatnya, yakni; 

1) Masa al-Janin (usia dalam kandungan)         

Masa al-Jauin, tingkat anak yang berada dalam 

kandungan dan adanya kehidupan setelah adanya roh dari 

Allah swt.29 Pada usia 4 bulan, pendidikan dapat diterapkan 

dengan istilah "pranatal" atau juga dapat dilakukan sebelum 

 
27Sulaiman Yusuf, Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1999), h. 38. 

28Fuad Ihsan, op. cit., h. 47. 

29Lihat Zainuddin et. al., Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali (Get. I; 

Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 69. 
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menjadi janin yang disebut dengan pendidikan "pra 

konsepsi". Karena itu, ibu sebagai orang tua yang 

mengandung anak, hendaklah mempersiapkan kondisinya 

fisik maupun psikisnya, sebab sangat menentukan dan 

berpengaruh terhadap proses kelahiran anak nanti. Selain 

konsumsi makanan dan ketenangan emosional ibu juga 

perlu dijaga (ketenangannya). 

2) Masa bayi (usia 0-2 tahun) 

Pada tahap ini, orang belum memiliki kesadaran dan 

daya intelektual, ia hanya mampu menerima rangsangan 

yang bersifat biologis dan psikologis melalui air susu ibunya. 

Olehnya itu, dalam fase ini belum dapat diterapkan interaksi 

edukatif secara langsung (direct), karena itu proses edukasi 

dapat dilakukan menurut Islam adalah memberi adzan di 

telinga kanan dan iqomah di telinga kiri ketika baru lahir,30 

memberi nama yang baik ketika diaqiqah.31 Jadi, fase hari-

hari pertama dan minggu-minggu pertama dari 

kelahirannya, sudah mesti diperkenalkan kalimat tauhid, 

selanjutnya memberi nama yang bernuansa islami. 

3) Masa kanak-kanak (usia 2-12 tahun) 

Pada fase ini, seseorang mulai memiliki potensi-

potensi biologis, paedagogis. Oleh karena itu, mulailah 

diperlukan adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, 

pengajaran dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat 

 
30Demikian maksud hadis yang dinyatakan oleh Aisyah ra"  رايت

وسلمأذنفيأذنالح سنيمنىواقمهيسريسولاهللاصلياهللاعليه  . Hadis tersebut termaktub dalam 

Abu Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistaniy, Sunan Abu Dawud, juz 

IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 326. 

31Demikian maksud hadis dari Anas bin Malik yang menyatakan 

 Hadis tersebut termaktub "قالالنبيصليهللاعلهوسلم:الغلميعقعنهيومالسابعويماطعنهألذى"

dalam ibid., juz II; 89. 
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dan minat atau fitrahnya.32 Dalam hal ini, ketika berumur 

enam tahun hendaklah dipisahkan dari tempat tidurnya33 

dan memerintahkan untuk salat ketika berumur tujuh 

tahun.34 Proses pembinaan dan pelatihan lebih efektif lagi 

bila pada usia tujuh tahun disekolahkan pada Sekolah Dasar. 

Hal tersebut dikarenakan pada fase ini, seseorang mulai aktif 

dan mampu memfungsikan potensi-potensi indranya 

walaupun masih pada taraf pemula. 

4) Masa puber (usia 12-20 tahun) 

Pada tahap ini, seseorang mengalami perubahan 

biologis yang drastis, postur tubuh hampir menyamai orang 

dewasa walaupun taraf kematangan jiwanya belum 

mengimbanginya. Pada tahap ini, seseorang mengalami 

masa transisi, masa yang menuntut seseorang untuk hidup 

dalam kebimbangan, antara norma masyarakat yang telah 

melembaga agaknya tidak cocok dengan pergaulan hidupnya 

sehari-hari, sehingga ia ingin melepaskan diri dari belenggu 

norma dan susila masyarakat untuk mencari jati dirinya, ia 

ingin hidup sebagai orang dewasa, diakui, dan dihargai, 

tetapi aktivitas yang dilakukan masih penuh kekanak-

kanakan, sehingga acapkali orang tua masih mengikat dan 

membatasi kehidupannya agar nantinya dapat mewarisi dan 

 
32Demikian maksud QS. al-Rum (30):30 yang menyatakan 

 فطرةاهللالتيفطرالناسعليها “

33Demikian maksud hadis dari Anas bin Malik (sambungan hadis 

terdahulu) yang menyatakan "فإذابلغستسنينعزلفراشه" Hadis tersebut termaktub 

dalam Abu Dawud, loc. cit. 

34Demikian maksud QS. al-Rum (30):30 yang menyatakan 

 hadis tersebut termaktub ”مرواوالدکمبالصلوةوهمابناعسنينواضربوهمعايهاوهمابناععسر“

dalam ibid., h. 90 
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mengembangkan hasil yang diperoleh orang tuanya. Proses 

edukasi fase puber ini, hendaknya dididik mental dan 

jasmaninya misalnya mendidik dalam bidang olahraga35 dan 

memberikan suatu model yang Islami, sehingga ia mampu 

hidup "remaja" di tengah-tengah masyarakat tanpa 

meninggalkan nilai-nilai normatisisme Islam. 

5) Masa kematangan (usia 20,30) 

Pada tahap ini, seseorang telah beranjak dalam proses 

pendewasaan, mereka sudah mempunyai kematangan dalam 

bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk 

menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu, proses 

edukasi dapat dilakukan dengan memberi pertimbangan 

dalam menentukan teman hidupnya36 yang memiliki ciri 

mukafaah (ideal) dalam aspek agama, ekonomi, sosial, dan 

sebagainya. 

Pada fase ini pencarian teman hidup bagi seseorang 

sekaligus membawanya ke pelaminan, karena nantinya ia 

akan membetuk rumah tangga sendiri yang dapat mengatur 

kehidupannya secara bertanggung jawab. 

6) Masa kedewasaan (usia 30- ...sampai akhir hayat) 

Pada tahap ini, seseorang telah berasimilasi dalam 

dunia kedewasaan dan telah menemukan jati dirinya yang 

hakiki, sehingga tindakannya penuh dengan kebijaksanaan 

 
35Demikian maksud sabda Nabi saw. "علموااوالدكمبالرماحواصباح" Hadis 

tersebut dikutip dari Ahmad al-Hasyimiy, Mukhtar Ahadits al-Nabawiy (Mesir: 

Makatbah al-Tijariyyah, t.th.), h. 200. 

36Demikian maksud hadis yang menyatakan 

 Hadis tersebut termaktub dalam kitab Ibn "يامعشرالشبابمناستطاعمنكمالباعةفليتزوج"

Hajar al-Asqalaniy, Bulug al-Maram min Adillat al-Ahkam (t.t.: Maktab Dar Ihya 

al-Kutub al-Arabiyah, t.th.), h.200. 
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yang mampu memberi naungan dan perlindungan bagi 

orang lain. Proses edukasi dapat dilakukan dengan cara 

mengingatkan agar mereka lebih memperbanyak amal-amal 

shalih.37 Serta mengingatkan bahwa harta dan anak yang 

dimiliki agar selalu didarmabaktikan kepada agama, negara 

dan masyarakat sebelum menjelang hayatnya.38 

Menurut ajaran Islam menuntut ilmu itu wajib,39 

karena selain ilmu itu berkembang secara pesat dan takkan 

habis dikaji maka pendidikan seumur hidup merupakan 

kewajiban bagi setiap muslim. Pada sisi lain, karena Islam 

juga memang mendambakan umatnya betul-betul tidak 

berhenti belajar dan memulainya sedini mungkin. 

Berdasar pada uraian-uraian di atas, maka dapat 

dirumuskan bahwa pendidikan seumur hidup adalah suatu 

keharusan, dan dalam perspektif merupakan suatu 

kewajiban. Pendidikan seumur hidup tersebut, bisa di 

lingkungan rumah tangga, di lingkungan sekolah/madrasah, 

bisa pula di luar sekolah atau mayarakat, selain itu dapat 

dilaksanakan di tempat-tempat ibadah. Oleh karena itu, 

rumah tempat ibadah bisa dijadikan sebagai penopang 

teraplikasinya konsep pendidikan seumur hidup. 

D. Penutup 

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, 

pertama, pendidikan seumur hidup adalah life long 

education atau life long integrated education, yakni proses 

 
37Demikian maksud QS. al-Maidah (5): 48 “فاستبقواالخيرات”   

38Lihat Zainuddin et. al., loc cit. 

39Dalam hadis dikatakan”طلبالعلمفريضةعلىكلمسلمومسلمة” 
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pendidikan yang dilakukan oleh setiap individu secara 

berkesinambungan, atau secara terus menerus dan 

kontinyu, serta berlangsung sampai ajalnya tiba. Pendidikan 

seumur hidup tersebut terdiri atas tiga komponen, yaitu; 

landasan-landasan pendidikan; isi pendidikan, dan cara-cara 

pendidikan. Ketiga komponen ini, melahirkan konsep kunci 

tentang pendidikan seumur hidup, yakni; konsep pendidikan 

sumur hidup itu sendiri; konsep belajar seumur hidup; 

konsep pelajar seumur hidup; dan kurikulum yang 

membantu pendidikan seumur hidup. Aplikasi pendidikan 

seumur hidup adalah proses pendidikan seumur hidup 

melalui pendidikan sekolah, proses pendidikan luar sekolah 

yang dilembagakan, dan yang tidak dilembagakan. 

Kedua, aplikasi pendidikan seumur hidup dalam artian 

sosialisasi pendidikan seumur hidup, pada umumnya 

diarahkan pada anak-anak dan orang-orang dewasa dan 

dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan 

mereka yang sangat dibutuhkan di dalam hidup. Dalam 

perspektif Islam, aplikasi pendidikan seumur hidup tersebut 

adalah berdasarkan fase-fase perkembangan manusia itu 

sendiri. Artinya, proses pendidikan itu disesuaikan dengan 

pola dan tempo, serta irama perkembangan yang dialami 

oleh seseorang mulai sejak masa kecilnya sampai akhir 

hayatnya. 
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PENDIDIKAN KARAKTER: 

Menciptakan Manusia Melalui Spritualisme 

 

 

A. Pentingnya Membangun Pendidikan 

dalah sebuah keniscayaan bahwa manusia adalah 

makhluk yang mutlak hidup dengan sesamanya. Ia 

membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan yang 

lain agar tercipta tujuan-tujuan hidup yang diinginkannya 

(zoon politicon). Tetapi dibalik itu, kelompok manusia yang 

terikat dalam suatu komunitas tertentu, mestilah menerima 

keragaman atas tujuan-tujuan hidup yang ingin dicapai, baik 

secara personal maupun kelompok. 

A 
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Dalam kerangka kemajemukan, masyarakat tidak 

membeda-bedakan lagi apiliasi politik, agama, suku dan 

bahkan asal keturunan seorang manusia. Sebab seseorang 

dihargai atas upaya kreatifitas dan keberhasilan yang 

ditunjukkannya demi kesejahteraan rakyat. Kamajemukan 

masyarakat Indonesia tercermin dalam aneka ragam 

kelompok masyarakat dan anutan agamanya. Tetapi 

meskipun demikian, kesadaran akan kemajemukan tidak 

bisa diabaikan begitu saja, sebab ia bisa menjadi pemicu 

konplik horizontal di masyarakat. Salah satu cara untuk 

memberi pemahaman tentang kemajemukan adalah melalui 

pendidikan yang baik. 

Pengalaman menunjukkan bahwa wilayah-wilayah 

tertentu dianggap berhasil adalah karena faktor pendidikan 

yang maju. Kita bisa bercermin kepada negara-negara 

seperti Singapura, Australia dan bahkan Malaysia dianggap 

sebagai kiblat karena kualitas pendidikan yang maju. Di 

Indonesia kita mengenal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 

karena menjadi salah satu ikon pendidikan yang berkualitas. 

Sebuah teori mengatakan bahwa semakin maju pendidikan, 

maka semakin maju pula suatu masyarakat, karena dalam 

sektor pendidikan, pastilah mencakup peningkatan ekonomi, 

sosial, budaya dan pariwisata suatu masyarakat.  

Sebagian pemimpin, terutama di daerah, kurang 

berminat untuk berinvestasi dalam bidang pendidikan. 

Boleh jadi alasannya karena keuntungan material 

berinvestasi dalam pendidikan tidak begitu dirasakan 

dibandingkan dengan sektor ekonomi. Padahal, ketika 

investasi di bidang pendidikan berhasil, maka kita akan 

mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik. 

Dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik dan 

berkarakter, maka mestilah kemajuan suatu daerah akan 
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dapat tercapai dan tentu saja masyarakat akan merasakan 

kesejahteraan. Karena itu, mengapa kita khawatir 

berinvestasi di bidang pendidikan? 

Bagi saya, menumbuhkan ekonomi terlebih dahulu 

adalah langkah yang kurang tepat, sebab pertumbuhan 

ekonomi dapat menimbulkan individualisme dan 

kesenjangan sosial. Tetapi menciptakan pendidikan yang 

berkualitas dan bermuatan karakter terlebih dahulu, akan 

menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang baik, karena 

ditopang oleh kesadaran berbagi dan peduli terhadap 

sesama.  

B. Spritualitas: Menumbuhkan Karakter Masyarakat  

Menumbuhkan karakter merupakan persoalan yang 

tidak mudah meskipun itu sangat dibutuhkan saat ini. Sebab 

karakter yang baik tidak bisa didapatkan secara instant, 

tetapi ia dibangun melalui proses yang cukup lama. Kita 

tentu sepakat bahwa masyarakat yang memiliki karakter 

yang baik dapat menjadikan masyarakat itu memperoleh 

kebahagiaan dan kesejahteraan. Untuk memperoleh 

karakter yang baik kita perlu menumbuhkan spritualitas 

dalam masyarakat, sebab penanaman nilai-nilai spritual 

merupakan sumber dari karakter yang baik. Dalam ajaran 

spritualisme terkandung sikap-sikap humanis dan inklusif. 

Sikap humanis adalah sikap yang mengedepankan 

penghargaan terhadap manusia tanpa melihat agama, suku 

atau ras orang lain. Humanisme membebaskan manusia dari 

ketertindasan. Bermasyarakat yang ramah, yang 

menyejukkan, bukan yang menakutkan apalagi mendorong 

untuk melakukan kekerasan. Sikap yang humanis bisa 

memanusiakan manusia, kalau ia menjadi bagian dari 

gerakan kemanusiaan itu sendiri, tetapi kalau ia menjauhkan 

diri dari gerakan kemanusiaan, maka ia tidak bisa 
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memanusiakan manusia. Ia harus menyatukan diri dalam 

gerakan kemanusiaan yang universal dalam berbagai cara 

seperti penegakan HAM, hak-hak minoritas, hak perempuan, 

dan sebagainya. 

Ia menempatkan manusia dalam konteks 

ke“makhluk”annya. Kecenderungan sikap yang demikian 

menjadikannya punya rasa empati terhadap persoalan-

persoalan kemanusiaan tanpa terpengaruh dengan ideologi 

atau agama yang diyakininya. Siapapun ia dan dalam ranah 

apapun orang tersebut menjadi “rekan kehidupan”nya. 

Apabila ada yang melakukan kekerasan, maka sebenarnya 

sebagai seorang yang memiliki nilai spritulitas dalam hal ini 

tidak memiliki fungsinya, karena nilai-nilai spritualitas 

justru untuk melindungi, membebaskan manusia dan 

menciptakan perdamaian. 

Ia mendorong untuk selalu menghargai manusia 

tanpa membeda-bedakan golongan, organisasi, agama dan 

sukunya. Seseorang yang selalu menempatkan agama, suku 

atau keturunan dan bahkan organisasi di atas kepentingan 

yang lebih besar, maka ia telah melupakan ajaran agamanya. 

Karena agama apapun mengajarkan bahwa perhargaan 

terhadap sesama manusia menjadi misi yang paling utama. 

Sikap inklusif adalah sikap yang terbuka terhadap 

pemahaman orang lain dan mampu menghargai pemahaman 

tersebut. Berbeda dengan sikap yang eksklusif yang lebih 

tertutup dan sulit menerima pandangan orang lain, maka 

sikap yang inklusif terbuka untuk memahami pandangan 

atau kelompok lain. Dengan demikian seseorang manpu 

menghormati komitmen dirinya sendiri terhadap kebenaran 

sebagai mutlak untuk dirinya dan sekaligus menghormati 

konsistensi mutlak yang berbeda dari orang lain.  
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C. Kesadaran terhadap Jati Diri 

Bentuk formulasi spritualitas manusia yang baik 

adalah melakukan penjernihan fitrah kemanusiaanya, agar 

fitrah senantiasa berorientasi pada hal-hal suci sebagaimana 

kesucian fitrahnya dan pemadatan energi ketuhanan dalam 

dirinya, sehingga manusia senantiasa memiliki energi 

ketuhanan dalam memerankan fungsinya sebagai 

khalifatullah di muka bumi, (Ahmad Suaedi, 1994). Agar 

fitrah yang dianugerahkan Tuhan dan dibawa manusia sejak 

ia melangkahkan kakinya di muka bumi berfungsi dengan 

sebaik-baiknya. 

Fitri atau fitrah adalah suatu potensi yang disertakan 

Tuhan terhadap manusia yang dibawa sejak lahir yang 

berupa kesucian, keorisinilan (genuine), serta kealamian 

(natural). Kata fatara sendiri dengan berbagai derivasinya 

ditemukan kurang lebih sebanyak 20 kali dalam al Qur’an. 

Maknanya dalam Bahasa Arab dapat berarti “Yang 

Membuat”, kesucian, atau awal pagi. Fitrah dimaknai dengan 

awal pagi, karena pada saat itu ia memberi nuansa serta 

semangat baru untuk memulai kehidupan di hari itu. 

Fitrah dengan berbagai maknanya diatas, akan 

membawa setiap manusia pada puncak kesucian. Dengan 

fitrah pula seseorang akan dikembalikan kepada 

keorisinilannya serta kenaturalannya. Karena sesuatu yang 

kembali kepada bentuknya yang orisinil atau alamiah, maka 

ia akan menjadi baik dan menarik untuk dilihat dan ia 

mampu menjalankan fungsi-fungsinya kembali secara baik 

dan normal pula. 

Kata kesucian sendiri dalam teks-teks agama tidak 

hanya menggunakan kata fitrah, tetapi juga memakai kata 

zaka-yazki. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan fitrah 

itu adalah dengan cara mensucikan diri. Salah satu 
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kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebelum 

mendapatkan fitrah adalah keharusan untuk mengeluarkan 

zakat fitrah. Zakat fitrah menjadi sarana untuk mensucikan 

diri. Seseorang yang tidak mengeluarkannya pada bulan 

Ramadhan, maka menurut agama ia tidak berhak 

mendapatkan hari fitrah tersebut, oleh karena ia tidak 

memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkannya. 

Setiap umat manusia pastilah menginginkan kesucian 

dalam dirinya. Tentu saja kesucian itu tidak akan didapatkan 

tanpa berusaha menempuh jalan-jalannya. Ajaran agama 

banyak memberi tuntunan untuk mendapatkan kesucian 

tersebut. Ada dua bentuk untuk mendapatkannnya yaitu, 

pertama, mengadakan hubungan kepada Sang Pencipta 

melalui dzikir atau mengingatNya. Tentu saja dzikir dalam 

hal ini tidak dimaknai hanya dengan menyebut nama-

namaNya, tetapi juga dengan melaksakan perintahNya. 

Kedua, mengadakan hubungan dengan sesama makhlukNya 

dengan rasa kepedulian. Ajaran agama memberi tuntunan 

bahwa salah satu wujud rasa kepedulian adalah dengan 

memberi mereka sebahagian kebahagiaan dan kesenangan 

untuk orang lain baik berupa materi maupun non-materi. 

Fitrah sesungguhnya juga menghilangkan sifat egoisme 

dalam diri manusia. Sikap egolah yang dapat membawa 

manusia kepada kehancuran. Fitrah mengajarkan manusia 

untuk saling memberi dan menerima maaf. Fitrah juga 

mengajak manusia untuk selalu mengadakan silaturahmi 

antar sesamanya. 

Memberi ucapan maaf sambil mengulurkan tangan 

kepada setiap orang pada hari fitrah tentu saja merupakan 

simbol, tetapi ucapan memberi maaf tersebut haruslah 

dimaknai lebih dalam. Dengan demikian, kita akan 
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merelakan apapun yang menjadi penghalang untuk berbuat 

baik di antara sesama manusia. 

Sifat egoisme yang selalu menghinggapi manusia akan 

cenderung sukar menerima perlakuan orang lain terhadap 

dirinya. Apatah lagi kalau menganggap dirinya lebih benar 

dan lebih suci. Lebih jauh dari itu digunakan untuk 

mengeksploitasi orang lain demi kepentingan pribadinya. 

Tidak seorangpun manusia dapat menganggap dirinya 

lebih suci dari yang lain. Tuhan menegur orang-orang yang 

menganggap dirinya lebih suci, karena kesucian adalah 

penilaian Tuhan. Tuhan berfirman: “wala tuzakku 

anfusakum wahuwa a’lamu bimanittaqa” (Dan janganlah 

kamu menganggap dirimu lebih suci, karena Dia yang paling 

tahu siapa yang bertaqwa) (Q.S. al Najm: 32). Dengan 

demikian, setiap orang akan selalu memberi dan menerima 

maaf orang lain, karena ia meyakini kesalahan dan kealpaan 

selalu terdapat dalam diri manusia. 

Kealamian atau keaslian seseorang terpancar dari 

sikapnya yang selalu senang, tenang, dan optimis dalam 

menghadapi kehidupan. Seseorang yang menyadari 

fitrahnya adalah orang yang selalu mengadakan islah 

(perbaikan) di antara sesama manusia. Ia selalu 

menganjurkan progressifitas dalam kehidupan. 

Progressifitas itu diyakini sebagai tuntutan dari Tuhan 

kepada manusia. Tuhan berfirman: “…Dan hendaklah setiap 

orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk 

hari esoknya…” (Q.S. al Hasyr: 18). 

D. Pendidikan Islam dan Pendidikan Ruhani  

Subyektivitas manusia dalam mengkaji pendidikan itu 

sendiri memunculkan berbagai konsep dan teori pendidikan 

sesuai dengan wacana dan cara pandang mereka. Salah 
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satunya yakni konsep pendidikan Islam yang didasarkan 

atas nilai-nilai dogmatis Islam sebagai wahyu Illahi tanpa 

mengesampingkan sumber-sumber komponen lain dalam 

pendidikan, seperti dukungan kuat dari adat, budaya dan 

capaian ilmu pengetahuan, untuk perlu adanya reaktualisasi 

pemahaman dalam upaya implementasi nilai adat secara 

holistik dalam kehidupan anak didik, sehingga penerapan 

nilai-nilai tidak hanya dalam bentuk mata pelajaran saja 

tetapi perlu diaktualisasikan dalam kehidupan di sekolah.  

Pendidikan Islam menurut Drs. Ahmad D. Marimba 

adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-

hukum agama Islam menuju terbentuknya pribadi utama 

dalam ukuran Islam. Sedangkan menurut Dr. Abdul Mujid, 

pendidikan Islam adalah proses transinteralisasi 

pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui 

upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan 

pengawasan dan pengembangan potensinya, guna mencapai 

keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. 

Dari pengertian di atas dapat diambil rumusan bahwa 

pendidikan Islam adalah usaha-usaha untuk menyampaikan 

ilmu pengetahuan dan nilai Islam baik dalam bentuk 

bimbingan rohani maupun jasmani guna mewujudkan 

terbentuknya manusia yang memiliki kepribadian utama 

serta keselamatan didunia dan akhirat.  

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 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 keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara 
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(pasal 1, butir 1). Pendidikan juga dapat diartikan sebagai 

proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau 

sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui pengajaran dan latihan. Dalam bahasa Arab, kata 

pendidikan biasanya diwakili oleh kata Tarbiyah yang secara 

keseluruhan menghimpun kegiatan yang terdapat dalam 

pendidikan, yaitu membina, memelihara, mengajarkan, 

menyucikan jiwa dan mengingatkan manusia terhadap hal-

hal yang baik.  

Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia 

seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlak 

dan keterampilannya. Karakteristik pertama pendidikan 

Islam adalah penekanan pada pencarian ilmu pengetahuan, 

penguasaan dan pengembangan atas dasar ibadah kepada 

Allah swt. Setiap penganut Islam diwajibkan mencari ilmu 

pengetahuan untuk dipahami secara mendalam yang dalam 

taraf selanjutnya dikembangkan dalam kerangka ibadah 

guna kemaslahatan umat manusia, pencarian, penguasaan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan ini merupakan suatu 

proses yang berkesinambungan, dan pada prinsipnya 

berlangsung seumur hidup. inilah yang kemudian dikenal 

dengan istilah life long education dalam sistem pendidikan 

modern. Dalam upaya menciptakan pendidikan Islam harus 

ditata kembali sehingga program pendidikannya 

berorientasi pada pencapaian dan penguasaan kompetensi 

tertentu, oleh karena itu pendidikan Islam harus mempunyai 

sifat; (a) Multiprogram yang berorientasi pada tujuan 

perpektif dan kebutuhan deskriptif, (b) setiap program 

disusun dengan menggunakan prinsip pemaduan kompetitif 

kognitif, afektif, dan “akhlak” (c) Diversifikasi program 

ditata sesuai dengan kebutuhan nyata di dalam lingkungan 

sekolah yang berorientasi pada penampilan perilaku anak 

didik yang islami.  
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PROBLEMATIKA PENDIDIKAN KARAKTER 

 

A. Pengertian Karakter 

arakter adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi 

pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 

temperamen, watak.40 Adapun karakter adalah 

kepribadian, berprilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak.41 

Kamus Bahasa Indonesia, belum memasukkan kata karakter, 

 
40Tim Penyusun Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 

h. 132. 

41Akhmad Sudrajat, “Konsep Pendidikan Karakter”,  dalam Akmad 

Sudrajat.wordpress.com, 15 September 2010, 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15/konsep-pendidikan-

karakter/dan baca Kemendiknas, Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah 

Menengah Pertama, (Jakarta,2010).    

K 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15/konsep-pendidikan-karakter/dan
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15/konsep-pendidikan-karakter/dan
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yang ada adalah kata ‘watak’ yang diartikan sebagai sifat 

batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan 

tingkah laku, budi pekerti, dan tabiat. Sebagian menyebutkan 

karakter sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas moral 

dan mental, sementara yang lainnya menyebutkan karakter 

sebagai penilaian subjektif terhadap kualitas mental saja, 

sehingga upaya mengubah atau membentuk karakter hanya 

berkaitan dengan stimulus terhadap intelektual seseorang. 

Definisi lain karakter adalah sebagai suatu penilaian 

subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaiatn 

dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat 

diterima oleh masyarakat.42 Karakter berarti tabiat atau 

kepribadian. karakter merupakan “keseluruhan disposisi 

kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang 

mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan tata 

perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara 

berpikir dan bertindak. 

Karakter adalah ‘distinctive trait, distinctive quality, 

moral strength, the pattern of behavior found in an 

individual or group’. Or character determines someone’s 

private thoughts and someone’s action done. Good character 

is theinward motivation to do what is right, according to the 

highest standard of behavior in every situation’.43 Dalam 

konteks ini, karakter dapat diartikan sebagai identitas diri 

seseorang. 

 
42Melly Latifah, “Peran Keluarga dalam Pendidikan Karakter 

Anak”,dalam Strawberrysekolahbakatprestasi.wordpress.com, 

dipublikasikan 17 Oktober 2010, http//strawberrysekolahbakat-prestasi. 

Wordpress.com/2010/10/17/peranan-keluarga-dalam-pendidikan-karakter-

anak//.  

43Anik Ghufron, “Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa pada 

Kegiatan Pembelajaran” dalam Cakrawala Pendidikan, (Yogyakarta, UNY, 

Mei 2010, Th. XXIX, Edisi Khusus Dies Natalis UNY), h. 14-15.  
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Karakter dapat didefinisikan sebagai paduan dari pada 

segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi 

tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu 

dengan yang lainnya. Karakter merupakan siapa anda 

sesungguhnya. Batasan ini menunjukkan bahwa karakter 

sebagai identitas yang dimiliki seseorang yang bersifat 

menetap sehingga seseorang atau sesuatu itu berbeda dari 

yang lain.44 

Sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan 

cerminan kepribadian secara utuh dari seseorang: 

mentalitas, sikap, dan perilaku. Karakter selalu berkaitan 

dengan dimensi fisik dan psikis individu. Karakter bersifat 

kontekstual dan kultural. Karakter bangsa merupakan jati 

diri bangsa yang merupakan akumulasi dari karakter-

karakter warga masyarakat suatu bangsa. Karakter 

merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan tata nilai 

interaksi antar manusia (when character is lost then 

everything is lost). Secara universal berbagai karakter 

dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas 

pilar: kedamaian (peace), menghargai (respect), kerja sama 

(cooperation), kebebasan (freedom), kebahagiaan 

(happiness), kejujuran (honesty), kerendahan hati 

(humility), kasih sayang (love), tanggungjawab 

(responsibility), kesederhanaan (simplicty), toleransi 

(tolerance), dan persatuan (unity). 

Karakter (character) mengacu pada serangkaian sikap 

(attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), 

dan keterampilan (skills). Karakter meliputi sikap seperti 

keinginan untuk melakukakan hal yang terbaik, kapasitas 

 
44Anita Yus, “Pengembangan Karakter Melalui Hubungan Anak-

Kakek-Nenek”’ dalam Arismantoro (Peny.), Tinjauan Berbagai Aspek 

Character Building (Tiara Wacana: Yogyakarta, 2008), h. 91.  
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intelektual seperti kritis dan alasan moral, perilaku seperti 

jujur dan bertanggungjawab, mempertahankan prinsip-

prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, kecakapan 

interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang 

berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, dan 

komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan 

masyarakatnya. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, 

tatakrama, budaya, dan adat istiadat. Karakteristik adalah 

realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, 

sosial, emosional, dan etika). Individu yang berkarakter baik 

adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang terbaik. 

Pengertian ini senada dengan pengertian dari sumber 

lain yang menyatakan bahwa “character is the sum of all the 

qualities that make you who you are. It’s your values, your 

thoughts, your words, your actions”, artinya (Karakter 

adalah keseluruhan nilai-nilai, pemikiran, perkataan, dan 

perilaku atau perbuatan yang telah membentuk diri 

seseorang. Dengan demikian, karakter dapat disebut sebagai 

jati diri seseorang yang telah terbentuk dalam proses 

kehidupan oleh sejumlah nilai-nilai etis dimilikinya, berupa 

pola pikir, sikap, dan perilakunya).45 

Karakter seseorang berkembang berdasarkan potensi 

yang dibawa sejak lahir atau yang dikenal sebagai karakter 

dasar yang bersifat biologis. Aktualisasi karakter dalam 

bentuk perilaku sebagai hasil perpaduan antara karakter 

biologis dan hasil hubungan atau interaksi dengan 

 
45Pengertian karakter ini bersumber dari www.educationplanner.org.  
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lingkungannya. Karakter dapat dibentuk melalui pendidikan, 

karena pendidikan merupakan alat yang paling efektif untuk 

menyadarkan individu dalam jati diri kemanusiaannya. 

Dengan pendidikan akan dihasilkan kualitas manusia yang 

memiliki kehalusan budi dan jiwa, memiliki kecemerlangan 

pikir, kecekatan raga, dan memiliki kesadaran penciptaan 

dirinya. dibanding faktor lain, pendidikan memberikan 

dampak dua atau tiga kali lebih kuat dalam pembentukan 

kualitas manusia.46            

Seorang filusuf Yunani Aristoteles mendefinisikan 

karakter yang baik sebagai kehidupan dengan melakukan 

tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri 

seseorang dan orang lain. Aristoteles menginginkan kepada 

kita apa yang cenderung kita lupakan di masa sekarang ini: 

kehidupan yang berbudi luhur termasuk kebaikan yang 

berorientasi pada diri sendiri (seperti kontrol diri dan 

moderasi) sebagaimana halnya dengan kebaikan yang 

berorientasi pada hal lainnya (seperti kemurahan hati dan 

belas kasihan), dan kedua jenis kebaikan ini berhubungan. 

Kita perlu untuk mengendalikan diri kita sendiri - keinginan 

kita, hasrat kita - untuk melakukan hal baik bagi orang lain. 

Karakter merupakan campuran kompatibel dari 

seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, 

cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal 

sehat yang ada dalam sejarah.47 Sebagaimana pendapat 

 
46Wahid Munawar, “Peengembangan Model Pendidikan Afeksi 

Berorientasi Konsiderasi untuk Membangun Karakter Siswa yang Humanis 

di Sekolah Menengah Kejuruan”, Makalah dalam Procedings of The 4th 

International Conference on Teacher Education; Join Conference UPI & 

UPSI (Bandung: UPI, 8-10 November 2010), h. 339.  

47J.D. Novak, A. Theory of Education (Ithaca: Cornell University 

Press, 1986), h. 107.  
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tersebut di atas, tidak ada seorang pun memiliki semua 

kebaikan itu, dan setiap orang memiliki beberapa 

kelemahan. Orang-orang dengan karakter yang sering dipuji 

bisa jadi sangat berbeda antara satu dengan lainnya. 

Berdasarkan pada pemahaman klasik ini dimaksudkan 

untuk memberikan suatu cara berpikir tentang karakter 

yang tepat bagi pendidikan nilai: karakter diri dari nilai 

operatif, nilai-nilai dalam tindakan. Kita berproses dalam 

karakter kita, seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan, 

suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk 

menanggapi situasi untuk dengan cara yang menurut moral 

baik. 

Karakter yang terasa demikian, memiliki tiga bagian 

yang saling berhubungan: pengetahuan moral, perasaan 

moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri atas 

mengetahui hal yang baru, menginginkan hal yang baik, dan 

melakukan hal yang baik-kebiasaan dalam cara berpikir, 

kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Ketiga 

hal ini diperlukan untuk mengarahkan suatu kehidupan 

moral: ketiganya ini membentuk kedewasaan peserta didik 

atau anak kita. Sudah jelas bahwa kita menginginkan peserta 

didik atau anak-anak kita untuk mampu melakukan apa yang 

mereka yakini itu benar - meskipun berhadapan dengan 

godaan dari dalam dan tekanan dari luar.     

B. Hubungan Karakter dengan Akhlak dalam Islam 

Dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak, terlihat 

bahwa pendidikan karakter mempunyai orientasi yang sama, 

yaitu pembentukan karakter. Perbedaan bahwa pendidikan 

akhlak terkesan timur dan Islam, sedangkan pendidikan 

karakter terkesan Barat dan sekuler, bukan alasan untuk 

dipertentangkan. Pada kenyataannya keduanya memiliki 

ruang untuk saling mengisi. Bahkan pendidikan karakter 
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mengisyaratkan keterkaitan erat antara karakter dan 

spiritualitas. Dengan demikian, bila sejauh ini pendidikan 

karakter telah berhasil dirumuskan oleh para penggiatnya 

sampai pada tahapan yang sangat operasional meliputi 

metode, strategi, dan teknik, sedangkan pendidikan akhlak 

syarat dengan informasi kriteria ideal dan sumber karakter 

baik, maka memadukan keduanya menjadi suatu tawaran 

yang sangat inspiratif. Hal ini sekaligus menjadi entry point 

bahwa pendidikan karakter memiliki ikatan yang kuat 

dengan nilai-nilai spritualitas dan agama. 

Dalam terminologi Islam, pengertian karakter memiliki 

kedekatan pengertian dengan pengertian “akhlak”.48 Kata 

akhlak berasal dari kata khalaqa (bahasa Arab) yang berarti 

perangai, tabiat dan adat istiadat. Menurut pendekatan 

etimologi, pendekatan “akhlak” (أخالق) yang menurut logat 

diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.49 

Kalimat ini mengandung segi-segi persesuaian dengan 

perkataan “khalkun” (خلق) yang berarti kejadian, serta erat 

hubungannya dengan “khalik” (خالق) yang berarti pencipta 

dan “makhluk” (مخلوق) yang berarti yang diciptakan.50 

Pola bentukan definisi “akhlak” tersebut muncul 

sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara 

Khalik (Penciptaan) dan makhluk (yang diciptakan) secara 

timbal balik, yang kemudian disebut sebagai hablun 

minallah. Dari produk hablun minallah yang verbal, biasanya 

 
48Tim Penyusun Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 

h. 195.  

49Luis Ma’luf, Al-Munjid (Beirut: al-Maktabah Al-Katulikiyah, t.t.), 

h. 194.  

50Zahruddin AR dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, 

(Jakarta: Rajawali, 2004), h. 1-2.  
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lahirlah pola hubungan antar sesama manusia yang disebut 

dengan hablum minannas (pola hubungan antar sesama 

makhluk). 

Ibnu Athur dalam bukunya an-Nihayah menerangkan 

bahwa hakikat makna khuluq tersebut ialah gambaran batin 

manusia yang tepat (yaitu jiwa dan sifat-sifatnya), sedangkan 

khalqu merupakan gambaran bentuk luarnya (raut muka, 

warna kulit, dan tinggi rendahnya tubuh).51 

Senada dengan pendapat di atas, Imam Al-Ghazali 

menyatakan bahwa bilamana orang mengatakan si A itu baik 

khalqu-nya dan khuluq-nya, berarti si A itu baik sifat lahir 

dan sifat batinnya. Berpijak pada sudut pandang kebahasaan, 

definisi akhlak dalam pengertian sehari-hari disamakan 

dengan “budi pekerti”, kesusilaan, sopan santun, tatakrama 

(versi bahasa Indonesia) sedang dalam bahasa Inggrisnya 

disamakan dengan istilah moral atau ethic.52 

Dalam tinjauan kebahasaan, dikatakan bahwa:53 

 االخالق هي صفات االنسان االدبية

“Akhlak ialah segala sifat manusia yang terdidik.” 

Memahami ungkapan tersebut di atas, bisa dimengerti 

sifat/potensi yang dibawa setiap manusia sejak lahir: artinya, 

potensi ini sangat tergantung dari cara pembinaan dan 

pembentukannya. Apabila pengaruhnya positif, out putnya 

adalah akhlak mulia; sebaliknya apabila pembinaannya 

negatif, yang terbentuk adalah akhlak mazmuniah (tercela).    

 
51Ibnu Athir, al-Nihayah (Beirut : Dar al-Fikr, 1987), h. 98.   

52Zaharuddin AR dan Hasanuddin Sinaga, Zahruddin AR dan 

Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak    

53Abd. Hamid Yunus, Dairatul Maa’rif II, (Kairo: Asy-Syab, t.t.) h. 

346. 
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Firman Allah swt., dalam QS As-Syams ayat 8 

menegaskan: 

لَۡهَمَها فُُجورََها َوَتۡقَوىَٰها 
َ
   ٨فَأ

“Maka Allah menghilangkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan 
dan ketakwaannya.” 54        

Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai berikut: 

اَْلُخْلُق ِعبَاَرةٌ َعْن َهْيئَِة فِى النَّْفِس َراِسَخٍة َعْنَها تَْصُدُر اْالَْفعَاُل بُِسُهْولٍَة  
 َويُْسٍر ِمْن َغْيِر َحاَجٍة ِاَلى فِْكٍر ُوُرِويَّةٍ 

“Akhlak adalah suatu perangai (watak/tabiat) yang menetap 
dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya 
perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan 
ringan tanpa dipikirkan atau direncanakan sebelumnya”.55 

Pengertian akhlak seperti ini hampir sama dengan yang 

dikatakan oleh Ibnu Maskawih, yang mendefinisikan akhlak 

sebagai berikut: 

 َحاٌل ِللنَّاِس َداِعيَةٌ َلَها ِاَلى اَْنعَاِلَها ِمْن َغْيِر فِْكٍر ُوُرِويَّةٍ 

“Akhak adalah suatu keadaan jiwa yang menyebabkan 
timbulnya perbuatan tanpa melalui pertimbangan dan 
dipikirkan secara mendalam.” 56 

Akhlak diartikan sebagai ilmu tata krama,57 ilmu yang 

berusaha mengenal tingkah laku manusia, kemudian 

memberi nilai kepada perbuatan baik atau buruk sesuai 

 
54Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: 

CV. Toha Putra, 2007), h. 204.  

55Al-Ghazali, Mengobati Penyakit Hati Membentuk Akhlak Mulia, 

(Bandung: Kharisma, 1994, Cet.I), h. 31.  

56Ibnu Miskawih, Menuju Kesempatan Akhlak, (Bandung: Mizan, 

1994, Cet. 2), h. 56.  

57Husin Al-Habsi, Kamus Al-Kautshar, (Surabaya: Assegaf, t.t.), h. 

87.  
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dengan norma-norma dan tata susila. Akhlak sebagai 

kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan 

dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan 

pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Akhlak sebagai 

suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, kekuatan 

berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan 

tindakan yang benar (akhlak baik) atau tindakan yang jahat 

(akhlak buruk).58 Pendapat senada dengan pendapat di atas: 

“Sebagian orang mengetahui bahwa yang disebut akhlak 

ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya kehendak itu bila 

membiasakan sesuatu, kebiasaan itu dinamakan akhlak.” 59 

Kehendak merupakan keinginan manusia setelah 

bimbang, sedang kebiasaan merupakan perbuatan yang 

diulang-ulang sehingga mudah melakukannya. Masing-

masing dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai 

kekuatan, dan gabungan dari dua kekuatan itu menimbulkan 

kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang besar inilah yang 

bernama akhlak.60 Apabila kebiasaan menghasilkan suatu 

perbuatan baik disebut akhlakul karimah, bila menghasilkan 

perbuatan buruk disebut akhlakul masmumah. 

Akhlak dermawan umpamanya, semula timbul dari 

keinginan berderma atau tidak. Dari kebimbangan itu tentu 

pada akhirnya timbul, umpamanya, ketentuan memberi 

derma. ketentuan ini merupakan kehendak, dan kehendak ini 

bila dibiasakan akan menjadi akhlak, yaitu akhlak dermawan. 

Apabila dari perangai tersebut timbul perbuatan baik, maka 

 
58M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif al-Qur’an, 

(Jakarta: Amzah, 2007),h. 4.   

59Zahruddin AR dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, h. 

4.  

60Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak) (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 

h. 102. 
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perbuatan demikian disebut akhlak baik. Demikian 

sebaliknya jika perbuatan yang ditimbulkannya perbuatan 

buruk, maka disebut akhlak jelek. 

Pendapat lain yang menguatkan persamaan arti budi 

pekerti dan akhlak adalah  seperangkat nilai yang dijadikan 

tolok ukur untuk menentukan baik buruknya suatu 

perbuatan atau suatu sistem nilai yang mengatur pola sikap 

dan tindakan manusia.61 Pendapat lain mengatakan bahwa 

akhlah ialah budi pekerti, watak, kesusilaan, dan kelakuan 

baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar 

terhadap khalik-Nya dan terhadap sesama manusia.62 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada 

perbedaan yang mendasar antara akhlak dan karakter/budi 

pekerti. Keduanya dapat dikatakan sama, kendatipun tidak 

dipungkiri ada sebagian pemikiran yang tidak sependapat 

dengan mempersamakan kedua istilah tersebut.  

C. Internalisasi Nilai Islam dan Pembentukan Karakter  

Hakikat dasar dari pendidikan Islam dan pendidikan 

ruhani adalah penciptaan karakter anak Islam yang Islami. 

Proses penciptaan karakter Islami itu sesungguhnya adalah 

penumbuhan kehidupan yang disadari memiliki hubungan 

langsung dengan sang Khalik. Penyadaran dan kesadaran 

adanya koneksi langsung antara makhluk dengan khaliq 

dipastikan menjadikan makhluk terlatih untuk hati-hati 

dalam hidup dan akan memiliki karakter mulia.  

Dalam khazanah keilmuan Islam, konsepsi dan amali 

yang mengajarkan tentang pembentukan karakter ada 

 
61Muslim Nurdin, et. al., Moral Islam dan Kognisi Islam, (Bandung: 

CV Alabeta,1993, Cet. Ke-1), h. 205.     

62Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedia Pendidikan, (Jakarta: 

Gunung Agung, 1976), h. 9.  
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dalam ilmu tasawuf. Tasawuf adalah adalah inti agama. Inti 

terdalam dari teori dan latihan spiritual melalui jalan 

tasawuf adalah muraqabah, musyahadah, dan muhasabah. 

Muraqabah adalah tidak dikuasai oleh segala sesuatu selain 

Allah, dan terus menerus menfokus hati dan perbuatan 

kepada-Nya. Musyahadah yakninya menyaksikan keagungan 

dan keindahan Allah dalam seluruh eksistensi apapun jua. 

Artinya tidak mudah silau oleh gemerlapnya kehidupan 

duniawi yang seringkali memukau dan mengusur nilai-nilai 

kebaikan dan kebenaran. Muhasabah, yaitu introspeksi diri 

yang terus menerus agar tidak lalai dari jalan agama dan 

Tuhan. Artinya, selalu waspada terhadap pelanggaran agama 

dan pelanggaran nilai. Dalam dunia pendidikan, khususnya 

dalam pembentukan karakter Islami, maka semua 

komponen dilingkungan pendidikan diupaya menciptakan 

situasi dan lingkungan yang memungkin semua pihak 

mendapatkan inti dari agama dan inti dari tasawuf.  

Dalam pembelajaran dan pembiasaan dapat ditempuh 

cara-cara yang mengedepankan internalisasi nilai-nilai 

keberimanan yaitu mencari dan menemukan jawaban yang 

benar dan optimal atas pertanyaan, maa huwal imaan? 

Kemudian dilanjutkan dengan mendalami pertanyaan 

tentang keberislaman, dengan dengan mencari dan 

menemukan jawaban yang benar dan optimal atas 

pertanyaan, maa huwal islaam? Terakhir diupayakan 

menjelaskan dan menerapkan makna ihsan, yaitu mencari 

jawaban yang benar dan tinggi atas pertanyaan, maa huwal 

ihsaan?  

Dalam hadis dijelaskan tentang Ihsan. Ihsan adalah 

anta’budallaha kaannaka tarahu fain lamtan tarahu fainnahu 

yaraka artinya: “Sembahlah Allãh seakan-akan engkau 

sungguh melihatnya dan bila tidak melihatnya (memang 
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engkau tidak bisa melihatnya) maka sadarilah bawa Dia 

sungguh melihatmu”, (Hadis Riwayat Bukhari-Muslim). 

Perbuatan ihsan itu pada dasarnya mengembalikan 

kehidupan pada kesederhanaan (qanâ’ah), dan berusaha 

mengidentifikasikan diri dengan Allãh melalui perbuatan 

terpuji (takhallûqu bi akhlâqil Allãh) dengan menjaga 

kesucian diri serta melakukan ibadah-ibadah yang 

membersihkan hati, menjauhkan diri dari pengaruh buruk. 

Ciri seperti ini sesuai sekali dengan karakteristik tasawuf 

yaitu; the code of the heart (fiqh al-bâtin), or the purification 

of the soul (tazkîyatu al-nafs) or feeling of God’s presence 

(al-Ihsân). Derajat ihsan adalah derajat tertinggi dari 

keberagamaan Islam, dan derajat ihsan tidak akan didapat 

tanpa mencapai derajat iman dan Islam terlebih dahulu.  

Kualitas ibadah orang yang sudah sampai pada derajat 

ihsan sudah sangat dekat dengan Tuhan. Mencari dan 

menemukan jawaban tentang iman dan Islam pada dasarnya 

sudah berjalan melalui pembelajaran kognitif dan sudah ada 

dalam kurikulum sekolah sesuai jenjangnya. Sedangkan 

pemahaman tentang ihsan, masih sangat terbatas sekali. 

Penerapan tentang konsep ihsan adalah merupakan 

pelaksanaan pendidikan karakter yang islami. Karena, 

seorang baru bisa sampai ke derajat ihsan, apabila ia telah 

lebih dahulu melalui tiga level proses pencerahan dan 

pengamalan yang ketat. Ketiga proses itu adalah level 

takhalli/ta’abbud/tilawah, level tahalli/taqarrub/tazkiyah, 

dan level tajalli/tahaqquq/ taklim. Proses takhalli adalah 

proses pembebasan dalam bingkai/level ta’abbud dalam arti 

suatu peribadatan atau pengabdian yang didasarkan atas 

negosiasi hamba dengan Allah SWT dalam bentuk pahala 

dan dosa atau surga dan neraka. Level ta’abbud ini memiliki 

empat tahap sebagai berikut: 1) taubat, 2) warak dalam arti 

kehati-hatian dalam bertindak agar tidak jatuh ke dalam 
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perbuatan dosa dan maksiat atau salah dan syubahat, 3) 

zuhud atau asketik atau tidak dimasukkan benar ke dalam 

hati, dan 4) warak dalam arti sewaktu membutuhkan Allah 

dan rasul-Nya di setiap waktu dan tempat.  

Proses tahalli adalah proses pembangunan jiwa dalam 

level taqarrub (letup-letupan jiwa yang berusaha 

mendekatkan kualitas diri dengan Allah SWT) tanpa 

kompensasi dosa-pahala atau surga-neraka. Pada level ini 

tiada motivasi beragama lain, kecuali untuk mendekatkan 

kualitas diri sedekat mungkin dengan-Nya dan sampai 

menyatu dengan-Nya. Oleh sebab itu level ini memiliki pula 

empat tahap, yaitu 1) tawakal, 2) sabar, 3) rida, dan 4) 

syukur.  

Proses tajalli adalah proses pencerahan/tahaqquq 

dalam arti transparansi hubungan hamba dengan Tuhan 

yang dilakukan tidak dengan amal saleh saja, tetapi dengan 

banyak kontemplasi terhadap Tuhan. Level tajalli ini 

memiliki pula empat tahap dan sekaligus merupakan buah 

pencerahan jiwa yang sangat indah dan manis, yaitu 1) 

mahabbah (cinta Tuhan), 2) makrifah, 3) hakikat, dan 4) 

kasyaf (tersingkapnya tabir dengan sirr) Titian spiritual 

yang paling efektif dalam spiritualitas Islam adalah shalat 

yang khusyuk.  
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BAB IV 
 
 
 
 
 

URGENSI PENDIDIKAN KARAKTER  
DALAM KEHIDUPAN 

 
 
 

A. Pendahuluan 

endidikan karakter sebagai keseluruhan dinamika 

relasional antarindividu dengan berbagai macam 

dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, 

agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya 

sehingga ia dapat bertanggungjawab atas pertumbuhan 

dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain 

dalam hidup mereka. 

Cara-cara seorang individu menghayati kebebasannya 

tergantung pada struktur rasional yang ia miliki berhadapan 

P 
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dengan individu lain di luar dirinya, yaitu baik dengan 

individu lain, maupun dalam konteks kelembagaan. Dalam 

konteks kelembagaan ini pun yang ia hadapi sesungguhnya 

bukan struktur itu sendiri, melainkan individu yang 

diberikan hak dan kewarganegaraan tertentu berdasarkan 

kodratnya sebagai individu, melainkan ditentukan oleh relasi 

kekuasaan tempat individu berada. 

Dalam sebuah relasi interpersonal yang tidak 

menghargai kebebasan individual akan terdapat 

ketimpangan. Sebab kebebasan merupakan perasyarat 

perkembangan individu sebagai pribadi yang unik dan tidak 

tergantikan. Situasi ini juga dibiarkan akan membuat 

pertumbuhan karakter seseorang berhenti. Yang terjadi 

kemudian adalah penindasan dan pembelengguan 

kebebasan. 

Oleh karena itu, pendidikan karakter sesungguhnya 

bersifat liberatif, yaitu sebuah usaha dari individu, baik 

secara pribadi (melalaui pengelohan pengalaman sendiri), 

maupun secara sosial (melalui pengelolaan pengalaman atas 

struktur hidup bersama, khususnya, perjuangan pembebasan 

dari strukutur yang menindas) untuk membantu 

menciptakan sebuah lingkungan yang membantu 

pertumbuhan kebebasannya sebagai individu sehingga 

individualitas dan keunikannya dapat semakin dihargai. 

Kebebasan merupakan landasan bagi perjuangan 

pengukuhan diri setiap individu. Jika kebebasan adalah 

syarat bagi sebuah tindakan bermoral, pendidikan karakter 

yang mengusahakan pertumbuhan moral juga merupakan 

sebuah tindakan yang membawa individu pada penghayatan 

kebebasan secara lebih mendalam. 

Pendidikan karakter berkaitan terutama dengan 

bagaimana seorang individu menghayati kebebasannya 



Wahyuddin 

 

44 

 

dalam relasi mereka dengan orang sebagai individu, maupun 

dengan orang lain sebagai individu yang ada di dalam sebuah 

struktur yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, 

pendidikan karakter tidak semata-mata bersifat individual, 

melainkan juga memiliki dimensi sosial-struktural, meskipun 

pada gilirannya yang menjadi kriteria penentuannya adalah 

nilai-nilai kebebasan individu yang sifatnya personal. 

B. Pendidikan Moral: Dasar Pedidikan Karakter 

Pendidikan karakter yang memiliki dimensi individual 

berkaitan erat dengan pendidikan nilai dan pendidikan 

moral seseorang. Sementara, pendidikan karakter yang 

berkaitan dimensi sosial-struktural lebih melihat bagaimana 

menciptakan sebuah sistem sosial yang kondusif bagi 

pertumbuhan individu. Di sini, terdapat gradualitas dalam 

relasi kekuasaan mulai dari yang otoritarian sampai 

demokratis. Dalam konteks inilah kita bisa meletakkan 

pendidikan moral dalam kerangka pendidikan karakter. 

Pendidikan moral merupakan dasar bagi sebuah pendidikan 

karakter. Sebagaimana telah kita pahami dari kasus Sokrates, 

kita melihat bahwa sekuat apa pun struktur menindas yang 

dijumpai oleh manusia, struktur itu tidak dapat memiliki 

kekuatan memaksa terhadap keputusan moral seseorang. 

Penguasa tiran dan telikung mayoritas sekalipun tidak dapat 

menghalang-halangi keputusan moral individu seorang 

pribadi. 

Moralitas terutama berbicara tentang apakah kita 

sebagai manusia merupakan manusia yang baik atau buruk. 

Moralitas melihat bagaimana manusia yang satu mesti 

memperlakukan manusia yang lain. Moralitas merupakan 

pemahaman nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi 

seorang individu dan komunitas agar kebebasan dan 

keunikan masing-masing individu tidak dilanggar sehingga 
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mereka semakin menghargai kemartabatan masing-masing. 

Secara umum moralitas berbicara tentang bagaimana kita 

memperlakukan orang, atau hal-hal lain secara baik sehingga 

menjadi cara bertindak, terutama bagi pribadi dan 

komunitas. 

Tentang yang baik dan buruk inipun menimbulkan 

banyak perdebatan, sebab apa yang baik dan apa yang buruk 

bagi setiap orang itu berbeda. Pendidikan moral merupakan 

sebuah usaha dari manusia yang dilakukan secara otonom 

untuk mendefinisikan dirinya sendiri sebagai orang yang 

baik melalui keputusan dan perilakunya yang dilakukan 

secara bebas. Bahwa struktur yang menindas bisa 

menelikung kebebasan individu tidaklah dapat kita ingkari. 

Namun, kita juga tidak dapat menolak kenyataan bahwa 

integritas moral seseorang tidak ditentukan oleh jaringan 

struktural yang ia alami, melainkan ditentukan oleh 

keputusan pribadi yang dilakukan secara bebas berdasarkan 

pada kesadaran nurani. Keputusan yang berdasarkan pada 

suara hati inilah yang membuat apa saja yang berasal dari 

luar individu tidak dapat membelenggu kebebasannya. 

Contoh keteladanan moral ini telah banyak kita lihat. Hal ini 

tidak mengherankan, sebab manusia sebagai individu 

memang memiliki kemampuan untuk berdevosi dan 

mengarahkan dirinya pada nilai-nilai tertentu, terutama, 

nilai-nilai moral yang akan menentukan kualitas dirinya 

sebagai manusia. 

Dalam kerangka pendidikan, pertumbuhan rerasa 

moral (sense of moral) seseorang tergantung dari 

pengalaman hidupnya sejak ia kanak-kanak sampai dewasa. 

Oleh karena itu, rerasa moral ini sangat fragil dan rapuh. 

Pertumbuhan rerasa moral seorang individu banyak 

ditentukan oleh jalinan relasional antara naluri, kehidupan 
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sosial, dan perkembangan akal budi yang berbaur menjadi 

satu, membentuk seseorang menjadi individu yang demikian 

itu. 

Keseimbangan pertumbuhan moral seseorang 

ditentukan oleh kemampuannya untuk menghayati hidup 

bermoral sesuai dengan tahap perkembangan pribadinya. 

Ketika kanak-kanak, seorang individu akan lebih didominasi 

oleh bentuk kodrat semata, yaitu, keinginan untuk 

mempertahankan hidup, seperti, makan, minum. Ia akan 

cenderung untuk menjaga yang baik (good) dan menghindari 

yang tidak baik (bad). 

Menginjak usia tujuh tahun anak-anak melewati tahap 

kanak-kanak menuju keadaan kesadaran diri atas status 

mereka. oleh karena itu, rasa bersalah mulai timbul dengan 

kuat, beriringan dengan tumbuhnya semacam adanya hukum 

yang berasal dari dalam dirinya sendiri (inner law). Hukum 

dalam batin inilah yang menumbuhkan rasa religiusitas 

seseorang yang memberikan imajinasi bahwa Allah 

merupakan sosok yang patut dicintai dan dipuji. 

Masa krisis biasanya terjadi antara usia 12 sampai 15 

tahun ketika anak memasuki masa sebelum puber. Pada 

masa ini anak biasanya mengalami masa pemberontakan. 

Figur-figur yang negatif yang lebih mudah menjadi contoh 

bagi mereka, ini terjadi karena dalam diri mereka mulai 

muncul perasan untuk merdeka, lepas dari keterikatan 

mereka yang lebih dewasa. Tidak mengherankan, pada usia 

seperti ini, anak paling sulit untuk diberitahu atau diberi 

nasehat. Mereka memilih figur tersendiri yang sering kali 

bertentangan dengan pemikiran orang dewasa. 

Masa antara usia 16 sampai 20 tahun biasanya diisi 

dengan moralitas pubertas yang sifatnya sangat kacau dan 

penuh kontradiksi. Inilah masa ketika setiap usaha untuk 
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menyentuh kepribadian individu itu akan membawanya 

pada dua ekstrem berbeda, entah menjadi individu yang 

lebih baik maupun lebih buruk. Sikap baik dan kemurahan 

hati pada orang lain menjadi semakin bertumbuh 

dibandingkan dengan masa sebelumnya. Namun, jika tidak 

terolah dengan baik, individu ini juga memiliki sikap anti-

sosial yang tinggi, cenderung narsis dan egois. Mereka 

sedang berada pada tahap integrasi dengan kehidupan orang 

dewasa. 

Setelah berusia 20 tahun biasanya individu mulai 

membangun sebuah kesadaran moral setelah beberapa 

waktu mengalami perkenalan dengan kehidupan orang-

orang dewasa. Kesadaran akan nilai-nilai moral ini menjadi 

pandu bagi prilaku mereka. 

Pendidikan moral mestinya memberikan kepada 

peserta didik yang sedang dalam proses pertumbuhan moral 

sebuah pengalaman strukturisasi diri yang mendalam. 

Tahap-tahap itu mesti dilalui dengan kesadaran lewat 

pengalaman sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan 

keseimbangan moral. Oleh karena itu, pertumbuhan individu 

dalam kehidupan moral semestinya merupakan sebuah 

usaha yang sifatnya progresif, bukan regresif atau represif. 

Prilaku moral bisa ditentukan melalui tiga tahap 

perkembangan. Pertama, adanya rasa tekanan dari pihak 

luar, misalnya entah dari tekanan sosial atau hukum Ilahi. 

Kedua, adanya tekanan dari luar ini membuat seorang 

individu memiliki sikap tunduk terhadap otoritas di luar 

dirinya. Sikap ini menjadi sarana bertahan agar ia tetap eksis 

di dalam masyarakat. Sikap ini, dalam artian tertentu, 

merupakan reduksi dari prilaku bermoral yang bermutu. 

Sementara, tahap ketiga, merupakan afirmasi diri. Di sini, 

seorang individu memiliki kebebasan untuk menentukan 
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keputusan moral bagi dirinya sendiri sehingga ia mampu 

memaknai tindakannya secara bebas, tidak terpengaruh oleh 

intimidasi di luar dirinya atau terpaksa melakukan karena 

sudah ditentukan oleh hukum Ilahi. Ia mengafirmasi nilai-

nilai moral itu sebagai bagian dari pola perilakunya. Tahap 

ini bisa dikatakan sebagai tahap moral yang lebih tinggi, 

sebab seorang individu mampu menghayati kebebasannya 

untuk memeluk dan berdevosi atas nilai-nilai tertentu, 

bahkan kalau perlu mengorbankan eksistensinya sendiri 

demi keyakinan akan nilai-nilai ini. 

Pendidikan moral terutama telah merupakan sebuah 

usaha dari individu untuk semakin membentuk dirinya 

sendiri dan mengafirmasi dirinya sendiri sehingga ia dapat 

disebut sebagai pribadi yang bermoral. Dalam artian 

tertentu, pendidikan moral dan pendidikan karakter 

memiliki persamaan karena menempatkan nilai kebebasan 

sebagai bagian dari kinerja individu untuk menyempurnakan 

dirinya sendiri berdasarkan tata nilai moral yang semakin 

mendalam dan bermutu. 

Pendidikan karakter mengandalkan bahwa dalam 

setiap keputusannya, seorang individu dapat sampai pada 

tahap otonomi moral seperti ini, tidak perduli apakah 

struktur dan sistem kekuasaan yang melingkupinya itu 

menindas atau tidak. Oleh karena itu, pendidikan moral 

menjadi unsur penting bagi sebuah pendidikan karakter.  

Yang membedakan antara pendidikan moral dan 

pendidikan karakter adalah ruang lingkup dan lingkungan 

yang membantu individu dalam mengambil keputusan. 

Dalam pendidikan moral, ruang lingkupnya adalah kondisi 

batin seseorang. Keputusan inilah yang menentukan proses 

pendefinisian dirinya sendiri apakah ia sebagai manusia itu 

menjadi manusia yang baik atau buruk. Pendidikan moral 
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berkaitan dengan keputusan bebas seseorang sesuai dengan 

kesadaran nuraninya. Komunitas bisa saja menelikung 

prilaku individu, tetapi kebebasan tetap berada dalam 

tanggungjawabnya, jika ingin disebut sebagai individu yang 

bermoral. Dalam pendidikan karakter, ruang lingkup 

pengambilan keputusan terdapat dalam diri individu, namun 

keputusan dalam lembaga pendidikan melibatkan struktur 

dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, pendidikan karakter 

selain bertujuan menegakkan kemartabatan pribadi sebagai 

individu, ia juga memiliki konsekuensi kelembagaan, yang 

keputusannya tampil dalam kinerja dan kebijakan lembaga 

pendidikan. Dalam pendidikan moral tanggungjawabnya 

semata-mata bersifat personal, meskipun tanggungjawab ini 

seringkali memiliki dimensi komuniter, sedangkan dalam 

pendidikan karakter tanggungjawab itu selain merupakan 

tanggungjawab individual, juga memiliki dimensi sosial dan 

komunitas. Individu dalam lembaga pendidikan memiliki 

tanggung jawab untuk menciptakan sebuah lingkungan 

moral yang mendukung pertumbuhan individu yang menjadi 

anggotanya. 

Berdasarkan pemahaman tentang pendidikan karakter 

dan pendidikan moral, dikaitkan dengan pendidikan nilai. 

Dalam pendidikan nilai yang perlu diklarifikasi adalah sistem 

nilai individu, sedangkan dalam pendidikan karakter, yang 

perlu diklarifikasi adalah sistem nilai individu dan kelompok, 

yang biasanya tercermin dalam relasi kekuasaan yang 

sifatnya politis. Tentu, pendidikan karakter lebih 

mengutamakan klarifikasi nilai-nilai komunitas yang 

menjamin bahwa pertumbuhan moral dan kepribadian 

seseorang dengan sistem nilai yang dimilikinya tetap 

dihargai. 
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Nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan 

hal itu disukai, diinginkan, berguna, dan dihargai sehingga 

dapat menjadi semacam objek bagi kepentingan tertentu. 

Nilai juga merupakan sesuatu yang memberi makna dalam 

hidup, yang memberikan dalam hidup ini titik tolak, isi, dan 

tujuan.63 

Dalam diskursus tentang pendidikan nila, kita juga 

sering mendengar istilah pendidikan budi pekerti, watak 

luhur, akhlak. Budi pekerti berasal dari bahasa Sansekerta 

yang memiliki pengertian sebagai tata karma, sopan santun, 

dalam masyarakat. Sementara, watak luhur atau akhlak yang 

berasal dari bahasa Arab terutama “mengajarkan bagaimana 

seseorang seharusnya berhubungan dengan Tuhan 

penciptanya, sekaligus bagaimana seseorang harus 

berhubungan dengan sesama manusia.”64 Jika pendidikan 

nilai dipahami sebagai sebuah usaha untuk mendagingkan 

nilai-nilai tertentu yang bermakna bagi individu maupun 

sosial demi keberlangsungan pertumbuhandan pemanusiaan 

kehidupan mereka, pendidikan nilai bisa disebut pula 

sebagai pendidikan pekerti dan pendidikan watak luhur, 

sebab konsep ini mengacu pada pemahaman yang sama. 

Nilai-nilai yang bermakna bagi individu termasuk di sini 

adalah nlai-nilai keyakinan agama yang memberikan 

semacam orientasi bagi hidup seseorang. Namun, ada pula 

yang memahami bahwa pendidikan watak luhur merupakan 

spefikasi dari pendidikan nilai. Kita mengandaikan bahwa 

nilai-nilai itu merupakan sesuatu yang luhur dan bermakna 

sehingga istilah pendidikan nilai telah mencakup berbagai 

 
63Lihat, Syarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak. Peran Moral, 

Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati 

Diri. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm.29.   

64Syarkawi, Ibid,…, hlm. 32.  
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macam nilai-nilai yang diyakini oleh individu itu sebagai 

baik, luhur, pantas diperjuangkan dan hidup dalam 

kehidupan mereka.  

Pendidikan nilai dalam konteks pendidikan di sekolah 

merupakan “…upaya untuk membanatu peserta didik 

mengenal, menyadari pentingnya, dan menghayati nilai-nilai 

yang pantas dan semestinya dijadikan panduan bagi sikap 

dan prilaku manusia, baik secara perorangan maupun 

bersama-sama suatu masyarakat.”65    

Pendidikan karakter mau tidak mau melibatkan proyek 

pendidikan nilai. Dalam proses ini pendidikan memiliki 

tanggungjawab agar peserta didik mampu melihat implikasi 

etis berbagai macam perubahan dalam masyarakat yang 

berasal dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, 

mampu mengembangkan nilai-nilai dalam dirinya, mampu 

mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang jernih 

tentang nilai-nilai tersebut (value clarification).66  

Tidak semua nilai memiliki kualitas nilai moral. Oleh 

karena itu, meskipun pendidikan moral menjadi unsur 

penting dalam pendidikan karakter, pendidikan nilai menjadi 

pelengkap pandu kehidupan pribadi dalam masyarakat. 

Sebab ada nilai-nilai tertentu, yang meskipun bukan 

merupakan nilai moral, merupakan sebuah nilai yang 

berguna, mampu memberikan identitas, dan menjaga 

stabilitas sebuah masyarakat yang pada gilirannya 

membantu setiap individu di dalam masyarakat menghayati 

nilai-nilai moral yang diyakininya. Oleh karena itu, nilai-nilai 
 

65J. Sudarminta, “Pendidikan dan Pembentukan Watak Yang Baik,” 

dalam Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru, 70 Tahun 

Prof.DR.H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hlm. 456.  

66M. Sastrapratedja, “Pendidikan Nilai”, dalam Pendidikan Nilai 

Memasuki Tahun 2000, (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), hlm. 3-4.  
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ini memiliki makna dan kegunaan bagi kehidupan pribadi 

dan sosial. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

pendidikan karakter melibatkan di dalamnya proyek 

pendidikan moral dan pendidikan nilai. Pendidikan karakter 

memiliki tujuan terutama menumbuhkan seorang individu 

menjadi pribadi yang memiliki integritas moral, bukan hanya 

sebagai individu, namun sekaligus mampu mengusahakan 

sebagai ruang lingkup kehidupan yang membantu setiap 

individu dalam menghayati integritas moralnya dalam 

tatanan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena ruang 

lingkupnya bukan sekedar individual, melainkan sosial, 

pendidikan karakter melibatkan pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan watak luhur dalam 

setiap pendekatannya. Mengapa? Karena ada nilai-nilai yang 

meskipun bukan merupakan nilai moral dapat menjadi acuan 

bagi pengayaan pribadi dan berguna dalam kerangka 

kehidupan bersama. 

Sikap bijaksana, terbuka cukup dekat dengan alam, 

merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai pendidikan 

budi pekerti.67 Apa yang disebut di sini hanyalah sebagian 

nilai dari apa yang biasa dibahas dalam pendidikan budi 

pekerti. Nilai-nilai ini memiliki ruang lingkup tata nilai yang 

lebih komprehensif dibandingkan dengan nilai moral yang 

lebih sempit dan spesifik. Di sinilah keunggulan nilai-nilai itu 

dibandingkan dengan nilai moral. Tidak setiap nilai 

merupakan nilai-nilai moral, namun sebaliknya, yang 

bermoral sudah tentu merupakan sesuatu yang bernilai. Nilai 

keterbukaan, misalnya, seperti yang disebut di atas, 

 
67Franz Magins-Suseno, “Pendidikan Pekerti,” dalam Pendidikan 

untuk Masyarakat Indonesia Baru, 70 Tahun Prof.DR.H.A. Tilaar, M.Sc.Ed., 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hlm. 442.  
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merupakan sebuah nilai yang berguna bagi perkembangan 

pribadi dan komunitas, namun menentukan apakah 

seseorang itu bermoral atau tidak. Ada seseorang yang 

memiliki sikap tertutup, namun ia tetap menjadi seorang 

yang bermoral, tergantung sikap tertutup ini mengacu pada 

nilai apa. Demikian juga, rasa kedekatan dengan alam 

merupakan sebuah nilai yang memungkinkan berguna bagi 

manusia untuk mengembangkan dan menumbuhkan rasa 

estetisnya, namun nilai-nilai ini tidak per se merupakan nilai-

nilai moal. Seorang yang tidak dekat dengan alam, tidak 

berarti bahwa ia tidak bermoral. Mungkin ia hanyalah 

seorang yang tidak memiliki rsa estetis saja. 

Pendidikan karakter mempersyaratkan adanya 

pendidikan moral dan pendidikan nilai. Pendidikan moral 

menjadi agenda utama pendidikan karakter sebab pada 

gilirannya seorang yang berkarakter adalah seorang individu 

yang mampu mengambil keputusan dan bertindak secara 

bebas dalam kerangka kehidupan pribadi maupun 

komunitas yang semakin mengukuhkan keberadaan dirinya 

sebagai manusia yang bermoral. 

Oleh karena ruang lingkupnya yang lebih luas, bukan 

semata-mata berkaitan dengan tata nilai moral, melainkan 

berkaitan dengan tata nilai dalam masyarakat, pendidikan 

karakter mengandaikan adanya pendidikan nilai agar 

individu yang ada dalam masyarakat itu dapat berelasi 

dengan baik dan dengan demikian membantu individu lain 

dalam menghayati kebebasannya. 

Dalam masyarakat yang plural dan multikultural, 

misalnya, menghormati perbedaan menjadi nilai yang sangat 

esensial jika masyarakat ingin hidup berdampingan secara 

damai. Menghargai perbedaan adalah sebuah nilai yang 

secara moral bersifat netral. Dalam dirinya sendiri, 
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menghargai perbedaan tidak per se mengandung nilai moral. 

Namun nilai ini penting, bahkan fundamental bagi stabilitas 

sebuah masyarakat yang bhinneka seperti Indonesia. 

Ketiga pemahaman tersebut membantu kita 

meletakkan secara lebih jernih tentang pendidikan agama 

dalam rangka pendidikan karakter. Agama merupakan 

sebuah fondasi yang lebih kokoh, kemartabatan paling luhur, 

kekayaan paling tinggi, dan sumber kedamaian manusia 

paling dalam. Manusia yang beragama mempersatukan 

dirinya dengan realitas terakhir yang lebih tinggi, yaitu Allah 

sang pencipta, yang menjadi fondasi kehidupan mereka.  

Secara klasik agama dipahami sebagai sebuah 

kenyataan tentang relasi manusia berkaitan dengan hal-hal 

yang kudus (numen). Relasi ini terjadi karena adanya rasa 

hormat mendalam dalam diri manusia atas kehadiran Ilahi 

dalam hidup mereka. Agama   dalam artian yang lebih sempit 

sebagai sebuah “pelaksanaan secara akurat hal-hal yang 

berkaitan dengan ibadat terhadap sang pencipta.”68 Oleh 

karena itu, agama termasuk di dalamnya ritus, tata 

peribadatan, liturgi, keyakinan-keyakinan, dan tata aturan 

hidup bersama.         

Oleh karena sifatnya yang lebih berkaitan dengan 

kehidupan iman dan keyakinan pribadi seorang individu, 

kebebasan untuk memeluk agama merupakan hak-hak yang 

sangat asasi yang tidak dapat dibatasi oleh siapa pun. 

Kebebasan untuk memiliki keyakinan iman dan 

melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan imannya ini 

dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 
68Cicero, De Natura Deorum, 2, hlm 72.  
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Terhadap keyakinan moral, keyakinan agama bersifat 

suportif. Keyakinan agama seseorang membantunya dalam 

menghayati nilai-nilai moral. Nilai-nilai agama mempertegas 

dan memperkokoh keyakinan moral seseorang dengan 

memberinya dasar yang lebih kokoh dan tak tergoyahkan. 

Ada nilai-nilai agama yang sekaligus memiliki kualitas nilai 

moral. Sebaliknya, tidak semua nilai yang diyakini oleh 

agama tertentu memiliki kandungan nilai moral. 

Nilai-nilai agama penting bagi individu sebab menjadi 

dasar relasi ontologis-teologis mereka dengan sang pemberi 

hidup itu sendiri. Nilai-nilai agama memang tidak selalu 

memiliki kualifikasi nilai moral yang mengikat semua orang. 

Namun, nilai-nilai agama dapat menjadi dasar kokoh bagi 

individu dalam kerangka perkembangan kehidupan 

moralnya. Sebab, ada nilai-nilai agama yang selaras dengan 

nilai-nilai moral. Sebaliknya, tidak semua nilai moral 

merupakan nilai dari keyakinan agama, dan tidak semua nilai 

keyakinana agama memiliki kualitas moral. Oleh karena itu, 

kelirulah menyamakan pendidikan karakter dengan 

pendidikan agama. Demikian juga salah kaprah menyamakan 

pendidikan moral dengan pendidikan agama. 

Dalam perjalanan sejarah terlahir banyak pemimpin 

agama yang membangun komunitas kaum beriman. Oleh 

karena itu, nilai-nilai agama berkembang secara plural di 

dalam masyarakat. Kebudayaan umat manusia telah 

melahirkan sistem keyakinan agama yang begitu banyak. 

Bahkan dalam satu sistem keyakinan keagamaan yang sama 

terdapat berbagai macam cara menafsirkan dan menerapkan 

ajaran-ajaran agama tersebut. Situasi ini membuat 

masyarakat semakin plural. Nilai-nilai keyakinan agama yang 

sangat plural ini, justru karena sifatnya yang sangat personal 

dan fundamental, berpotensi menimbulkan persoalan ketika 
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para penganutnya berjumpa dengan individu lain di dalam 

masyarakat.   

Meskipun sifatnya sangat fundamental bagi kehidupan 

pribadi, nilai-nilai agama ini tidak dapat dipakai sebagai 

pedoman pengatur dalam kehidupan bersama dalam sebuah 

masyarakat, kecuali masyarakat itu bersifat homogen. Di 

zaman modern yang sangat multikultural ini, nilai-nilai 

agama tetap penting dipertahankan, namun tidak dapat 

dipakai sebagai dasar kokoh bagi kehidupan bersama dalam 

masyarakat. Jika nilai agama ini tetap dipaksakan dalam 

konteks masyarakat yang plural, yang terjadi adalah 

penindasan oleh kultur yang kuat pada mereka yang lemah. 

Oleh karena itu, meskipun pendidikan agama penting 

dalam membantu mengembangkan karakter individu, ia 

bukanlah fondasi yang efektif bagi suatu tata sosial yang 

stabil dalam masyarakat majemuk. Dalam konteks ini, nilai-

nilai moral akan bersifat lebih operasional dibandingkan 

dengan nilai-nilai agama. Namun demikian, nilai-nilai moral, 

meskipun bisa menjadi dasar pembentukan perilaku, tidak 

lepas dari proses hermeneutis yang bersifat dinamis dan 

dialogis. Karena itu, agar tata kehidupan sosial stabil 

sehingga tidak terjadi pelanggaran atas hak orang lain, 

khususnya, mereka yang tidak memiliki kuasa dan lemah, 

dibentuklah sebuah hukum positif yang mengatur tata 

kehidupan masyarakat dan bernegara. Hukum positif 

merupakan pengejewantahan nilai-nilai moral dalam tatanan 

hukum, apa yang diyakini sebgai nilai-nilai moral ini 

dinyatakan secara positif dalam tata kehidupan bersama 

berupa peraturan hukum yang mengikat semua warganya. 

Hukum ini merupakan sebuah kemendesakan agar tidak 

terjadi pelanggaran bagi hak individu. Hukum juga menjadi 

pemecah persoalan ketika terjadi konflik. Dengan demikian, 
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hukum, entah hukum masyarakat maupun negara menjadi 

kerangka acuan dalam membangun kehidupan bersama 

secara adil. 

C. Metodologi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter di sekolah lebih banyak berurusan 

dengan penanaman nilai. Pendidikan karakter agar dapat 

disebut sebagai integral dan utus mesti juga menentukan 

metode yang akan dipakainya, sehingga tujuan pendidikan 

karakter itu akan semakin terarah dan efektif. 

Untuk mencapai pertumbuhan integral dalam 

pendidikan karakter, perlulah dipertimbangkan berbagai 

macam metode yang membantu mencapai idealisme dan 

tujuan pendidikan karakter. Metode ini bisa menjadi unsur-

unsur yang sangat penting bagi sebuah proyek pendidikan 

karakter di sekolah. Pendidikan karakter yang mengakarkan 

dirinya pada konteks sekolah akan mampu menjiwai dan 

mengarahkan sekolah pada penghayatan pendidikan 

karakter yang realistis, konsisten, dan integral. Paling tidak 

ada lima unsur yang bisa dipetimbangkan;   

1) Mengajarkan 

Untuk dapat melakukan yang baik, yang adil, yang 

bernilai, pertama-tama perlu mengetahui dengan jernih apa 

itu kebaikan, keadilan, dan nilai. Pendidikan karakter 

mengandaikan pengetahuan teoritis tentang konsep-konsep 

nilai tertentu. 

Memang, kadangkala terjadi bahwa ada orang yang 

secara konseptual tidak mengetahui apa itu prilaku yang 

baik, atau apa itu keadilan, apa itu yang bernilai, namun ia 

mampu mempraktikan kebaikan dan keadilan itu dalam 

hidup mereka tanpa disadarinya. Prilaku berkarakter 

memang mendasarkan diri pada tindakan sadar si subjek 
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dalam melaksanakan nilai. Meskipun tampaknya mereka 

tidak memiliki konsep jernih tentang nilai-nilai tersebut, 

sejauh tindakan itu dilakukan dalam kesadaran, tindakan 

tersebut dalam arti tertentu dibimbing oleh pemahaman 

tertentu. Tanpa ada pemahaman dan pengertian tidak 

mungkin ada sebuah tindakan berkarakter. 

Lebih dari itu, sebuah tindakan dikatakan sebagai 

tindakan yang bernilai jika seseorang itu melakukannya 

dengan bebas, sadar, dan dengan pengetahuan yang cukup 

tentang apa yang dilakukannya. Ini mengandaikan adanya 

sikap reflektif atas tindakan sadar manusia. 

Tindakan sadar dan bebas ini menjadi penanda dari 

tindakan yang sekadar instingtif atau ritual (yang lebih dekat 

dengan cara bertindak hewan daripada manusia). Sebuah 

tindakan yang tidak disadari, betapa pun baiknya, betapa 

pun adilnya, tidak akan memiliki makna bagi individu 

tersebut, sebab ia sendiri tidak menyadari dan tidak 

mengetahui makna tindakan yang dilakukannya sendiri. 

Karakter yang dewasa mengandaikan adanya 

pemahaman konseptual tentang norma prilaku tertentu, dan 

dengan kebebasannya, prilaku itu diterangi dan dituntun 

lewat pengetahuan tentang kebaikan tersebut. Pada 

dasarnya, prilaku seseorang banyak dituntun oleh 

pengertian dan pemahaman dirinya sendiri. 

Untuk inilah, salah satu unsur penting dalam 

pendidikan karakter adalah mengajarkan nilai-nilai itu 

sehingga peserta didik memiliki gagasan konseptual tentang 

nilai-nilai pemandu prilaku yang bisa dikembangkan dalam 

mengembangkan karakter pribadinya. Pemahaman 

konspetual ini pun juga mesti menjadi bagian dari 

pemahaman pendidikan karakter itu sendiri. Sebab, peserta 

didik akan banyak belajar dari pemahaman dan pengertian 
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tentang nilai-nilai yang dipahami oleh para guru dan 

pendidik dalam setiap perjumpaan dengan peserta didik. 

Proses diseminasi nilai ini tidak hanya dapat dilakukan 

secara langsung di dalam kelas, melalui sebuah proses 

pembelajaran di kelas, melainkan bisa memanfaatkan 

berbagai macam unsur lain dalam dunia pendidikan yang 

dapat membantu peserta didik semakin menyadari 

sekumpulan nilai yang memang berharga dan berguna bagi 

pembentukan karakter dalam dirinya. 

Sarana lain dalam dunia pendidikan yang bisa dipakai 

membantu menyebarluaskan gagasan tentang nilai, misalnya 

proses perencanaan kurikulum. Dalam merencanakan 

kurikulum perlu dilihat apakah telah terdapat nilai-nilai etis 

yang menyerambah dalam kurikulum sehingga sekolah 

memiliki nilai-nilai yang ditawarkan (espoused values). 

2) Keteladanan 

Keteladanan menjadi salah satu hal klasik bagi 

berhasilnya sebuah tujuan pendidikan karakter. Guru, yang 

dalam bahasa Jawa berarti digugu lan ditiru, sesungguhnya 

menjadi jiwa bagi pendidikan karakter itu sendiri. Kita ingat 

kata-kata presiden pertama Indonesia Soekarno di hadapan 

para guru Taman Siswa. Dalam sambutan yang berjudul 

“Menjadi goeroe dimasanja kebangoenan” itu Bung Karno 

berbicara tentang sebuah bangsa yang mendidik dirinya 

sendiri. 

“Guru yang sifat hakikatnya hijau akan “beranak” hijau, 

guru yang sifat hakikatnya hitam akan “beranak hitam”. Saya 

tidak mau masuk ke dalam golongan orang-orang yang 

mengatakan, bahwa guru bisa ‘main komedi’ kepada anak-

anak: di muka anak-anak dengan muka yang angker hanya 

mengasih pengajaran, pengajaran yang termuat dalam 
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lessontes saja, tetapi di belakang anak-anak itu berjiwa lain, 

berjiwa fasis atau anarkis atau nasionalis atau komunis, 

bertindak seperti orang yang tak berani membunuh nyamuk 

atau bertindak seperti bandit, guru tidak bisa ‘main komedi’, 

guru tidak bisa mendurhakai ia punya jiwa sendiri. Guru 

hanya bisa mengajarkan apa dia-itu sebenarnya. Men kan 

niet onderwijzen wat men wil, men kan niet onderwijen wat 

men weet, men kan allen onderwijzen wat men is. (manusia 

tidak bisa mengajarkan sesuatu kehendak hatinya, manusia 

tidak bisa mengajarkan apa yang tidak dimilikinya, manusia 

hanya bisa mengajarkan apa yang ada padanya).”69  

Tumpuan pendidikan karakter ini ada di pundak para 

guru. Konsistensi dalam mengajarkan pendidikan di dalam 

kelas, melainkan nilai itu juga tampil dalam diri sang guru, 

dalam kehidupannya yang nyata di luar kelas. Karakter guru 

menentukan (meskipun tidak selalu) warna kepribadian 

peserta didik. 

Indikasi adanya keteladanan dalam pendidikan 

karakter adalah apakah terdapat model peran dalam diri 

insan pendidik (guru, staf, karyawan, kepala sekolah, 

direktur, pengurus perpustakaan, dll). Demikian juga, apakah 

secara kelembagaan/kerporat terhadap contoh-contoh dan 

kebijakan serta prilaku (institutional policy and behavior) 

yang bisa diteladani oleh peserta didik sehingga apa yang 

mereka pahami tentang nilai-nilai itu memang bukan sesuatu 

yang jauh dari hidup mereka, melainkan ada dekat dengan 

mereka dan mereka dapat menemukan pengetahuana dan 

afirmasi dalam prilaku individu atau lembaga sebagai 

manifestasi nilai.    

 
69Lihat, Ir.Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, (Jakarta: Djilid I, 

1959), hlm. 613-614.    
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3) Menentukan Prioritas 

Lembaga pendidikan memiliki prioritas dan tuntunan 

dasar atas karakter yang ingin diterapkan di lingkungan 

mereka. Pendidikan karakter menghimpun banyak 

kumpulan nilai yang dianggap penting bagi pelaksanaan dan 

realisasi atas visi lembaga pendidikan. Oleh karena itu, 

lembaga pendidikan mesti menentukan tuntutan standar 

atas karakter yang akan ditawarkan kepada peserta didik 

sebagai bagian dari kinerja kelembagaan mereka.  

Untuk ini, setiap pribadi yang terlibat dalam sebuah 

lembaga pendidikan yang ingin menekankan pendidikan 

karakter juga mesti memahami secara jernih apakah 

prioritas nilai yang ingin ditekankan dalam pendidikan 

karakter di dalam lembaga pendidikan tempat mereka 

bekerja. Misalnya, jika lembaga pendidikan tertentu 

menentukan sebagai salah satu prioritas bagi pendidikan 

karakter dalam lembaga pendidikan mereka, misalnya 

berupa standar keilmuan, berhasil atau tidaknya kriteria ini 

mesti dapat dibuktikan melalui transparansi laporan 

perkembangan kemajuan kemampuan akademik peserta 

didik di hadapan para pemangku kepentingan (orang tua dan 

masyarakat). 

Demikian juga lembaga pendidikan ingin menentukan 

sekumpulan perilaku standar, perilaku-perilaku standar 

yang menjadi prioritas khas lembaga pendidikan tersebut 

mestinya dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik, 

orang tua, dan masyarakat, dll. 

Tanpa adanya prioritas yang jelas, proses evaluasi atas 

berhasil-tidaknya pendidikan karakter akan menjadi tidak 

jelas. Ketidak jelasan tujuan dan tata cara evaluasi pada 

gilirannya akan memandulkan program pendidikan karakter 

di sekolah karena tidak akan pernah terlihat adanya 
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kemajuan atau kemunduran. Hal ini terjadi bukan karena 

sistem penilaian yang tidak jelas, melainkan terutama karena 

lembaga pendidikan tidak menentukan nilai tertentu yang 

mesti menjadi pedoman untuk penilaian pendidikan 

karakter. 

Oleh karena itu, prioritas akan nilai pendidikan 

karakter ini mesti dirumuskan dengan jelas dan tegas, 

diketahui oleh setiap pihak yang terlibat dalam proses 

pendidikan tersebut. Prioritas nilai ini juga diketahui oleh 

siapa saja yang memiliki hubungan langsung dengan 

lembaga pendidikan, pertama-tama kalangan direksi, staf 

pendidik, staf administrasi dan karyawan lain, kemudian 

diperkenalkan kepada peserta didik, orang tua peserta didik, 

dan dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat. 

Sebagai lembaga publik, sekolah memiliki 

tanggungjawab moral untuk secara transparan memberikan 

laporan pertanggungjawaban kinerja pendidikan mereka 

kepada pemangku kepentingan, yaitu masyarakat luas.   

4) Praksis Prioritas 

Unsur lain yang sangat penting bagi pendidikan 

karakter adalah bukti dilaksanakannya prioritas nilai 

pendidikan karakter tersebut. Berkaiatan dengan tuntutan 

lembaga pendidikan atas prioritas nilai yang menjadi visi 

kinerja pendidikannya, lembaga pendidikan mesti mampu 

membuat verifikasi sejauh mana visi sekolah telah dapat 

direalisasikan dalam lingkup pendidikan skolastik melalui 

berbagai macam unsur yang ada di dalam lembaga 

pendidikan itu sendiri. 

Adanya verifikasi di lapangan tentang karakter yang 

dituntutkan itu, misalnya bagaimana sikap sekolah terhadap 

pelanggaran atas kebijakan sekolah. Bagaimana sanksi itu 
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diterapkan secara transparan sehingga menjadi praksis 

kelembagaan. Realisasi visi dalam kebijakan sekolah 

merupakan salah satu cara untuk mempertanggungjawabkan 

pendidikan karakter itu di hadapan publik.  

Demikian juga jika sekolah menentukan sebagai 

kriteria bagi pendidikan karakter dalam sekolah nilai-nilai 

demokratis, nilai ini mestinya dapat diverifikasi melalui 

berbagai kebijakan sekolah, seperti apakah corak 

kepemimpinan kelembagaan telah dijiwai oleh semangat 

demokrasi, apakah setiap individu dihargai sebagai pribadi 

yang memiliki yang sama dalam membantu mengembangkan 

kehidupan di dalam sekolah, dll. 

5) Refleksi 

Karakter yang ingin dibentuk oleh lembaga pendidikan 

melalui berbagai macam program dan kebijakan senantiasa 

perlu dievaluasi dan direfleksikan secara berkesinambungan 

dan kritis. Sebab, sebagaimana dikatakan Sokrates, “hidup 

yang tidak direfleksikan merupakan hidup yang tidak layak 

dihayati.” Tanpa ada usaha untuk melihat kembali sejauh 

mana proses pendidikan karakter ini direfleksikan, 

dievaluasi, tidak akan pernah terdapat kemajuan. 

Refleksi merupakan kemampuan sadar khas 

manusiawi. Dengan kemampuan sadar ini, manusia mampu 

mengatasi diri dan meningkatkan kualitas hidupnya dengan 

lebih baik. Jadi, setelah tindakan dan praksis pendidikan 

karakter itu terjadi, perlulah diadakan semacam 

pendalaman, refleksi, untuk melihat sejauh mana lembaga 

pendidikan telah berhasil atau gagal dalam melaksanakan 

pendidikan karakter. 

Keberhasilan dan kegagalan ini lantas menjadi sarana 

untuk meningkatkan kemajuan yang dasarnya adalah 
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pengalaman itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dilihat, apakah 

peserta didik setelah memperoleh kesempatan untuk belajar 

dari pengalaman dapat menyampaikan refleksi pribadinya 

tentang nilai-nilai tersebut dan membagikannya dengan 

teman yang lain?  

Kelima hal di atas merupakan unsur-unsur yang bisa 

menjadi pedoman dan patokan dalam menghayati dan 

mencoba menghidupi pendidikan karakter di dalam setiap 

lembaga pendidikan. Lima hal tersebut bisa dikatakan 

sebagai lingkaran dinamis dialektis yang senantiasa berputar 

semakin maju.  

D. Pendidikan Karakter dalam Bernegara 

Pendidikan karakter dalam kerangka penegakan 

hukum seringkali dikaitkan dengan kehidupan seorang 

individu sebagai warga negara. Maka, pendidikan karakter 

akan diarahkan pada sebuah proses di mana seorang 

individu itu memiliki persiapan pengetahuan dan prilaku 

untuk dapat hidup tertib dan aktif di dalam masyarakat. 

Untuk inilah banyak orang mulai memikirkan pendidikan 

karakter dalam konteks persiapan bagi pembentukan sebuah 

mentalitas warga negara yang demokratis, terbuka, dan aktif 

secara politis. Untuk itu, materi yang diberikan bukan hanya 

bersifat kenegaraan, seperti Pendidikan Moral Pancasila, 

melainkan juga nilai-nilai yang membantu setiap orang 

menjadi seorang pribadi yang demokratis, seperti kesadaran 

akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, prilaku 

politik yang adil demi kesejahteraan masyarakat, 

pemahaman tentang tata perundang-undangan dan sistem 

hukum di sebuah negara, dan pembentukan sikap dasar 

warga negara yang siap terjun aktif dalam bela negara. 

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, pendidikan 

karakter ini juga pernah dimaknai dan diwadahi oleh 
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semangat memberikan pengertian dan jiwa patriotisme di 

dalam hati peserta didik melalui pendekatan formal-

struktural melalui mata pelajaran formal yang disebut 

civics70, Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Penataran 

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Panacasila (P4), 

serta pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 

Dari sekilas diskursus pemahaman tentang berbagai 

macam konsep pendidikan yang seringkali dikaitkan dnegan 

pendidikan karakter tersebut kita melihat bahwa kejernihan 

pemahaman dapat membantu kita melakukan langkah-

langkah strategis untuk meningkatkan fungsi dan efektivitas 

pendidikan karakter dalam lembaga pendidikan kita. 

Dalam arti sempit, pendidikan karakter lebih dekat 

maknanya dengan pendidikan kewarganegaraan, sebab, 

pendidikan karakter berurusan bukan hanya dengan 

pengembangan nilai-nilai moral dalam diri individu, 

melainkan juga memperhatikan corak relasional 

anatraindividu dalam relasinya dengan struktur sosial yang 

ada di dalam masyarakatnya. Di sini, pendidikan nilai-nilai 

demokratis (kesadaran hukum, tanggung jawab politik, 

keterbukaan, kesediaan untuk bermufakat dan berdialog, 

kemampuan retoris dalam menyampaikan gagasan, 

kebebasan berpikir, sikap kritis, dll.) menjadi nilai-nilai yang 

penting untuk diperjuangkan. Sebab, nilai-nilai inilah yang 

sangat urgen dipraksiskan dalam konteks kehidupan 

masyarakat yang plural. 

Untuk menjaga agar akar pertumbuhan pendidikan 

karakter ini sesuai dengan kultur individu yang ada, 

pendidikan karakter memiliki dimensi politis-kultural yang 

 
70Soepardo, dkk., Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics), 

(Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1962),   
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sangat tinggi. Dimensi ini mengandung arti bahwa 

pendidikan karakter, agar dapat membantu mengembangkan 

kehidupan moral individu, memperkokoh keyakinan agama 

seseorang dan untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat 

yang stabil di tengah kebhinekaan, memerlukan adanya nilai-

nilai bersama yang menjadi dasar hidup bermasyarakat. 

Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai demokratis yang 

membuat individu itu mampu terlibat aktif-kritis dalam 

kehidupan politik yang tujuan utamanya demi kesejahteraan 

bersama. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak lepas 

dari semangat untuk mendidik warga negara secara politis. 

Pendidikan kewarganegaraan dengan demikian menjadi 

bagian tidak terpisahkan dari pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter mempersyaratkan adanya 

pendidikan moral, pendidikan moral memiliki dasar tak 

tergoyahkan jika dipahami dalam konteks keterikatan 

individu atas keyakinan imannya. Oleh karena itu, kultur 

religius sebuah bangsa akan menjadi dasar yang kokoh bagi 

sebuah pendidikan karakter. Pendidikan agama dan 

kesadaran akan nilai-nilai relgius menjadi motovator utama 

keberhasilan pendidikan karakter. Dengan demikian, nilai-

nilai kerohanian itu semestinya bertumbuh bersama-sama 

masyarakat sebuah entitas kultural yang kondusif bagi 

pertumbuhan individu dan pengembangan kehidupan sosial. 
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BAB V 
 

 

 

PENGHARGAAN TERHADAP KERAGAMAN 
SEBAGAI IMPELEMENTASI PENDIDIKAN 

KARAKTER 

 

A. Pendahuluan 

idak dapat dipungkiri bahwa manusia tidaklah 

tinggal dalam suatu budaya dan kehidupan yang 

sama atau satu, tetapi ia hidup dalam 

keanekaragaman budaya dan tradisi. Menghindari 

keniscayaan itu cenderung akan mendatangkan sikap 

eksklusif. Sikap eksklusif cenderung bersifat negatif dan 

akan menghasilkan pandangan sempit, kaku dan merasa 

benar sendiri. Lebih jauh dari sikap dan pemahaman 

eksklusif tersebut dapat menumbuhkan benih-benih 

T 



Wahyuddin 

 

68 

 

radikalisme yang biasanya berasal dari sikap merasa benar 

sendiri, sehingga tidak toleran dengan kebenaran orang lain. 

Kalau diamati secara kasat mata, agama saat ini 

cenderung bagai 2 sisi mata uang. Ia dapat digunakan 

sebagai sarana mengharmoniskan masyarakat, tetapi di sisi 

yang lain dapat dimanfaatkan sebagai legitimasi untuk 

membuat disharmonisasi masyarakat. 

Agama, jika dijadikan sebagai legitimasi kebenaran 

yang sifatnya eksklusif dan dijadikan menakar kesalahan 

apalagi kekafiran orang lain dengan maksud 

menghancurkan, hanya akan menjadikan agama jauh dari 

misinya sebagai penebar kasih sayang. Ada 3 fungsi agama 

yang sangat rentang terhadap kekerasan. Pertama, agama 

sebagai kerangka penafsiran religius terhadap hubungan 

sosial (fungsi ideologis) dalam hal ini agama menjadi 

perekat suatu masyarakat, tetapi ia menjadi sangat peka 

terhadap perbedaan pendapat yang menjurus kepada 

konflik. Apalagi kalau ada kelompok yang mempunyai 

pemahaman eksklusif dalam pemaknaan hubungan-

hubungan sosial tersebut. Kedua, agama adalah faktor 

identitas seperti pemberian identitas agama tertentu 

terhadap suatu kelompok masyarakat seperti Aceh Islam, 

Flores Kristen dan sebagainya. Apabila identitas itu tidak 

dihormati, maka ia dapat memicu konflik karena 

mengancam status sosial, stabilitas dan keberadaan 

pemeluknya. Ketiga, agama menjadi legitimasi etis hubungan 

sosial, identifikasi sistim sosial, politik, ekonomi tertentu 

dengan nilai-nilai agama tertentu yang akan memancing 

penolakan agama lain 71 

 
71Haryatmoko, Etika Politk dan Kekuasaan, (Jakarta : Kompas, 

2003) h.. 64-65. 
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Kecenderungan menganggap agama tertentu sebagai 

agama suatu komunitas masyarakat tertentu, jika tidak 

difahami dengan baik dapat menyebabkan gesekan dan 

konflik. Ditambah lagi jika kemudian persoalan/hal-hal kecil 

(sepele) terjadi antara 2 etnis berbeda yang mengklaim diri 

sebagai penganut agama tertentu dapat menyulut konflik 

yang lebih besar. 

Ketidaksadaran akan keberadaan tradisi, budaya, 

komunitas lain dalam masyarakat yang memiliki tradisi yang 

berbeda akan menyebabkan anomali. Oleh karena itu 

dibutuhkan sebuah kesadaran akan keanekaragaman 

budaya atau tradisi. Salah satu topik yang sampai saat ini 

masih didiskusikan sebagai sebuah upaya mengatasi 

persoalan kemajemukan masyarakat adalah paradigma 

multikulturalisme. 

Multikulturalisme menekankan pada keanekaragaman 

kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme bukan 

hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus 

diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi 

tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup 

masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi 

yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya, 

dan multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-

konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk 

dijadikan acuan bagi memahaminya dan 

menyebarluaskannya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme 

antara lain adalah, demokrasi, keadilan, dan hukum, nilai-

nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang 

sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku 

bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, 
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domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan 

konsep-konsep lainnya yang relevan.72  

Namun pandangan tentang perlunya multikultural 

sampai saat ini masih sebatas wacana. Beberapa kasus 

secara faktual masih dapat disaksikan bagaimana 

pandangan-pandangan primordial mewarnai kehidupan 

berbangsa, misalnya munculnya keinginan sekelompok 

orang supaya hukum-hukum yang bersumber dari agama 

yang diyakininya dilegalkan masuk dalam perundang-

undangan negara meskipun dengan penafsiran sempit dan 

kaku. 

Bagi umat Islam, persoalan multikulturalisme begitu 

penting, oleh karena tersebarnya umat Islam ke berbagai 

wilayah dan suku bangsa. Kehadiran mereka serta 

perbedaan pandangan yang muncul dan dianut masing-

masing kelompok, aliran atau mazhab sangat rentang 

terhadap konflik. Secara internal umat Islam harus 

menanamkan sikap tasamuh di antara mereka yang dapat 

menumbuhkan sikap saling menghargai dan menerima 

perbedaan mazhab itu. Sementara itu, secara eksternal, umat 

Islam dihadapkan pada persoalan pertemuan antara 

kebudayaan atau tradisi Islam dengan non-Islam. Pertemuan 

kebudayaan itu sedikit atau banyak akan mempengaruhi 

kondisi umat Islam baik negatif maupun positif. 

Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri 

bahwa saat ini sangat marak disaksikan konflik antar suku 

maupun agama serta kelompok kecil masyarakat. Masing-

masing kelompok itu memperjuangkan atau 

mempertahankan kepentingan kelompok di antara 

 
72Suparlan, Parsudi, Menuju Masyarakat Indonesia Yang 

Multikultural. t.d. diakses 24/3/2007 
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masyarakat. Kesan yang muncul adalah pengabaian akan ko-

eksistensi berbagai kelompok masyarakat dengan tradisi 

yang berbeda. 

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya 

pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas 

tentang perlunya sikap toleran dan saling menghargai antar 

berbagai kalangan masyarakat baik melalui sistem 

pendidikan formal maupun informal. Menurut Azyumardi 

Azra, kebutuhan urgensi dan akselerasi pendidikan 

multikultural telah cukup lama dirasakan mendesak bagi 

negara bangsa majemuk. Realitas kultural dan 

perkembangan terakhir kondisi sosial, politik, dan budaya 

bangsa khususnya sejak reformasi yang penuh dengan 

gejolak sosio politik dan konflik berbagai level masyarakat 

membuat pendidikan multikultural terasa makin 

dibutuhkan. Keragaman, kebhinnekaan atau 

multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang 

dialami masyarakat dan kebudayaan di masa silam, terlebih 

saat ini dan di masa mendatang. Keragaman hendaklah tidak 

diinterpretasikan secara tunggal dan lebih jauh komitmen 

untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri dan 

karakter utama masyarakat dan negara bangsa tidak berarti 

ketercerabutan, relativisme kultural, disrupsi sosial atau 

konflik berkepanjangan pada setiap komunitas, masyarakat 

dan kelompok etnis dan rasial.73  

Sejalan dengan itu, Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 

mengamanahkan bahwa prinsip penyelenggaraan 

 
73Azra, Azyumardi, Kebutuhan Pendidikan Multikultural. 

www.pelita.or.id/baca.php?id=2667 diakses 24/3/2007 
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pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan 

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung 

tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 

kemajemukan bangsa. Dengan prinsip pendidikan tersebut 

diharapkan dapat tercapai kesadaran bahwa setiap 

komponen pendidikan merupakan bagian integral dari 

kemajemukan bangsa dan masyarakat. 

B. Pengertian Multikultural 

Secara terminologi multikultural sepadan dengan kata 

kebhinekaan atau diversitas budaya. Jika dikatakan 

masyarakat kultural maka itu berarti suatu persekutuan 

sosial-kultural dimana ruang-ruang akses, ekspresi dapat 

dimanfaatkan secara merata, saling memahami, mengerti, 

menghormati, saling memanusiakan di antara sesama warga 

masyarakat tanpa harus menghilangkan identitas 

keberbedaannya.74 

Seseorang dengan latar belakang multikultural tidak 

berinteraksi dengan satu sistem budaya, tetapi dengan 

beberapa sistem budaya, seperti budaya etnis, budaya pop, 

budaya nasional, budaya agama sedunia dan budaya 

kosmopolitan.75 

Perlu dibedakan antara multikulturalisme dan 

pluralisme. Pluralisme hanya sampai pada pengakuan akan 

keragaman atau kebhinekaan, bahwa terdapat berbagai 

macam ras, suku, agama, dan kelompok-kelompok budaya. 

Sedangkan multikulturalisme merupakan pengakuan 

 
74Ahmad Baso, Plesetan Lokalitas : Politik Pribumisasi Islam. 

(Depok : Desantara, 2002) h. 96 

75Corrie van der Ven, Mentransformasikan Budaya, dalam 

“Transformasi Agama dan Budaya di Tengah-tengah Kekerasan Sosial”, 

Forlog : Jurnal Lintas, Edisi No. 1 2003. h. 3  



Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam 

 

73 
 

keragaman budaya sekaligus sebuah proyek atau gerakan 

yang susteinable yang menuntut perubahan cara 

memandang yang –the others-, perubahan yang lebih 

signifikan dan desisif, perubahan dalam cara menulis 

sejarah, cara mengajar, memproduksi kesenian, serta cara 

mendistribusikan sumberdaya-sumberdaya kultural.76   

Sebagai sebuah wacana sekaligus gerakan dalam 

bidang kebudayaan dalam arti luas, multikulturalisme juga 

mengafirmasi dunia pendidikan sebagai garapannya, 

sehingga dikenal istilah pendidikan multikultural. 

Pendidikan multikultural adalah untuk membangun suatu 

masyarakat demokratis. Pendidikan bukan sekedar 

transmisi atau reproduksi ilmu pengetahuan kepada peserta 

didik, akan tetapi merupakan proses pembudayaan.77 

Menurut  Carson –yang dikutip oleh Gelnerr- pendidikan  

multikultural sebagai respon untuk secara kreatif 

menangani perbedaan yang memungkinkan strategi-strategi 

untuk saling berbagai, memahami dan menikmati 

multiplisitas dan perbedaan kultural yang meningkat secara 

pesat. Lebih lanjut dia menekankan pemahaman 

pengembangan strategi untuk tindakan, yang akan 

meningkatkan pemahaman multikultural, yang akan 

memberikan kemampuan kepada para pelajar, dan yang 

akan menguatkan pendidikan.78 

 Dengan demikian multikultural difahami sebagai 

kesadaran akan keaneragaman budaya dalam kehidupan, 

sehingga dengan kesadaran tersebu tmembawa pada 

 
76Ibid.  

77H.A.R Tilaar., op. cit. h. 163 

78Ibid. h. 163.  



Wahyuddin 

 

74 

 

penghargaan atas keberadaan warga lain yang berbeda 

budaya maupun agamanya. 

C.  Multikulturalisme Sebagai Wacana Sosial Keagamaan 

Multikulturalisme sebagai wacana yang masih relatif 

baru diperbincangkan oleh para peneliti. Meskipun praktek-

praktek multikulturalisme telah dilakukan oleh beberapa 

kelompok warga, tetapi sebagai konsep masih sangat jarang 

dikaji. Multikulturalisme menjadi penting untuk dikaji 

karena didorong oleh maraknya komplik-komplik sosial 

yang terjadi di masyarakat.  

Peristiwa-peristiwa sosial yang belakangan marak 

terjadi di Indonesia adalah gejala yang sangat 

memprihatinkan dan perlu disikapi dengan serius. Gejala-

gejala pembantaian etnis tertentu atau kelompok agama 

tertentu menghiasi kehidupan kebangsaan.  

Adalah hal yang tidak dapat dihindari bahwa setiap 

warga masyarakat pasti mengadakan hubungan dengan 

kelompok etnis atau agama yang berbeda dengannya. Faktor 

tersebut disebabkan oleh sifat kemajemukan masyarakat 

Indonesia. Dalam hubungan-hubungan itu mestilah terjadi 

gesekan, sehingga jika gesekan itu membesar, pastilah 

menimbulkan ketegangan dan akhirnya menyulut konplik 

sosial. 

Keniscayaan hubungan antara kelompok etnis atau 

penganut agama yang berbeda adalah disebabkan oleh 

banyaknya suku, etnis dan agama yang hidup di wilayah 

Indonesia. Jika satu etnis tertentu atau penganut agama 

tertentu memiliki superioritas terhada etnis atau penganut 

agama yang berbeda, maka yang terjadi adalah gesekan 

konplik. Oleh karena itu kesadaran akan keaneka ragaman 
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budaya dan penghargaan akan keaneragaman tersebut 

menjadi sangat dipentingkan. 

Dalam hubungannya dengan agama, Muhammad Ali 

menekankan bagaimana pentingnya sikap multikultural 

dalam beragama. Keberagamaan multikultural merupakan 

keberagamaan yang tidak kering serta tidak mutlak-

mutlakan. Sikap semacam ini disebut sikap keberagmaan 

“relative absolute” yaitu pandangan bahwa agama yang 

diyakininya merupakan kebenaran dan berjuang untuk 

mempertahankannya, tetapi ketika ia dihubungkan dengan 

keyakinan orang lain yang berbeda, maka ia relatif karena 

orang lain melihat apa yang dianutnya dari kacamata orang 

lain itu. Keberagamaan mutlak-mutlakan cukup berbahaya 

dalam konteks interaksi agama dan antara budaya. Klaim 

kebenaran absolut merupakan benih tumbuhnya 

fundamentalisme radikal yang bisa membenarkan segala 

cara.79  

Keberagamaan multikultural tidak melepaskan simbol, 

tetapi selalu berupaya melihat makna. Bagaimanapun simbol 

memegang peranan penting dalam setiap agama. Tanpa 

simbol tidak ada agama. Namun keberagamaan 

multikultural bergerak lebih jauh dan lebih dalam dari 

sekedar simbol. Ia menerima ekspresi-skspresi keagamaan 

simbolik, namun menyadari makna dari setiap simbol 

itu.80Pentingnya prinsip-prinsip multikultural dikedepankan 

dalam kehidupan setiap warga masyarakat baik dalam aspek 

sosial maupun keagamaan agar menghidari terjadinya 

konplik horisontal di antara warga masyarakat tersebut. 

 
79Muhammad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural : Menghargai 

Kemajemukan Menjalin Kebersamaan. (Jakarta : Kompas, 2003) h.79.  

80Ibid. h. 80  
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D. Multikultural dalam Hubungannya dengan Pendidikan 

Agama 

Setelah dijelaskan aspek-aspek pendidikan 

multikultural, hal yang terpenting juga adalah hubungannya 

dengan pendidikan agama. Pengetahuan tentang sikap 

keberagamaan tentu berasal dari pendidikan agama, 

manakala pendidikan agama mengajarkan ekslusifitas, maka 

ia akan menghasilkan anak didik yang memliki pemahaman 

agama yang eksklusif pula.  

Beberapa kalangan mengakui bahwa pendidikan 

agama yang saat ini berlangsung sedikit banyak 

menyumbangkan faham yang tidak toleran terhadap agama 

lain. Pendidikan agama saat ini masih bercorak eksklusif 

yang hanya mengajarkan kebenaran agama masing-masing, 

oleh karena itu perlu rekonstruksi sistem pendidikan Islam.  

Pendidikan agama di era multikultural adalah 

dimaksudkan bagaimana proses pendidikan agama dituntut 

untuk menyesuaikan dengan era multikultural agar para 

komponen pendidikan mampu menghargai dan memahami 

keberadaan orang lain di samping dirinya.81  

M. Amin Abdullah menawarkan rumusan tentang 

pendidikan agama yang memiliki corak multikultural yaitu: 

1) Mahasiswa dan anak didik perlu diperkenalkan dengan 

persoalan-persoalan modernitas yang amat kompleks 

sebagaimana dihadapi umat Islam sekarang ini dalam 

hidup keseharian mereka di samping memberi uraian 

tentang ilmu-ilmu keislaman klasik. 
 

81M.Amin Abdullah, Pendidikan Agama Multikultural-Multireligius. 

(Jakarta : Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005) 

h.  
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2) Pengajaran ilmu-ilmu keislaman tidak seharusnya 

selalu bersifat doktrinal, melainkan perlu 

dikedepankan uraian dimensi historis dari doktrin-

doktrin keagamaan tersebut. 

3) Pengajaran yang dulunya hanya bertumpu pada teks 

(nash) seperti banyak dijumpai perlu diimbangi 

dengan telaah yang cukup mendalam dan cerdas 

terhadap konteks dan realitas. 

4) Melakukan telaah secara akademik filosofis terhadap 

khazanah intelektual Islam klasik, khususnya tasawuf 

sangat diperlukan untuk mengimbangi telaah yang 

bersifat doktrinal dari cabang keilmuwan kalam. 

5) Pendidikan agama Islam era modernitas tidak lagi 

memadai jika hanya terfokus pada pembentukan 

“moralitas individu” yang saleh, namun kurang begitu 

peka terhadap “moralitas publik.” Orientasi pendidikan 

agama dan pendidikan Islam secara khusus tidak lagi 

cukup kalau hanya menekankan kesalehan individual.  

Pendekatan-pendekatan historis-empiris terhadap 

realitas kehidupan sehari-hari perlu dikedepankan, agar 

anak didik mengenal kehidupan modern dan sekaligus dapat 

mencari jalan keluar yang tepat secara agamis berdasarkan 

nilai-nilai rohaniah-ilahiah.82 

Dengan sistem pendidikan multikultural sebagaimana 

tawaran di atas, diharapkan agar mahasiswa dan anak didik 

memiliki kepekaan atas realitas sosial yang terjadi di 

lingkungannya dan mampu mengatasi persoalan-persoalan 

yang dihadapinya.    

  

 
82Ibid. h. 77-82 
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BAB VI 
 
 
 
 

HUBUNGAN ANTARA NORMA ISLAM DAN 
NORMA LOKAL DALAM PEMBENTUKAN 

KARAKTER:  
(Konteks Sulawesi Selatan) 

 
 
 

A. Syariat Islam: Antara idealita dan realita 

etiap muslim percaya dan meyakini bahwa syariat 

Islam merupakan tuntunan hidup yang wajib 

dilaksanakan untuk memperoleh kebahagiaan dan 

kedamaian. Tetapi tidak semua muslim sepakat dan bahkan 

terjadi perbedaan pandangan seperti apa syariat Islam itu? 

Beberapa kalangan muslim memahami syariat Islam dengan 

S 
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potong tangan, rajam, qisash dan semacamnya. Sementara 

yang lain memahami sebagai azas hukum yang perlu 

mendapat interpretasi berdasarkan kondisi dimana syariat 

itu diterapkan. 

Perbedaan pandangan tentang syariat itu 

mempengaruhi pola penerapan syariat Islam di masyarakat 

dan negara. Menurut pandangan pertama diatas, syariat 

Islam tidak boleh diinterpretasi karena diyakini bahwa 

hukuman tersebut mempunyai manfaat terhadap pelaku 

pelanggaran. Hukum potong tangan misalnya dianggap 

mempuyai efek jera terhadap seorang pencuri agar tidak 

mengulangi perbuatannya. Sementara pandangan kedua 

diatas, memahami bahwa sesungguhnya azas syariat Islam 

itu adalah keadilan. Apapun bentuk perundang-undangan 

yang berlaku di masyarakat asalkan azas keadilan terpenuhi, 

maka ia dapat dikategorikan sebagai syariat. Bagi 

pandangan  kedua diatas, hukum potong tangan dapat 

diinterpretasi dengan memutuskan atau menghilangkan 

kekuatan/kemampuan (karena tangan adalah simbol 

kekuatan/kemampuan) untuk melakukan pencurian dengan 

memberlakukan hukuman penjara. 

B. Islam dan Budaya Setempat  

Manusia sebagai makhluk sosial mengharuskan untuk 

bergaul dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk 

yang menurut sifat kodratnya adalah bermasyarakat. Hidup 

bermasyarakat menjadi keharusan kemanusiaan. Hasil cipta 

dan karsa dari interaksi sosial inilah yang memunculkan 

istilah budaya.  

Islam dan budaya adalah dua komponen yang berbeda, 

masing-masing mempunyai pengertian dan kriteria sendiri-

sendiri, Islam adalah ajaran wahyu, sedangkan budaya 

adalah relatif yang dapat berubah sesuai dengan situasi. 
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Namun, dalam kehidupan bermasyarakat kterkadang terjadi 

tumpang tindih yaitu suatu ajaran agama terkadang 

memasuki wilayah budaya, sementara budaya terkadang 

dijadikan atau dianggap oleh masyarakat sebagai bagian 

ajaran agamanya.  

Di masyarakat, terjadinya percampuran antara ajaran 

agama dengan budaya terkadang menciptakan ketegangan. 

Ketengangan tersebut jika tidak disikapi dengan baik, maka 

akan menimbulkan permusuhan. Demikian juga sebaliknya, 

Islam atau agama mempunyai keterikatan yang kuat dengan 

budaya, sebab disamping antara keduanya mempunyai 

tujuan yang sama yaitu mengisi dan mengarahkan 

kehidupan kepada yang lebih baik, juga dalam proses 

penerapan atau pe-legitimasi-an suatu hukum antara 

keduanya saling mengisi atau saling dijadikan sebagai 

“instrumen’ dalam pengendalian sosial.  

Sejak risalah Islam diturunkan, Nabi Muhammad 

Muhammad SAW. Telah banyak mempercotohkan tentang 

bagaiman mengambil sikap baik ketika berhubungan dengan 

masyarakat luar. Di antara sikap beliau di dalam 

mengantisipasi permasalahan, terutama yang menyangkut 

norma dan hukum masyarakat, yaitu: Pertama, melegitimasi 

hukum/norma, yang tidak bertentangan dengan ajaran 

agama yang dibawanya., dan kedua memodifikasi hukum 

yang sudah ada, baik itu menambahkan apa yang masih 

kurang ataupun mengurangi tentang apa yang bertentangan, 

misalnya budaya kawin yang dibatasi hanya sampai empat 

saja.  

Sedapat mungkin janganlah mengganggu segala apa 

yang sudah tumbuh dan menjadi paham dari rakyat sejak 

dahulu. Politik hukum yang menghormati lembaga-lembaga 
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hukum adat adalah politik yang pada umumnya 

menguntungkan dan memberikan kestabilan. 83               

Demikian pula penyebaran Islam di Indonesia berhasil 

dengan baik di Indonesia sebab kedatangannya sama sekali 

tidak langsung menghilangkan budaya atau tradisi yang ada 

sebelumnya, tetapi Islam dan budaya masing-masing 

mengadakan penyesuaian, sehingga tercipta suatu hukum 

yang benar-benar berakar dan dapat diterima masyarakat.84 

Adapun di dalam mengadakan penyesuaian di antara kedua 

hal diatas, diperlukan ijtihad.  

C. Antara Tradisi dan Moral  

Suatu bentuk sikap spontanitas, baik mengenai hukum, 

sikap hidup sehari-hari ataupun penilaian kesusilaan, yang 

dilakukan individu dalam masyarakat tertentu atau 

dilakukan secara bersama-sama dan diterima oleh tabiat 

yang waras adalah bahagian dari tradisi.  

Ada dua macam adat kebiasaan: Pertama yang bersifat 

umum, yaitu kebiasaan yang dianut oleh seluruh rakyat dari 

satu bangsa mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk 

Mu’amalat, dan Kedua yang bersifat khusus yaitu dianut 

segolongan rakyat atau sebahagian daerah saja di suatu 

negara.85  

Interaksi sosial perindividu ke dalam masyarakat 

dalam memenuhi suatu kepentingannya memunculkan 

sikap, kemudian dari suatu sikap tersebut apabila 

 
83Gautama, Perubahan Hukum di Indonesia  (Cet II; Bandung: 

Alumni, 1973), h. 9  

84 Lebih jelasnya, lihat Taufiq Abdullah, Islam di Indonesia (Jakarta: 

Tintamas, 1974), h. 3-4.   

85 Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum Dalam Islam terj. Ahmad 

Sudjono Cet II; Bandung : al-Ma’rif, 1981), h 194.  
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memberikan nilai yang positif kepada masyarakat serta 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada sebelumnya, 

akan berubah menjadi suatu bagian sikap hidup. Yang 

menyeluruh dan mendapatkan legalitas dalam masyarakat. 

Dari sini kemudian akan dianggap sebagai ketentuan hukum 

yang mengikat. Hal ini sejalan dengan sebuah ungkapan 

Nabi; “Apa yang dilihat orang muslim baik, maka di sisi Allah 

juga baik, dan apa yang dilihat orang muslim jelek, maka di 

sisi Allah juga jelek”. 

Pada masa Ibnu Najm ada ketentuan yang berlaku di 

pasar Kairo yang disebut Khalwut-hawanit yaitu si pemilik 

toko tidak berhak untuk mengeluarkan buruhnya dengan 

menggantikannya dengan buruh lain. 86 

Dari sini terlihat bahwa kaitan individu dengan 

masyarakat dalam pembentukan tradisi sangatlah kuat. 

Olehnya itu, masing-masing individu mempunyai tanggung 

jawab yang sama untuk dapat memelihara masyarakatnya.  

Salah satu faktor terpenting sebagai barometer dalam 

mengadakan penilaian terhadap nilai-nilai moral adalah 

dengan melihat tradisi masyarakat. Suatu tingkat kesusilaan 

atau moral akan berbeda apabila mem\punayi dua tempat 

yang berlainan. Suatu masyarakat Fundamental tentu 

berbeda sudut pandang mereka dengan yang berada di 

Kosmopolitan.  

Masyarakat manusia mempunyai kondisi, sejarah masa 

lalu dan pandangan masa depan yang tidak sama antara satu 

lingkungan dengan lingkungan yang lain pula. Amerika 

Serikat misalnya, menekankan hukum “hak Individu” dalam 

hubungannya dengan hak inidividu yang lain. Dari sini 

mereka memandang bahwa hukum bertujuan melindungi 
 

86 Mahmassani, ibid, h. 197. 
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hak-hak individu, sementara di Cina, hukum dipandang 

sebagai “sampingan” saja sebab yang mempertahankan hak-

hak bila berhadapan dengan negara adalah Kaisar. 87     

Hal tersebut terjadi akibat masyarakat senantiasa 

mengalami perubahan-perubahan. Perubahan ini dapat 

terjadi pada sikap, tingkah laku, atau pola pikir, dan dapat 

terjadi pada hal-hal yang sangat prinsipil bagi masyarakat 

yang bersangkutan, sebagaimana perbedaan yang terjadi 

antara Amerika dan Cina diatas.  

Manusia adalah para pelaku yang menciptakan sejarah. 

Gerak sejarah adalah gerak menuju suatu tujuan. Tujuan 

tersebut berada dihadapan manusia, berada di masa 

depannya. Sedangkan masa depan yang bertujuan harus 

tergambar dengan baik dalam benak manusia. Dengan 

demikian, benak manusia merupakan langkah pertama dari 

gerak sejarah, atau dengan kata lain dari terjadinya 

perubahan.88   

Perubahan yang terjadi pada diri seseorang harus 

diwujudkan dalam suatu landasan yang kokoh serta berkait 

erat dengannya, sehingga perubahan yang terjadi pada 

dirinya itu menciptakan arus, gelombang, atau paling sedikit 

riak yang dapat menyentuh orang lain. Maka pembinaan 

individu haruslah berbarengan dengan pembinaan 

masyarakat, pada saat yang sama, masing-masing individu 

menunjang yang lain, pribadi-pribadi tersebut menunjang 

terciptanya masyarakat da masyarakat pun mewarnai 

pribadi-pribadi itu dengan warna yang dimilikinya.89 

 
87 Rifyal Ka’bah, op cit, h. 67 

88 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (cet X; Bandung : 

Mizan, 1995),  

89 Lihat Quraish Shihab, ibid, h. 247 



Wahyuddin 

 

84 

 

Moral dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat 

esensial, sebab ia salah satu aspek terpenting di dalam 

mengarahkan cita-cita sosial Islam. Ia memulai pendidikan 

moral tersebut pada setiap pribadi, keluarga, dan 

masyarakat, hingga akhirnya menciptakan hubungan yang 

serasi antara semua anggota masyarakat yang salah satu 

cerminnya adalah kesejahteraan lahiriah. 90       

Tradisi masyarakat merupakan salah satu cerminan 

atas moral mereka. Tradisi merupakan pendapat umum 

masyarakat setempat yang sangat besar efektifitasnya di 

dalam mengarahkan bagaiman cara berlaku sesuai dengan 

norma.91  Persepsi mengenai apa yang wajar dilaksanakan 

dan yang tidak boleh, dapat ditentukan oleh garis-garis 

tradisi.  

Dengan demikian, toleransi terhadap penyimpangan 

norma, dan dalam kecenderungan kebiasaan penyelesaian 

sengketa, masyarakat-masyarakat sering berbeda.  

Ada masyarakat sangat ketat dituntut ketaatan pada 

norma, sedangkan ada masyarakat yang bersifat luwes dan 

secara tidak terlalu eksplisit masih memberi ruang atau 

masih memaafkan sampai derajat tertentu penyimpangan, 

yang diaggap masih dalam batas-batas yang wajar92  di 

Sulawesi Selatan terdapat tradisi ‘siri’ misalnya, bagi 

masyarakat yang bersangkutan dinilainya dengan muatan-

muatan moral, tergantung apakah itu baik menurut orang 

lain. Namun, terhadap pihak luar seharusnya dapat 

memahami dan menaati bahwa terjadinya hal tersebut 

 
90 Ibid, h. 242.  

91 T.O. ihroni, Antropologi Dan Hukum (Cet I; Jakarta : Yayasan 

Obor Indonesia, 1984,)h.7    

92 T.O. Ihroni, ibid. 
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buknlah milik perseorangan, tetapi telah menjadi budaya 

yang sangat dihormati masyarakat yang bersangkutan. 93  

Sikap dan tingkah laku yang berkaitan dengan 

kehidupan sosial, Islam telah memberikan bimbingan, 

terkadang secara bertahap disesuaikan dengan objek yang 

bersangkutan.  

Banyak perumpamaan-perumpamaan yang disebut 

dalam Al-Qur’an sangat bijaksana di dalam memberanikan 

pengajaran kepada mereka yaitu melalui beberapa tahapan 

serta menjelaskan nilai-nilai negatifnya.  

Untuk tidak terjadi bentrokan-bentrokan antara aneka 

macam kepantasan, manusia menciptakan kaedah-kaedah 

atau norma-norma. Kaedah-kaedah tersebut sebenarnya 

merupakan patokan-patokan bagi tingkah laku manusia 

yaitu sebagai pegangan mengenai perbuatan yang boleh 

dilakukan atau yang dilarang. 94      

Proses untuk membimbing masyarakat kepada tradisi 

yang bermoral adalah dimulai dengan mengajarkan nilai-

nilai, atau norma-norma sosial, kemudian memberikan 

motivasi agar nilai-nilai, atau norma-norma sosial, kemudian 

memberikan motivasi agar nilai-nilai tersebut dapat 

diterima mereka, lalu berusaha untuk direalisasikan. Pada 

tahap berikutnya, ia dapat menjadi bagian dari keprihatinan 

dan perilaku sesuai yang diharapkan.  

 
93 Mattuda, Bugis Makassar dan kebudayaannya, Berita 

Antropologi, Edisi Khusus, tahun VI/1074.    

94 Lazimnya orang berpendapat bahwa masyarakat itu merupakan 

suatu pergaulan yang teratur. Keteraturan pergaulan hidup dalam masyarakat 

menjadi Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam 

Masyarakat (Cet I; Jakarta : Rajawali, 1980), h. 235.  
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Ada beberapa teori yang dapat mengarahkan tradisi 

yang tidak baik kepada yang bermoral, antara lain sebagai 

berikut:  

1) Niat yang sungguh-sungguh dan kerja keras tanpa 

sedikit pun keraguan untuk mengubah kebiasaan atau 

tradisi tersebut.  

2) Adanya kesadaran penuh tentang perlunya tradisi itu 

ditinggalkan.  

3) Konsisten terhadap niat semula, sekalipun telah 

menemukan hambatan dan kerusakan.  

Selalu memelihara kekuatan penolak yang terdapat 

dalam jiwa, agar selalu tumbuh dan hidup, yaitu 

mendermakan perbuatan-perbuatan yang kecil dalam 

mengekang investasi besar dalam pribadi. 95 

D. Karakteristik Norma Islam  

Sebelum membahas secara mendalam tentang 

karakteristik norma dalam Islam, berikut ini dikemukakan 

prinsip, sifat, dan tujuan hukum Islam sebagai acuan dasar 

pembentukan serta proses realisasi moral dalam 

masyarakat muslim. Hal ini perlu dijelaskan terlebih dahulu, 

sebab segala permasalahan penerapan hukum dalam Islam 

seharusnya mengacu dari prinsip ini.  

Prinsip hukum dalam Islam adalah menjadi ciri utama 

hukum Islam yaitu sebagai dasar teori penerapan hukum 

Islam, dan telah menjadi salah satu alasan sehingga Islam 

dapat menjadi agama yang mendunia, dapat diterima oleh 

kalangan manapun. Prinsip-prinsip penalaran ajaran Islam 

 
95 Hamzah Ya’qub, Etika Islam (Suatu Pengantar) (Cet VII; 

Bandung; CV. Dipenegoro, 1996.)  
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yaitu al musawamah (egaliter), al syumul (universal), al-

Insaniyah (humanistik). 

Al syumul berarti, bahwa ajaran Islam itu dapat 

diterima oleh kelompok manapun baik muslim mapun non-

muslim karena wataknya yang universal dan rasional, 

sehingga memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan 

masyarakat banyak, sehingga ajaran Islam bukan lagi untuk 

kalangan muslim saja. Al musawamah berarti, bahwa ajaran 

Islam itu mengandung prinsip bahwa semua orang memiliki 

hak dan kewajiban yang sama dan saling menghargai. 

Sedangkan humanistik berarti, bahwa ajaran Islam 

mengandung prinsip-prinsip yang menghargai hak-hak azasi 

manusia dan menerima keterbatasan manusia sehingga 

ajaran Islam tersebut tidak menjadi beban yang berat bagi 

manusia sendiri (adamul haraj dan taqlilul al taklif). 

Prinsip hukum tersebut sebagai berikut 96  

1) Tidak memberatkan 

Dalam Al-Qur'an tidak satupun ditemukan hukum atau 

perintah Allah swt, yang tidak dapat dilaksanakan oleh 

hambanya. Allah swt. Tidak akan menurunkan perintahnya, 

baik itu sebagai ajakan untuk dilaksanakan ataupun untuk di 

jauhi, kecuali mempunyai maksud yang akan dituju. Bahkan 

sesuatu yang dilarang pun dapat dilakukan pada situasi 

memberatkan ini.  

 Dalam persoalan untuk tidak memberatkan tersebut, 

ada garis yang perlu diperhatikan yaitu setiap manusia akan 

dilihat penentuan hukumnya tergantung kepada 

kemampuan dan kesanggupannya.  

 
96 Lihat Yusuf Qardhawi, Madkhal, op. cit., h. 125-129. 
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Kemampuan berarti sanggup, cakap, atau kewenangan 

yang akan ada atau yang diakui pada seorang. Kemampuan 

yang dihubungkan dengan hukum adalah sesuai istilah 

ahliyyat dalam bahasa Arab. Sedangkan ahliyyat al-taklif 

(kemampuan dalam hukum) adalah kepatuhan seseorang 

berhak mendapaqt sesuatu dari pihak lain atau keharusan 

mengerjakan sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan 

menurut syara’ untuk orang lain.97  

Salah satu dasar untuk menentukan kemampuan 

berbuat penuh itu ialah akal. Jika perkembangan akal 

seseorang sudah mulai sempurna maka orang itu termasuk 

dalam kategori kemampuan berbuat penuh. Jika akalnya 

belum sempurna maka ia termasuk dalam kategori 

kemampuan berbaut tidak penuh. 98  

Adapun dharuriyyat adalah sesuatu yang haram dapat 

menjadi boleh dilaksanakan, misalnya mempergunakan 

salah satu organ tubuh hewan yang diharamkan, ketika 

seorang ingin menggantikan organ tubuhnya yang sakit dan 

tidak mendapatkan kecuali dari hewan tertentu saja.  

2) Bertahap dalam penerapannya.  

Unsur lain yang menjadi bagian dari prinsip penerapan 

hukum dalam Islam adalah bertahap di dalam 

pelaksanaannya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan 

sehingga di antara hukum tersebut tidak langsung dapat 

diterapkan antara lain yaitu pertama kesanggupan manusia 

untuk melaksanakan secara spontanitas, kedua tradisi / 

budaya masyarakat setempat, dan ketiga agama atau 

kepercayaan yang ada.  

 
97 Ismail Mahmkud syah et. Al, Filsafat Hukum Islam  (cet : III 

Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 153.   

98 Ibid, h. 157 
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3) Realistis   

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan kenyataan dan 

bukan dugaan. Dugaan atau sangkaan tidak dapat dijadikan 

sebagai sumber hukum. Hukum Islam mengandung metode 

of realism.99 Segala kejadian di alam ini tidaklah diciptakan 

secara kebetulan saja, akan tetapi melalui perencanaan 

untuk suatu tujuan tertentu oleh Tuhan. 100 

Interpretasi atau tafsiran terhadap norma Islam tidak 

hanya dipengaruhi oleh kemanpuan pengetahuan dan 

sumber-sumber para ahli syariat itu, tetapi juga dipengaruhi 

oleh kondisi dan situasi di mana ahli syariat itu berada. 

Fakta yang paling jelas adalah sebagaimana terjadi pada 

Imam Syafi’i yang dengan kondisi sosial menciptakan 

perbedaan pendapat pada pribadi Imam Syafi’i sendiri. 

Itulah yang kemudian dikenal dengan Qaul Qadim 

(pandangan lama) ketika di Baghdad dan Qaul Jadid 

(pandangan baru) ketika di Mesir. Pandangan Imam Syafi’i 

tersebut berbeda disebabkan oleh kebiasaan berbeda yang 

ditemui di kedua daerah tersebut.  

Kalau kita kembali melihat sejarah awal pertumbuhan, 

perkembangan sampai pada pase empat Imam mazhab 

besar, maka akan didapati bahwa hukum selalu berubah, 

namun fungsi dan tujuan untuk meligitimasi setiap 

persoalan tetap harus terjaga.  

Rasulullah sendiri memberi contoh tentang adanya 

perubahan hukum tersebut seperti pembolehan lalu 

pengharaman lalu pengharaman kawin mut’ah, pembagian 

 
99 Said Ramadhan, Islamic Law (London: MacMillan Limited, 

1961), h. 57.   

100 Jacques P. Thiroux, Philosophy, Theory and Practice( New York: 

MacMillan publishing Co, 1985), h. 340.  
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harta rampasan dan lain-lain. Perubahan ini disesuaikan 

dengan kemaslahatan agama dan umat.  

Agar Islam selalu mampu menghadapi perkembangan 

zaman dan mampu menjawab tandatangan, maka Islam 

perlu dikembangkan. Pemahaman terhadap Islam perlu 

diperbaharui dengan memberikan penafsiran baru terhadap 

nash syara’ yang diyakini mengandung alternatif yang bisa 

diangkat dalam menjawab masalah-masalah baru101   

Namun yang nampak saat ini, hukum Islam dengan 

daya adabtability-nya yang tinggi untuk selalu 

mengaktualkan hukum Islam dalam menjawab 

perkembangan zaman, masih belum dikembangkan 

sebagaimana mestinya, bahkan terkadang hanyut dengan 

pertentangan yang tak kunjung selesai.102  

Adapun tujuan hukum Islam (maqashid al-syari’ah), 

maka merupakan hal yang amat penting. Sebab di dalam 

memahami sesuatu hukum yang wajib dipertimbangkan 

adalah terpenuhinya kepentingan-kepentingan manusia 

dalam menuju kebaikan hidup duniawi dan ukhrawi.  

Fungsi hukum Islam adalah berorientasi untuk 

mengatur aktivitas per-individu atau kolektif dalam 

melindungi stabilitas umat yang tercakup dalam lima aspek : 

agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.103 kelima 

perlindungan stabilitas umat ini, mempunyai tujuan akhir 

 
101 Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam ( Cet I 

; Jakarta : Grafindo Persada, 1994), h. 117.  

102 Badur Rahman, Kompilasi Hukum Islam (Cet I; Jakarta: 

Akademika Prassindo, 1992), h. 2  

103 Abu Zahra,op. cit. h. 345.  



Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam 

 

91 
 

yang tertinggi (ultimate doal) yaitu mencapai ridha Allah 

Allah swt.104  

Perwujudan dan peningkatan mutu umat sebagai 

tujuan hukum Islam dapat terpelihara dari terealisasinya 

nilai-nilai: keadilan, kebersamaan, saling menghormati, 

persaudaraan, dan kebebasan. 105Seluruh bentuk diatas, 

mulai dari karakteristik, sifat, dan tujuan penerapan hukum 

Islam, 106 telah dijadikan dasar segala pembentukan dan 

proses realisasi norma Islam dalam kehidupan masyarakat.  

Tidak diragukan lagi bahwa hukum tersebut bertujuan 

untuk membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua 

apa yang bertentangan dengan agama dan moral. 107 dan 

pada akhirnya, tujuan tersebut dapat mengantar kepada 

keselamatan di dunia dan diakhirat. 

E. Bentuk-bentuk Norma dalam Islam 

Prinsip dasar dalam Islam yang memberikan bentuk 

bagaiman norma atau etika dalam Islam, antara lain adalah; 

kebersamaan, ukhuwah, menyerukan kebaikan, keadilan, 

dan tanggung jawab. Berikut akan dijelaskan karakteristik 

norma atau etika dalam Islam.  

 

 

 
104 Afif Muhammd, Islam, Mazhab Masa depan  (Cet I ; Bandung : 

Pustaka Hidaya, 1998), h. 129.   

105 Yusuf Qardhawi, Madkhal.., op. cit. h. 75.  

106  Berdasarkan tujuan hukum, khalifah umar bin khattab pernah 

tidak melaksanakan pidana potong tangan terhadap pencuri dimusim 

paceklik, sebab pencuri kitu mengandung unsur keterpaksaan. Ibrahim Hosen 

dalam ijtihad… (ed) Haidar Baqir, op,cit, h. 59.  

107 Muhammad Yusuf Musa, Islam suatu kajian Komperhensif (cet I; 

Jakarta: Rajawali, 1998), h. 167.   
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1) Kebersamaan  

Dalam pandangan Islam, seluruh manusia sama 

derajatnya dihadapan Allah Allah swt, tidak dapat dibedakan 

hanya dengan warna kulit, bahasa, ras, atau kebangsaannya.  

Umat Islam tidak akan dapat mengaplikasikan syariat-

syariat serta mencapai tujuan syariat tersebut di tengah 

masyarakat, apabila tidak terbatas pada kerja sama, saling 

mengenal, atau saling tegur sapa, tetapi lebih luas dari itu 

yaitu saling mengerti, saling membantu.  

Bentuk kebersamaan yang pernah dicontohkan oleh 

Rasulullah Muhammad saw. Pada pase madaniyyah yaitu 

terealisasinya Piagam Madinah atau dengan sebutan civil 

society merupakan konsep kebersamaan yang sangat tinggi 

nilainya. Persamaan dan persaudaraan yang dijalin 

Rasulullah bukan hanya kepada kaum muslimin, tetapi 

dengan ahlul kitab. 

Kebersamaan di antara umat Islam, hendaknya yang 

menjadi pendorong adalah rasa cinta karena Allah Allah swt, 

yaitu kebersamaan dalam mencari kebenaran dan kebaikan, 

bukan untuk mencari keuntungan sesaat, akan tetapi 

kebersamaan yang didasari atas cinta karena Allah Allah 

swt, dan itulah yang akan bertahan lama, dan akan selalu 

terjalin baik dalam keadaan senang terlebih susah. Allah swt. 

Dan Rasulnya melarang untuk mempergunakan harta 

dengan jalan bathil.  

Persamaan adalah bentuk responsibitas sosial yaitu 

persamaan di antara manusia dalam masalah hak-hak dan 
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kewajiban, serta persamaan antara individu dan masyarakat 

dalam mendapatkan hak dan menunaikan kewajiban. 108   

Pada pemerintahan Bani Umayyah, ia pernah 

mewajibkan pajak kepada penduduk, tidak terkecuali orang 

yang telah memeluk Islam. Ini terjadi sampai pada 

kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Akhirnya ia menulis 

surat ke Mesir, mempertanyakan tindakan apa ini? Orang-

orang akhirnya masuk Islam dengan pesat. 109 

Masyarakat Islami adalah masyarakat yang tercipta di 

dalamnya rasa aman, saling mengasihi, saling menghormati, 
110 saling, bekerja sama, dan saling membantu. Jika keadaan 

seperti yang tercipta, maka sifat-sifat keburukan akan 

lenyap dengan sendirinya.  

2) Ukhuwah 

Suatu bentuk sifat yang dapat menciptakan terjadinya 

persaudaraan adalah saling tolong menolong dan saling 

bekerja sama. Hal ini merupakan sifat-sifat penting dalam 

membina masyarakat untuk dapat saling menghormati, 

 
108 Dalam konteks hubungan antar umat beragama. Para agamawan 

selayaknya menanamkan sikap saling menghormati, sikap toleransi dan 

bekerja sama dalam melaksanakan program, demi masa depan yang baik. 

Bangsa Indonesia yang pluralistic secara agama, mengembangkan sikap 

toleransi, independensi, saling menghormati dan dialog serta tukar pikiran 

antar umat beragama akan memperkuat bangunan bangsa yang telah kita 

perjuangkan dan kita bina selama ini. Lihat mansyur amin. Dinamika. Op cit. 

h.181.  

109 Yuusuf Qardhawi, Keprihatinan…op cit, h. 181 

110 Prinsip syura’ merupakan salah satu bentuk penghormatan pada 

orang lain. Allah Allah swt. Berfirman : “Bermusyawarah dalam suatu 

urusan, dan jika kamu ktelah mengambil keputusan, maka bertakwalah 

kepada Tuhanmu. “ menurut Fazlur rahman, kekurangan masyarakat muslim 

adalah tidak pernah mengembangkan prinsip pini menjadi suatu bentuk 

institusi. Lihat Fazlur Rahman, op, cit. h. 50    
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merasakan apa yang telah dirasakan oleh saudaranya yang 

lain. 

Persaudaraan dalam islam mendorong tercapainya 

keharmonisan di dalam masyarakat dan menghilangkan rasa 

persaingan atau permusuhan di antara mereka. 

Persaudaraan dalam Islam hendaknya didasarkan pada rasa 

cinta dan rasa benci karena Allah SWT. Rasa cinta yang 

demikian akan membawa kepada keberlangsungan 

persaudaraan, sebab kecintaannya yang dilandasi oleh 

dorongan materi, maka apabila materi itu lenyap maka 

lenyap pula rasa persaudaraannya. Persaudaraan yang 

seperti itu disebut “persaudaraan sesaat” saja. Sangat 

berbeda dengan yang pertama, dia tidak akan hilang, bahkan 

akan berlanjut terus sampai mereka berusia lanjut.  

Solidaritas umum dapat diwujudkannya dengan 

menjadikan masyarakat seperti satu badan, yaitu dengan 

dimulai dari keluarga, solidaritas ditingkatkan ke 

masyarakat suatu desa, lalu kabupaten dan propinsi, dan 

seluruh anggota masyarakat.111  

Menumbuhkan sikap seperti satu anggota tubuh, akan 

lebih memudahkan masing-masing individu di dalam 

melaksanakan tugasnya, terutama yang berhubungan 

dengan hal kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan oleh 

adanya prinsip persaudaraan oleh masing-masing untuk 

tolong menolong di dalam mewujudkan kedamaian dan 

ketentraman.  

 
 

111 Setiap penduduk masyarakat Islam – baik muslim maupun non 

muslim harus mendapatkan kecukupan yang layak, yang mencakup sandang, 

pangan, papan, pengobatan, pendidikan, dan setiap kebutuhan dia bersama 

keluarganya dengan sepantasnya tanpa berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu 

kikir. Yusuf Qardhawi, Keprihatinan…, op. cit., h. 242. 
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3) Berbuat baik dan Menyerukan Kebaikan  

Berakhlak yang baik merupakan dasar utama dalam 

hubungan antara sesama manusia. Pembinaan umat tidak 

dapat dilepaskan dari perhatian kepada budi yang baik 

sebab penghormatan kepada suatu golongan masyarakat 

sangat berhubungan dengan tingkat moral atau budi 

pekertinya. Tolong menolong juga merupakan salah satu 

sifat perbuatan baik. Islam tidak hanya memerintahkan 

untuk beriman, tetapi selalu diikuti seruan untuk berbuat 

baik. Inilah yang menyebabkan adanya hukum fikhi.  

Hukum fikhi memberi penilaian terhadap perbuatan 

lahiriah mukallaf tidak memberi penilaian terhadap 

perbuatan batiniah seperti ikhlas, niat, serta iman.112 Zakat 

umpamanya, mempunyai nilai-nilai sosial yang sangat 

tinggi.113  

Seorang muslim tidak cukup mempersiapkan dirinya 

saja menjadi orang yang baik, tetapi juga ia harus mengajak 

orang lain berbuat kebaikan.114  

Menurut Maskawaih, kebaikan bukanlah sesuatu yang 

alamiah diterima, tetapi ia diperoleh melalui suatu usaha. 

Dengan demikian, ia perlu diusahakan melalui pengetahuan 

dan kemudian disosialisasikan ke dalam masyarakat. 115 

 
112 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Ilmu Hukum (cet. III; Jakarta: 

Bumi Aksara, 1992), h. 162.  

113 Yusuf Qardhawi, Keprihatinan.., op. cit., h. 242. 

114 Minim dikenalkan zakat) dari yang sempurna. Miskin artinya 

setiap orang  yang tidak mendapatkan kecukupan. Zakat itu sendiri adalah 

paling pertama dari hak-hak selain zakat. Yusuf Qardhawi, Keprihatinan., op, 

cit, h. 242.   

115 Ahmad Mahmud Subhi, Al-Falsafat al-Akhlaq Fil Fikril Islami 

(KAiro : Ar al-Ma’rif, t.th), h.311.   
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Sekalipun dirasakan sulitnya mengaplikasikan 

kebaikan tersebut, namun ia tetap perlu diusahakan sebab 

suatu kebaikan hanya akan mempunyai nilai jika ia 

dilaksanakan atau telah menjadi panutan masyarakat.  

4) Keadilan 

Kata ‘adil’ mempunyai beberapa kategori yang 

berkaitan langsung, antara lain: membela kebenaran, jujur 

dalam bersikap, merasakan solidaritas sosial, menempatkan 

sesuatu pada tempatnya, memenuhi janji, dan melaksanakan 

amanat dengan baik.  

Islam sangat menghormati hak-hak seseorang, 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dalam konsep 

Islam hak tidak hanya terbatas pada pengertian hak semata, 

tetapi hak dijadikan sebagai kewajiban kepada orang lain 

untuk melaksanakan. 116   

Prinsip keadilan 117 yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an 

sangatlah sempurna, sebab ia bukan hanya sekedar acuan 

etis atau dorongan moral belaka tetapi ia adalah perintah 

agama.  

Al-Qur'an tidak hanya menjelaskan wawasan keadilan, 

tetapi dikaitkan langsung dengan peningkatan kesejahteraan 

dan taraf hidup iumat. Hal ini sangat menolong masyarakat 

 
116 Lihat Muhammad imarah, Islam wal Mustaqbal (Cet II; Kairo ; 

Dar alRasyad0, h. 149.   

117 Dalam sejarah, kaum Majusi dapat menguasai dunia selama 

empat abad. Kekuasaan tetap di tangan mereka. Tepatnya kekuasaan itu 

hanya keadilan mereka terhadap rakyat, dan perhatian mereka secara merata. 

Mereka memandang kezaliman dan kecualsan bukan sebagai yang 

dibenarkan di dalam agama. Dan untuk itu, mereka memakmurkan negeri 

dengan keadilan dan kejujuran terhadap rakyat Lihat Imam al-Ghazali, 

Nasihat bagi penguasa terj. Ahmadil Thana & Ilyas Ismail (Cet I; Bandung 

Mizan, 1994), h. 126 
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lemah termasuk anak yatim piatu, janda, wanita hamil dan 

lain-lain. 118 dengan demikian, pemenuhan keadilan akan 

berindikasi sosial ke masyarakat.  

Hal yang menjadi permasalahan adalah bahwa sifat 

adil merupakan sesuatu yang abstrak, tidak dapat dinilai 

atau ditentukan. Ini terkadang menjadi sumber polemic, 

sebab suatu pandangan keadilan dari masyarakat sederhana. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu kesadaran dan kejujuran 

intelektual yang tinggi dan tentunya juga dilaksanakan 

secara kolektif oleh seluruh anggota masyarakat.    

5) Tanggung jawab  

Manusia bertanggung jawab atas segala yang 

diperbuatnya dan ini sangat lah berkaitan erat dengan 

balasan pahala atau siksaan atas apa yang dipertanggung 

jawabkan tersebut. Adanya tanggung jawab manusia.  

Islam menggariskan bahwa setiap individu mempunyai 

responsibilitas atas dirinya sendiri, dan ia tidak dapat 

membebankan dosanya kepada orang lain. 119 

Dari sini, dapat dikemukakan bahwa hukum Islam 

sarat dengan moralitas. Didalamnya kita banyak temukan 

ketentuan hukum yang benar-benar membina moralitas 

luhur, baik moralitas individual maupun moralitas kolektif.  

Sebagai antisipasi akan terjadinya tanya jawab antara 

hamba dengan Tuhannya di hari kemudian, yang akan 

mempertanyakan segala perbuatannya, maka setiap pribadi 

dianjurkan untuk menumbuhkan kesadaran tanggung jawab 

tersebut dari hati nuraninya sendiri. Dengan begitu, ia akan 

 
118 Abdurrahman Wahid, “Konsep-konsep Keadilan”. Dalam 

Kontekstualisasi., op cit., h. 100.  

119 Abdul Halim, op, cit, h. 86.  
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dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ia tidak lagi 

butuh kepada peraturan berikut perangkat hukumnya 

ataupun dorongan dan paksaan orag lain.  

Masyarakat yang beriman kepada Allah Allah SWT, 

adalah masyarakat yang terdiri dari para individu yang 

sejajar dalam hak-hak, kewajiban, tanggung jawab, harga 

diri, serta berkehendak dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang damai dan selamat dunia akhirat.     

F. Sumber-sumber Moral dalam Islam 

Allah swt, telah menjuluki umat Islam sebagai umat 

yang terbaik yaitu Ummatan Washatan, tidak terlalu 

berlebihan dan tidak terlalu kekurangan. Pengutusan Rasul 

dan penanugerahan kitab suci Al-qur’an merupakan tanda 

bahwa Allah swt. Begitu mengasihi sebagai Nabi yang 

terakhir juga merupakan suatu tanda penyempurnaan 

risalah terhadap agama120 dan umat yang mulia ini.  

Kalau kita teliti pesan-pesan Allah swt. Melalui ayat-

ayat Al-Qur’an, maka kita akan mendapatkan bahwa pesan 

moral sangatlah humanistic dan rasionalistik. Pesan Al-

Qur’an seperti menghormati orang tua, ajakan kepada 

kebaikan, keadilan, kejujuran, berbuat baik kepada keluarga 

 
120 Posisi agama dalam paradigma ideologi-ideologi modern amat 

tidak menguntungkan. Agama dipandang sebagai kendala bagi 

pembangunan, sehingga urusan-urusan kenegaraan harus dipisahkan dari 

agama. Agama dipandang Sebagai urusan yang sangat privat dan tempatnya 

hanya di mesjid, gereja, pura dan kuil belaka. Faham ini berasal dari 

sekularisme dengan sembonyannya:”serahkan urusan agama kepada Tuhan 

dan urusan dunia kepada Kaisar”. Sementara Komunisme berpendapat bahwa 

agama sebagai candu masyarakat, karena itu harus dienyahkan. Akibatnya, di 

dalam negara-negara yang menganut faham Komunisme, para pemeluk 

agama menjadi kelompok yang tertindas dan dimusuhi. Lihat M. Mansyur 

Amin, dinamika Islam (Sejarah Transformasi & Kebangkitan), (Yogyakarta: 

LKPSM, )  
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dan kerabat, bekerja keras dan tidak berputus asa semua itu 

tidak ada yang terlepas dari anjuran Al-Qur'an dan sangat 

sejalan dengan kepribadian serta kecenderungan manusia 

biasa.  

Al-Qur'an bukanlah sebuah kitab tentang etika abstrak, 

pun bukan pula dokumen hukum yang dibuat oleh ahli-ahli 

hukum muslim. Ia adalah sebuah kitab peringatan dan 

pengajaran. Sefat-sifat yang terkandung di dalamnya 

mempunyai kekuatan pendorong, kemampuan pemaksa, 

yang tidak bisa dihasilkan dari proposisi-proposisi 

abstrak121 

Al-Qur'an juga tidak luput dari dorongan pandangan 

untuk melihat masa depan manusia, seperti bagaimana 

mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya, menjadikan 

hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari 

yang sekarang, menghargai ilmu pengetahuan serta 

mengembangkannya. Kesemuanya dapat ditemukan dengan 

mudah dan sangat kompleks dalam Al-Qur'an. Suatu 

bangunan pesan yang mantap dan sempurna dari sesuatu 

yang Maha Sempurna.  

Seorang muslim dapat menjalankan aktivitasnya dan 

menanggung responsibilitasnya apabila ia telah memahami 

sesuatu itu dengan baik, yaitu apakah akan berimplikasi baik 

dan buruk. Jika orang tersebut telah mengetahui dan tetap 

 
121 Fakta ini juga diakui kaum Muktazilah yang disamping 

bersikeras bahwa “kebaikan” dan “keburukan” (yakni kebenaran moral) bisa 

diketahui akal berguna, tapi membantu orang untuk melakukan dan mengejar 

kebaikan. Fazlur Rahman, Hukum dan etika Dalam Islam terj. M.S. 

Nasrullah, bandung; Al-Hikmah, No.9 Juni 1993. Lihat juga Muhammad 

Yusif Musa, Falsafatul Akhlaq Fil Islam (Cet; Kairo: Muassasah al-Khanji, 

1963), h. 85-86.   
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melakukannya, maka ia akan mengandung segala resiko 

yang berada dihadapannya.  

Banyak nash-nash Al-Qur'an yang menegaskan 

pentingnya kedudukan moral yang baik serta pengaruhnya 

kepada masyarakat luas. Secara umum, sifat-sifat yang mulai 

tersebut adalah bersumber dari keimanan kepada Allah swt, 

yang memerintahkan kepada kebajikan (amar ma’ruf) dan 

melarang kepada kemungkaran (nabi munkar).    

Istilah imam biasanya diterjemahkan sebagai “percaya” 

atau “mempercayai”. Bentuk kata pertamanya adalah a-m-n 

yaitu merasa aman dalam diri seorang. Dalam pengertian ini, 

iman sama dengan istilah muthma’in yaitu seseorang 

merasa lega. Dengan demikian, imam merupakan suatu fiil 

hati, penyerahan diri seseorang yang tegas kepada Tuhan 

dan Risalah-Nya serta memperoleh kedamaian dan 

keamanan dan benteng terhadap gangguan. 122   

Kebaikan kepada orang lain tidak disebabkan oleh ras, 

bangsa, atau garis keturunan. Namun kebaikan itu adalah 

mengajak manusia kepada kebenaran, kebaikan, dan 

petunjuk.  

Akhlak yang mulia juga mempunyai nilai yang tinggi 

dihadapan Allah swt, pada hari pembalasan. Oleh karena itu 

barang siapa yang membawa akhlak yang baik maka pada 

hari kiamat nanti akan menjadi orang-orang yang 

berbahagia.123 

 
122 Ada dua hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan iman. 

Pertama ia secara sederhana bukan hanya tidak sama dengan pengetahuan 

intelektual atau iman merupakan hati nurani atau hati dan pikiran, dan harus 

bermuara dalam tindakan, Fazlur Rahman, Neomodernisme Islam, Taufik 

adnan Amal : penyunting (Cet I ; Bandung: MIzan, 1987), h. 93-94.   

123 Abdul Halim Mahmud, Fikhul Mas’uliyah Fil Islam, terj. Abdul 

Hayyie & Yuusf Wijaya (Jakarta:Gerna Insani Press, 1998), h. 82-83.)    
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Dibawah ini akan diungkapkan sebahagian ayat dan 

hadis yang mengandung sifat-sifat yang baik dan yang 

tercela, sehingga lebih jelas bagaimana Al-Qur'an mengulas 

permasalahan moral yang sangat mendasar dalam diri 

manusia tersebut,  

Umat Islam juga diwajibkan untuk menjaga 

keharmonisan rumah tangganya, sebab saat ini banyak umat 

yang mendapatkan kegagalan dalam membina rumah 

tangganya dengan baik. Pembinaan rumah tangga adalah 

persoalan yang harus diperhatikan secara serius, sebab 

kenyataan bahwa kegagalan seseorang dalam membina 

hidupnya biasanya diawali kehancuran dalam rumah tangga.  

 Beberapa bentuk sikap diatas telah dilarang oleh Allah 

swt. Untuk dilaksanakan. Manfaat dari pelanggaran ini 

bukan untuk kepentingan Allah swt., tetapi untuk kebaikan 

diri manusia itu sendiri.  

Maslahat yang diwujudkan manusia adalah untuk 

kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. 

Meskipun demikian, manusia tidak boleh menuruti selera 

hawa nafsuinya, tetapi berdasar kepada syari’at Tuhan.124   

Mengunjing merupakan lambang ke-ogois-an 

seseorang. Ia adalah salah satu sifat yang tercela dan 

merugikan, sebab bisa jadi orang yang digunjingkan lebih 

baik dari yang menggunjing.  

 
124 Lihat Hamka Haq, Filsafat Ushul Fiqhi (Ujungpandang: Yayasan 

al-Ahkam,1998), h. 51.    
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Peniadaan kesombongan yang diwujudkan dalam 

hubungan sesam muslim, merupakan prestasi moral 

tertinggi umat Islam, dan di dalam dunia kontemporer.125   

G. Siriq sebagai Sebuah Norma Lokal 

Pengertian Siriq adalah seperti yang dikemukakan oleh 

berbagai ahli yaitu Mattulada menjelaskan bahwa ‘siri’ 

adalah malu, penghinaan, dipermalukan, perasaan harga 

diri, dan juga dirumuskan sebagai daya pendorong untuk 

melenyapkan (membunuh), mengasingkan, mengusir dsb. 

Terhadap orang yang menyinggung persaan orang lain. Siri 

tidak dapat diamati karena ia adalah suatu yang abstrak, dan 

bisa diamati adalah akibat yang ditimbulkan.  

Dalam budaya Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, 

Mandar dan Tana Toraja) ada sebuah istilah atau semacam 

jargon yang mencerminkan identititas serta watak orang 

Sulawesi Selatan, yaitu Siri’ Na Pacce. Secara lafdzhiyah Siri’ 

berarti : Rasa Malu (harga diri), sedangkan Pacce atau dalam 

bahasa Bugis disebu Pesse yang berarti : Pedih/Pedas 

(Keras, Kokoh pendirian). Jadi Pacce berarti semacam 

kecerdasan emosional untuk turut merasakan kepedihan 

atau kesusahan individu lain dalam komunitas (solidaritas 

dan empati). 

Kata Siri’, dalam bahasa Makassar atau Bugis, 

bermakna “malu”. Sedangkan Pacce (Bugis: Pesse) dapat 

berarti “tidak tega” atau “kasihan” atau “iba”.  

Menurut Andi Zainal Abidin, Siri’ adalah pandangan 

hidup yang bertujuan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri, baik sebagai 

 
125 Khurshid Ahmad, “Islam : sifat & Prinsip Dasar’, dalam Islam : 

Sifat Prinsip Dasar & Jalan menuju kebenaran ( Jakarta RajaGrafindo 

Persada, 1995) , h. 42. 
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individu, maupun sebagai makhluk sosial. Budaya 

masyarakat Bugis-Makassar yang cenderung keras, tegas 

dan sangat memegang prinsip yang disebut siri’126 yaitu 

sebuah pandangan hidup (welcshaung) yang dimiliki oleh 

masyarakat Bugis-Makassar. Siri’ mengandung pengertian 

harga diri. Bagi suku Bugis-Makassar mempertahankan siri’ 

merupakan suatu hal yang sangat vital. Bagi masyarakat 

suku Bugis-Makassar tidak ada tujuan atau alasan hidup 

lebih tinggi atau lebih penting dari pada menjaga siri’-nya 

dan kalau merasa tersinggung mereka lebih memilih mati 

dengan perkelahian untuk memulihkan siri’-nya dari pada 

hidup tanpa siri’. Penodaan siri’ terjadi bila seorang individu 

merasa bahwa kedudukan atau prestise sosialnya di dalam 

masyarakat atau rasa harga dirinya atau kegunaannya telah 

dinodai oleh seseorang di depan umum.127 

Ada 4 (empat) Bentuk siri’ dalam tradisi di Sulawesi 

selatan yaitu: 

1. Siri’ Ripakasiri’  

Adalah Siri’ yang berhubungan dengan harga diri 

pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. 

Siri’ jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk 

dilanggar karena taruhannya adalah nyawa. 

Sebagai contoh dalam hal ini adalah membawa lari 

seorang gadis (kawin lari). Maka, pelaku kawin lari, baik 

laki-laki maupun perempuan, harus dibunuh, terutama oleh 

pihak keluarga perempuan (gadis yang dibawa lari)karena 

telah membuat malu keluarga. 

 
126 Lihat Andi Zainal Abidin, Capita Selekta Kebudayaan 

SulawesiSelatan (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1999), hlm. 

198.  

127Ibid., hlm. 200. 
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2. Siri’ Mappakasiri’siri’  

Siri’ jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam 

falsafah Bugis disebutkan, “Narekko degaga siri’mu, 

inrengko siri’.” Artinya, kalau Anda tidak punya malu maka 

pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu 

(Siri’). Begitu pula sebaliknya, “Narekko engka siri’mu, aja’ 

mumapakasiri’-siri.” Artinya, kalau Anda punya malu maka 

jangan membuat malu (malu-maluin). 

Selain itu, Siri’ Mappakasiri’siri’ juga dapat mencegah 

seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan 

hukum, nilai-nilai moral, agama, adat istiadat dan 

perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat merugikan 

manusia dan kemanusiaan itu sendiri. 

3. Siri’ Tappela’ Siri’ (Makassar) atau Siri’ Teddeng Siri’ 

(Bugis)  

Artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena 

sesuatu hal. Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan 

telah berjanji untuk membayarnya maka si pihak yang 

berutang berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya 

atau membayar utangnya sebagaimana waktu yang telah 

ditentukan (disepakati). Ketika sampai waktu yang telah 

ditentukan, jika si berutang ternyata tidak menepati 

janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya 

sendiri. 

4. Siri’ Mate Siri’  

Siri’ yang satu berhubungan dengan iman. Dalam 

pandangan orang Bugis/Makassar, orang yang mate siri’-nya 

adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa 

malu (iman) sedikit pun. Orang seperti ini diapakan juga 

tidak akan pernah merasa malu, atau yang biasa disebut 

sebagai bangkai hidup yang hidup. 
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Siri’ sendiri merupakan sebuah konsep kesadaran 

hukum dan falsafah dalam masyarakat Bugis-Makassar yang 

dianggap sakral. Begitu sakralnya kata itu, sehingga apabila 

seseorang kehilangan Siri’nya atau de’ni gaga siri’na, maka 

tak ada lagi artinya dia menempuh kehidupan sebagai 

manusia. Bahkan orang Bugis-Makassar berpendapat kalau 

mereka itu sirupai olo’ kolo’e (seperti binatang). Petuah 

Bugis berkata: Siri’mi Narituo (karena malu kita hidup). 

Untuk orang Bugis-Makassar, tidak ada tujuan atau alasan 

hidup yang lebih tinggi daripada menjaga Siri’nya, dan kalau 

mereka tersinggung atau dipermalukan (Nipakasiri’) 

mereka lebih senang mati dengan perkelahian untuk 

memulihkan Siri’nya dari pada hidup tanpa Siri’. 

Sedangkan Pacce sendiri merupakan sebuah nilai 

falsafah yang dapat dipandang sebagai rasa kebersamaan 

(kolektifitas), simpati dan empati yang melandasi kehidupan 

kolektif masyarakat Bugis-Makassar. Hal ini terlihat jika ada 

seorang kerabat atau tetangga atau seorang anggota 

komunitas dalam masyarakat Bugis-Makassar yang 

mendapatkan sebuah musibah, maka dengan serta merta 

para kerabat atau tetangga yang lain dengan senang hati 

membantu demi meringankan beban yang terkena musibah 

tadi, seolah bagi keseluruhan komunitas tersebut, merekalah 

yang sejatinya terkena musibah secara kolektif. 

Jika ditinjau dari aspek harfiahnya, siri’ dalam 

masyarakat Bugis-Makassar dapat diartikan sebagai rasa 

malu. Namun jika ditinjau dari sisi makna sejatinya, 

sebagaimana telah diungkapkan dalam lontara La Toa yang 

berisi petuah-petuah, siri’ dapat dimaknai sebagai harga diri 

atau kehormatan, juga dapat diartikan sebagai pernyataan 

sikap yang tidak serakah terhadap kehidupan duniawi. 

Sedangkan makna pacce dapat diartikan sebagai rasa 
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simpati yang dalam konsep masyarakat Bugis-Makassar 

merupakan rasa atau perasaan empati terhadap sesama dan 

seluruh anggota komunitas yang terdapat dalam masyarakat 

tersebut. 

Artinya bahwa, kedua nilai yang mendasari 

perwatakan masyarakat Bugis-Makassar ini, sejatinya 

merupakan sebuah cerminan hidup dan etika hidup dalam 

bermasyarakat. Sehingga dapat pula dikatakan, kedua nilai 

ini merupakan kerangka teori hidup yang dipegangi sebagai 

sebuah falsafah dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, 

yang dalam perjalan sejarah masyarakat Bugis-Makassar 

penuh dengan berbagai intrik kehidupan sosial politik di 

dalamnya, yang mau tak mau menjadikan nilai ini sebagai 

sebuah sandaran atau pegangan hidup dalam hal norma atau 

tatakrama kehidupan masyarakatnya. 128 

Internalisasi nilai-nilai siri’ yang benar dalam diri 

generasi muda akan menghasilkan karakter yang luhur dan 

mulia, sebab dengan karakter siri’ itu mendorong untuk 

bekerja keras serta menjadi manusia yang dihargai. 

Internalisasi itu dapat dilakukan dalam lingkungan 

masyarakat maupun dalam lembaga pendidikan seperti 

perguruan tinggi dan sekolah, sehingga kelak ketika generasi 

muda itu menjalani kehidupan nyata di masyarakat, maka 

mereka telah memeiliki karakter yang baik dan terpuji.  

 

 

  

 

 
128Makna Siri’ Na Pacce’ Dimasyarakat Bugis-Makassar, 

sumber internet diakses tanggal 23 september 2014 
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BAB VII 
 
 
 
 
 

PENDIDIKAN TENTANG KETRAMPILAN  
BAGI REMAJA MENURUT AJARAN 

ISLAM 
 
 
 

abi saw sebagai teladan umat Islam mengajarkan 

bahwa apabila ingin mendapatkan generasi yang 

berkualitas, maka pendidikan dan ketrampilan 

harus diajarkan sejak usia dini. Anak-anak yang kan tumbuh 

menjadi dewasa dan kelak akan menjadi pemimpin di masa 

depan, seharusnya dibekali dengan berbagai maam 

kepandaian atau ketrampilan.  

N 
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Salah satu hadis Nabi saw yang memberi petunjuk 

tentang pembinaan anak sejak usia dini adalah anjuran Nabi 

saw untuk mengajarkan kepada anak-anak sejak dini untuk 

menguasai dengan 3 ketrampilan yaitu, berenang, memanah 

dan menunggang kuda. Berikut ini diuraikan petunjuk-

petunjuk Nabi saw tersebut. 

A. Pemahaman Petunjuk Nabi tentang Ketrampilan  

1) Pemahaman Hadis tentang Memanah 

Memanah adalah olahraga yang amat disukai oleh 

orang-orang Arab karena ini merupakan olahraga yang 

sangat pupuler di kalangan mereka. Olahraga memanah 

merupakan salah satu kegiatan yang sangat penuh perhatian 

hampir diseluruh masyarakat karena ini merupakan asas 

peperangan yang menjadi tolak ukur krjantanan seseorang, 

asas kebanggaan, keagungan dan kekuatan mereka. Maka 

seseorang pemberani haruslah mampu untuk memanah, 

orang yang diagungkan haruslah jago memanah, orang yang 

tersohor haruslah berbakat dengan memanah, dan orang 

yang ingin populer haruslah menampakkan ketangkassan 

memanahnya.  

Termasuk di antara bukti perhatian Islam terhadap 

olahraga memanah adalah bahwa nabi melarang untuk 

meninggalkan, melupakan, mengabaikannya serta 

menganggap tindakan tersebut berarti kemaksiatan.  

Rasulullah menangani sendiri kegiatan-kegiatan para 

sahabat yang berkenan dengan memanah agar mereka 

terbiasa. Beliau juga mengajak mereka untuk berlatih dan 

bahkan memberikan hadiah pada mereka, serta memotivasi 

mereka agar tidak lupa. Dalam hadis Nabi saw. pernah 

ditanya dan bertemu dengan kelompok orang dari suku bani 
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Aslam yang berkompetisi lalu beliau bersabda” memanahlah 

kalian sesungguhnya aku ada dipihak kalian. 

Hadis ini memberikan penjelasan beberapa persoalan 

penting, di antaranya adalah keluhuran tatakrama yang 

ditunjukkan oleh para sahabat terhadap Rasulullah saw. 

Hadis ini secara tersurat juga menekankan akan perhatian 

Nabi yang besar terhadap aktifitas dan latihan ini, 

menganggapna layak dijadikan sebagai bagian dari aktifitas 

keseharian beliau, sebab menyimpan beragam kemanfaatan 

dan kemaslahatan yang besar lagi mulia.  

Di antaranya lagi menunjukkan terhadap 

keistimewaan yang ada pada pribadi Rasulullah saw., terkait 

dengan sifat-sifatnya yang agung, yang layak untuk kita 

nyatakan bahwa Rasulullah saw. memiliki “jiwa 

keolahragaan yang luhur”. Kendati posisi Rasulullah saw. 

labih agung daripada itu, namun tak ada pengahalang untuk 

mengunakan istilah sedemikian selagi kita masih berpegang 

pada konteksnya.  

Selain itu di sini juga tedapat permsalahan penting 

yang layak kita perhatikan, yakni bahwa hadis-hadis ini 

menegaskan dua fadah terkait dengan aktifitas 

keolahragaan. Pertama, bahwa latihan-latihan keolahragaan 

adalah hal pokok yang amat penting, dan bahwa 

mengabaikan latihan-latihan ini adalah kerugian besar para 

atlet olahraga, sebab mereka telah menyia-nyiakan bakat 

dan kemmpuannya.  

Aktifitas olahraga tak ubahnya seperti kewajiban 

setiap pelajar untuk merujuk materi-materi pelajaran serta 

mendedikasikan umurnya untuk menghasilkan sekaligus 

menghafalkannya, agar tidak tersia-sia dan terlupakan. Jika 

tidak demikian, maka ia akan seperti perempuan yang 

merusak pintalan tenunnya setelah terajut dengan kuat dan 
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rapi. Maka betapa bodoh dan dungu orang yang melakukan 

hal semacam itu. Demikian pula halnya dengan olahragawan 

yang tidak menjaga dan menekuni terhadap apa yang telah 

dihasilkannya dari bidang olahraga dan keterampilan, serta 

tidak melatihnya secara berkeinambungan atau kontinyu 

untuk menjaga kemampuannya dalam bakat itu, ini adalah 

kasus yang serupa.  

Kedua, pengurus dan pembimbing adalah ayah bagi 

semua yang dianganinya. Karena itu, tidak seharusnya suatu 

asisoasii, organisasi, kelompok atau perkumpulan, untuk 

mengatur dan mengarahkan untuk condong disuatu bidang 

dan mengabaikan bidang yang lain. Jika tidak demikian, 

maka tidak akan tercipta keadilan dalam perlombaan. Selain 

itu juga tidak rasional jika ada bawahan yang mengatur atau 

mendahului atasannya.129 Sebab atasan adalah ayah bagi 

semua kompetitor yang ikut dalam sebuah kompetisi, dan 

pandangannya haruslah berpijak pada dasar “bertawakkal 

kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian”.  

Termasuk di antara perhatian besar islam terhadap 

kegiatan memanah adalah bahwa Nabi kita Muhammad saw. 

adalah orang yang menangani sendiri pelatihan memanah 

para sahabat, mengatur dan mengarahkan para pemanah, 

membagi dan menentukan sasaran mereka, serta waktu 

kapan meluncurkan anak panah. Ini berarti bahwa selain 

Rasulullah menjadi pembawa risalah keagamaan, Rasulullah 

sebagai pembimbing spiritual dan emosional, Rasulullah 

juga sebagai pembimbing ketrampilan para sahabat. Pada 

perang badar beliau menginstruksikan para prajurit ketika 

mereka berbaris di medan juang, dan berhadapan langsung 

dengan musuh. Rasulullah menginstruksikan, jika para 

 
129Atasan yang dimaksud adalah pelatih, Pembina, atau pembimbing   
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musuh telah mendekat kepada kalian, maka lepaskanlah 

anak panah kalian. Hal ini merupakan sinyalemen akan 

penentuan waktu melepaskan anak panah, setelah 

menentukan dan memantapkan posisi prajurit islam dimasa 

itu.  

Hal demikian dimaksudkan agar mereka tidak 

menyerang ketika musuh mereka tidak dalam jarak dekat. 

Sebab, jika musuh masih dari jauh bisa jadi anak panahnya 

tidak menjangkau bahkan tidak menepati sasaran, sehingga 

anak panah itu terbuang sia-sia.130   

Sejak dahulu, orang arab telah mengagumi bahwa anak 

panah itu mulia, berharga dan mahal, berkenaan dengan 

fungsinya yang amat vital dimedan perang. Karenanya, 

merupakan kewajiban setiap prajurit unutk menjaga 

senjata-senjatanya, seperti panah, tombak dan lain 

sebagainya, serta tidak membidik sasaran apapun kecuali 

telah dipertimbangkan dengan cermat dan tepat, sehingga 

dapat menepati sasaran. Pada hadis sebelumnya, telah 

ditegaskan bahwa Rasulullah saw. telah berabda:  

َ لَيُدْ  ِإنَّ   ِخُل بِالسَّْهِم اْلَواِحِد الثَََّلثَةَ اْلَجنَّةَ َّللاَّ

“Sesungguhnya Allah swt. memasukkan tiga golongan ke 
dalam syurga sebab satu anak panah.”  

Rasulullah saw. mengontrol sendiri hal-hal yang 

berkaitan dengan urusan panah-memanah, sebab beliau 

sendiri memiliki ketrampilan dan kebakatan yang diberikan 

oleh Allah swt. dibidang itu. Jadi di antara anugrah yang 

diberikan oleh Allah swt. kepada Nabi saw. itu ada berupa 

kebakatan dan keterampilan, semua itu merupakan 

keistimewaan dari Zat Yang Maha Mulia lagi Maha Memberi.  

 
130Fathu al-Bari, juz 6, h. 130.  
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Rasulullah saw. bergembira jika ada pemanah yang 

membidik sasarannya dengan tepat. Beliaupun lalu 

memperhatikan dan meneliti sendiri sasaran dipanah itu. 

Hal ini dapat dipahami dan hadis Anas bin Malik ra. tatkala 

beliau berkata: “Abu Thalhah bersama Nabi saw. bertameng 

dengan satu perisai, sementara Abu Thalhah adalah seorang 

pemanah jitu. Maka jika Abu Thalhah memanah, Nabi saw. 

memujinya dan melihat sasaran panahnya”.131 

Tidak hanya sebatas itu, pemanah yang mahir bahkan 

dapat sampai tingkatan kemuliaan yang tinggi, sampai-

sampai Nabi saw. menebusnya dengan Ayah dan Ibu beliau. 

Sayyidina Ali ra. berkata: Aki ttidak melihat Nabi menebus 

seseorang seteah Saad. Aku mendengar Nabi saw. bersabda: 

“Memanahlah! Tebusanmu adalah ayah dan ibuku”.132  

2) Pemahaman Hadis tentang Berkuda 

Di antara bidang olahraga yang diperhatikn oleh 

Rasulullah saw. dan memotivasi masyarakat untuk 

melakukannya adalah pacuan kuda. Pacuan kuda merupakan 

salah satu media kepandaian berkuda, karena itu Rasulullah 

saw. terkadan menangani sendiri perlombaan kuda, dengan 

mengajari, menentukan jarak tempuh yang harus dicapai 

oleh berbagai macam jenis kuda, dan menentukan titik star 

dan finish-nya berdasarkan klasifikasi jenis kuda, antara 

yang digembala dan tidak digembala.  

Jadi untuk masing-masing jenis ditentukkan jarak 

tempuhnya, layaknya turnamen balap kuda yang disaksikan 

sekarang ini, dan biasa kita dengar bahwa lomba pacuan 

kuda diklasifikasikan berdasaarkan tingkat kualitas dan 

 
131Sahih al Bukhari Kitabul jihad, bab mijan   

132Sahih bukhari   
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kemampuan masing-masing kuda. Aturan dan undang-

undang perlombaan kuda seperti itu telah ada sejak masa 

Nabi saw.  

Dalam Shahih al-Bukhari dikemukakan hadis dari Ibnu 

Umar ra. beliau berkata: “Nabi saw. memberlakukan 

peraturan balapan: untuk kuda yang dirawat, (jarak 

tempunya) adalah dari Hafya’ dan finish di Tansiyatil wada‘. 

Lalu aku bertanya kepada Musa: “berapa jarak tempuhnya?” 

ia menjawab: “enam atau tujuh mil”. Rasulullah juga balapan 

dengan kuda yang tidak dirawat. Beliau mengambil star dari 

Tansiyatil wada‘ dan finish di masjid bani Zuraiq. Aku 

bertanya: “berapa ukuran jarak tempuhnya?” Musa 

menjawab: “sekitar satu mil”. Ibnu Umar Ikut dalam pacuan 

kuda tersebut.”133 

Ada sebuah praktik agar kuda pacuan yang dimiliki itu 

bisa bertarung sebagai petarung yang tangguh, yaitu dengan 

memberi makan kuda hingga menjadi gemuk dan kuat, 

setelah itu makanannya semakin dikurangi dengan kadar 

yang ditentukan. Selanjutnya kuda itu dimasukkan dalam 

kandang dan ditutupi dengan suatu penutup hingga dikuda 

kepanasan dan mengucurkan keringat. Jika keringatnya 

telah kering, maka bobot dagingnya akan menjadi enteng, 

kuat dan bisa berlari kencang. 

 Ibnu Hajar berkata: musabaqah (turnamen) yang 

disyariatkan dalam islam bukan sekedar olahraga yang 

mengandung unsure permainan, akan tetapi olahraga yang 

terpuji dan tepat menjadi batu loncatan trhadap banya 

tujuan dalam peperangan, serta dapat dimanfaatkan ketika 

 
133Sahih al-Bukhary kitabul jihad,   
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dibutuhkan. Hukum musabaqah berkisar sunnah dan 

mubah, meninjau pendorong yang memotivasinya.134 

Al-Qurthubi mengatakan: “tidak ada perbedaan dalam 

bolehnya berlomba menggunakan kuda atau binatang-

binatang yang berkaki empat lain dan berpacu menggunkan 

kaki. Demikian pula halnya perlombaan dengan panah atau 

senjata-senjata yang lain. Sebab didalamnya terdapat 

memuat latihan berperang. Dan sebab itu diperbolehnkan 

membentuk kudan sedemikian rupa agar menjadi kuat, 

kencang dan tangkas (idhmarul khail).135 Termasuk dalam 

lingkup ini adalah balapan hewan yang cacat, sebab hal itu 

termasuk dalam bidang melatih keberanian dan kejantanan. 

Dalam hal lomba balapan kuda, bahwa kehebatan itu dinilai 

dari kemahiran, dan kehebatan itu ditinjau dari kemahiran, 

dan kemenengan itu ditinjau dari kelihaian(ketrampilan). 

Dan dim medan laga tidak ada bedanya antara yang kecil 

dan yang besar, senior maupun yunior. Penilaiannya di sini 

bertumpu pada kelayakan dan kemampuan.  

Pacuan kuda merupakan poin kunci yang dapat 

menjadikan lihai dalam berkuda, sebab berperang, 

bertempur, menyerang dan mundur, semuanya dilakukan 

diatas kuda. Jadi kuda adalah sarana peperangan, karena 

itulah islam memberikan perhatian besar terhadap 

keterampilan berkuda dan mendorong untuk menekuni 

bidang tersebut.  

 

 

 
134Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Fikih Sport; Menuju 

Sehat Jasmani dan Rohani,h49. 

135Fath al-Bari Juz 6 h. 90.   
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B. Aplikasi Petunjuk Nabi tentang Ketrampilan  

1) Aplikasi Hadis tentang ketrampilan Memanah 

Berdasarkan hadis tentang memanah, mayoritas 

ditemukan pada bab tentang jihad berarti dahulu memanah 

adalah aktifitas olahraga yang tujuannya bermanfaat bagi 

tubuh sambil berjihad di medan perang. Malah dalam 

sejarah, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya 

dikatakan bahwa memanah itu aktifitas orang Arab yang 

sangat disukai Nabi saw. dan ketika ada kegiatan mengenai 

memanah Nabi saw. memfasilitas sahabat untuk 

mengembangakan bakat itu. Dalam hadisnya ditemukan 

pada riwayat al-Bazzar bahwa: 

ْميِ فَإِنَّهُ َخْيٌر أَْو ِمْن َخْيِر َلْهِوُكمْ   َعلَْيُكْم بِالرَّ

“Tekunilah aktifitas memanah karena sesungguhnya itu 
adalah permainan terbaik untuk kalian.” 136 

Berarti secara sederhana, penulis memandang jika ada 

kata mengenai “pernainan terbai untuk kalian”, menandakan 

bahwa tidak ada lagi permainan yang lebih agu dan lebih 

baik setelahnya. Dalam riwayat lain dijelaskan 

bahwa:”ingatlah, bahwa kekuatan terletak pada memanah.” 

Kata ini berulang tiga kali.137 Berarti sudah jelas bahwa 

tujuan dari memanah adalah agar fisik kita sehat, tubuh kita 

kuat, mental kita perkasa, konsentrasi kita terjaga,dan siapa 

ke medan perang.  

Namun praktek memanah, dahulu sesungguhnya 

dilakukan agar masyarakat islam mengaplikasikannya untuk 

membela islam yang selalu diserang olah kaum jahiliyah, 

 
136Juz. 2, h. 135, musnad al-Bazzar  

137Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Fikih Sport, h. 40. Lihat 

juga Sahih Muslim  
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dengan memanah berarti menggunakan serangan jarak jauh 

yang kira kira jangkauan serangannya maksimal 40 

meter.138 Berarti memanah adalah aktifitas perang yang 

menyerang dengan pola serangan jarak jauh sepeti juga 

menggunakan ketapel pada masa itu. Melihat kondisi 

sekarang, memanah tidak lagi digunakan pada perang 

dengan serangan jarak jauh, tapi memanah hanya keahlian 

khusus bagi ninja untuk serangan jarak dekat. 

Perkembangan motode berperang dikembangkan oleh 

orang cina dengan strategi perang,139 yang 

dikembangkannya dengan 36 strategi perang cina. 

Kemudian dikembangakan pada strategi perang Jepang dari 

pribadi biasa menjadi luar biasa. Sekarang berperang 

menggunakan senapan, dengan jarak sampai beberapa kilo 

meter sasaran akan musnah melalui tembakan sniper. 

Bahkan biasa kita dengar di media ada alat perang canggih 

dengan menggunakan nuklir satu kali tembakan pulau akan 

musnah, dan ada juga hanya dengan meremote atau 

menggunakan satelit lawan akan hancur. 

2) Aplikasi hadis mengenai ketrampilan berkuda 

Berkuda adalah olahraga yang sangat elegan dimasa 

Nabi saw. bahkan sampai saat ini olah raga berkuda hanya di 

sebahagian banyak dilakoni oleh orang kaya. Kuda adalah 

alat alternatif tercanggih untuk meraih prestasi dan 

berperang. Karena dimasa Nabi saw. siapa yang menang 

dalam berlomba kuda ia akan diberikan pengharagaan dan 

akan diarahkan juga untuk melakukan jihad. Dalam teks 

 
138 Feri Kurniawan, Buku pintar Pengetahuan Olahraga, (Cet. I; 

Jakarta: LaskarAksara, 2012) h. 49. 

139Gao Yuan, Memancing Harimau Turun Gunung, (Cet. I; Jakarta: 

Pustaka Utama Grafiti, 1993), h. 5.   
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hadis yang peneliti kaji, memanah dan berkuda adalah satu 

paket untuk berjihad. Karena kolaborasi mnyerang sambil 

melemparkan anak panah para nujahid mampu meyerang 

dan menghindar.  

Pada masa jihad, ada kuda yang betul dilatih untuk 

berperang, ada juga yang dilatih untuk dipergunakan 

sebagai kendaran berperang sang Jenderal Lapangan yang 

gagah perkasa untuk merobohkan musuh-musuhnya. 

Walaupun masih ada yang menggunakan kuda sebagai alat 

transportasi jarak jauh.  

Hal tersebut berbeda dengan kondisi sekarang, karena 

dalam sebuah produk otomotif, kuda menjadi sebuah merek 

mobil terkenal dan diminati oleh banyak masyarakat. 

Sekarang, kuda juga masih diganakan sebagai alat 

transportasi jarak dekat di suatu daerah, seperti Jeneponto, 

Polman, Majene, Pangkep, Yogyakarta, Jakarta, dan Masih 

banyak yang lainnya. Namun ada juga yang hanya 

menggunakan kuda sebagai alat pencari nafkah untuk 

menghidupi kebutuhan keseharian pemiliknya. Jika kembali 

mengkaitkannya dengan masa perang, kuda adalah alat 

tercanggih namun sekarang, alat tercanggih adalah mobil 

dan pesawat tempur. Sepert mobil yang menggunakan 

tenaga listrik seperti mobil Tesla Motors,140 dan pesawat 

tempur supersonic. 

 
140Telsa motor adalah sebuah perusahaan otomotif yang khusus 

mengembangkan mobil-sport elektrik (mobil sport dengan tenaga baterai) 

yang berkecepatan dan bertorsi tinggi. Perusahaan ini didirikan oleh 2 orang 

insinyur–otomotif pada bulan Juli 2003, yaitu Martin Eberhard dan Marc 

Tarpenning , di San Carlos, California, Amerika Serikat. 

Perusahaan ini dinamakan “Tesla Motors” sebagai penghargaan 

kepada Nikola Tesla, seorang insinyur dan fisikawan, yang menjadi penemu 

konsep motor induksi medan-magnetik (Sekadar informasi, satuan medan 

magnetik dalam Fisika adalah Tesla atau Wb/m2, sebagai bentuk 
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3) Aplikasi hadis tentang bergulat  

Pada masa nabi kita melihat bahwa banyak  peristiwa 

mengenai menguji kekuatan dengan rukanah dan orang-

orang yang kuat dimasa itu, namun sejarah membuktikan 

bahwa Nabi saw. adalah termasuk pegulat terkuat 

dimasanya.  

Dua ribu tahun sesudah olimpiade kuno dimulai pada 

tahun 776 sebelum masehi, bararti praktek gulat sudah ada 

sebelum Nabi Muhammad dilahirkan didunia. Olimpiade 

moderen juga meyertakan gulat. Bahkan pada tahun 

berikutnya gulat mejadi pertandingan utama. Pada tahun 

1904, olimpiade menambahkan satu kelas gulat gaya bebas 

dan berdasarkan sejarah Nabi saw. bahwa gulat juga harus 

beretika dan menghargai dengan siapa yang ditemani 

bergulat.  

Gulat dipergunakan dalam hal kekuatan men to men 

dalam memenangkan sebuah pertarungan. Sehingga gulat 

termasuk ujian kekuatan untuk membantu orang lain, 

kekuatan dimiliki bukan untuk menganiaya namun kekuatan 

yang dimiliki untuk menolong orang yang lemah, sampai 

menolong agama Allah swt. Dalam sebuah falsafah 

bertarung, pemengang sejati bukanlah orang yang menang 

seribu kali diatas ring, namungpetarung sejati adalah 

petarung yang mampu menang melawan dirinya sendiri jika 

marah. Berarti kontrol diri yang diutamakan dibandingkan 

kekuatan untuk merusak orang lain.   

 

 
penghargaan lain kepada Nikola Tesla). Ini terbukti pada mesin utama Tesla 

Roadster yang menggunakan motor induksi-AC (Alternating Current atau 

Arus Listrik Bolak-Balik) 3-fase, buatan Tesla sendir, lihat di: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tesla_Motors   

http://id.wikipedia.org/wiki/Tesla_Motors
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C. Implementasi ketrampilan dalam berbagai aspek  

1) Bermanfaat pada Agama 

Olahraga bukan sekedar bermanfaat buat pribadi 

namun juga harus bermanfaat pada keluarga, masyarakat, 

agama dan bangsa. Sejatinya, olahraga adalah bagian dari 

sarana atau perantara. Ia bukan tujuan, bukan pula sasaran 

hendak dicapai. Olahraga dilakukan dengan tujuan-tujuan 

yang mulia dan cita-cita luhur. Hal ini harus dimengerti dan 

difahami oleh generasi muda. Berbagai macam praktek 

ketrampilan dan yang berkaitan dengan oleharaga, tidak 

diragukan lagi jika target utamanya sampai pada suatu cita-

cita mulian dan tujuan terpuji serta agung. Karena itulah 

sarana-sarana dan wasilah terpuji dan dianjurkan oleh 

syriat, selama ia berjalan dalam lingkup cakrawala ini. Maka 

status sarana tersebut sama dengan status tujuannya, dari 

sisi bahwa ia disyariatkan dan dianjurkan untuk dicapai.  

Islam hadir dan mendapati masyarakat memiliki akat-

bakat yang mengagumkan daan kemahiran kesenian yang 

beragam, namun mereka tidak menginfestasikannya untuk 

kebaikan dan kemaslahatan yang bermanfaat. Akan tetapi 

talenta dan bakat mereka terbilang sia-sia; keberanian 

dipahami sebagai fanatisme, kemuliaan difahami sebagai 

pemborosan, harga diri hanya dipertahankan untuk suatu 

kabilah atau fanatisme kesukuan, jadi inilah yang perlu 

ditelaah dan difahami dengan baik.  

Karena itulah islam hadir dan menginvestasikan bakat-

bakat itu, mengembangkan dan mengarahkan pada 

kebaikan, serta membuatnya menjadi pahala yang agung. 

Hal itu dimaksudkan agar manusia mendapatkan pahala dari 

aktifitas yang mereka gandrungi. Tentunya, hal ini menjadi 

kenyamanan dan ketenangan yang memperbaharui 

semangat mereka, plus nilai pahala yang mereka dapatkan. 
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Tentunya ini merupakan langkah yang luhur mulia, agar 

mereka memperoleh manfaat dan kebaikan dari bakat-bakat 

mereka.141 

Islam hadir di Arabdan mendapati masyarakat popular 

dengan sikap murah hati (kemuliaan). Lalu islam 

menyeleksi, meluruskan, membenarkan mengarahkan pada 

kebaikan. Bakat berperang adalah bakat yang popular 

dimasyarakat Arab, lalu Nabi saw. memanfaatkan untuk 

berperan dijalan Allah swt. menjadikannya untuk 

menjunjung tinggi agama-Nya, untuk mengembangkan 

kebaikan; memotivasi; siapa yang berperang dijalan Allah 

swt, ia akan beruntung dan mendapatkan derajat yang 

tinggi. Ditegaskan juga, orang yng terbunuh karena membela 

hartanya, adalah mati syahid; menginvestasikan potensi 

tersebut untuk melindungi diri, harta, keluarga dan 

berkhidmah untuk sasaran mulia, berharga dan agung ini. 

 Demikian pula halnya dengan semangat membela 

harga diri yang tinggi (ghairah). Orang-orang Arab juga 

popular memiliki sifat ghairah, dan islam menjadikan sifat 

tersebut bernilai dijalan Allah swt. apabila difungsikan untuk 

melindungi agama dan keluarga, serta menindak 

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah diharamkan oleh 

Allah swt. 

 Sesungguhnya fitrah manusia memang tergerak 

menuju arti-arti itu, sedang darahnya mendidih dan 

bergolak pada tujuan-tujuan trsebut; ia berperang, membela 

diri menghadapi kematian, bertindak dengan keadilan dan 

kezaliman, karena antusiasisme dan fanatisme. Hal tersebut 

 
141Sayyid Muhammad Bin Alawi al-Maliki, Fikih Sport ; Menuju 

Sehat Jasmani dan Rohani (Cet I; Sidogiri: Pustaka Sidogiri, 1432 H/2010 

M), h. 30.   
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adalah wajar. Malah, orang yang tidak bergerak dengan 

tindakan-tindakan tersebut, tentu tidak begitu jantan, tidak 

memiliki harga diri, jatuh hina.  

Dalam hal ini terangkum kebaikan yang agung dan 

siasat yang mulia, untuk mendidik warga agar dapat meniti 

jalan kebaikan dan keberkatan, disamping memaskan jiwa, 

agar dapat menemukan hiburan kenyamanan, sehingga 

dapat memperoleh kemanfaatan yang banyak; mengerjakan 

proyek besar dengan keuntungan melimpah, yang pada 

puncaknya, inilah tujuan pokok yang memuliakan dan akan 

mendapatkan keridahan Allah swt. dan selanjutknya 

menghadirkan kemaslahatan yang melimpah baik itu secara 

umum kepada masyarakat dan pribadi secaara khusus. 

Setalah semua itu terangkum dengan seksama, 

beragam akhlak prilaku dan tradisi kemanusiaan menjadi 

karakter bangsa Arab telah dikelola oleh islam, diarahkan 

pada arah yang positif dan menjadikanya sebagai pintu 

masuk bagi target dan tujuan yang luhur, dengan 

menyarankan, memotivasi serta merangsang mereka untuk 

melestarikan talenta-talenta tersebut. Kadar ini cukup 

mewarnai dengan corak syariat. Jika keterampilan-

keterampilan tersebut juga dapat minyimpan nillai pahala 

dari Allah swt. diakhirat, tentu orang-orang akan semakin 

antusias untuk melakukannya, dan niat merka pun semakin 

kuat, memuncak dan lebih dekat pada ketakwaan.  

Secara tabiat, orang Arab memang populer dengan 

sikap dermawan dan suka mendermakan hartanya tanpa 

batas. Namun, kadang sikap ini justru mengarah pada sikap 

negatife, seperti keangkuhan dan kesombongan, pamer dan 

berhambur-hamburan. Seharusnya, jika sikap tersebut telah 

tiada maka amalan-amalan itu menjadi kosong tanpa niat 

dan tujuan.  



Wahyuddin 

 

122 

 

Demikian pula, secara tabiat mereka dikenal memliliki 

semangat kuat membela harga diri (ghairah) dan fanatisme 

yang sangat tinggi (hammiyah), ini merupakan sifat 

kejantanan yang mengagumkan, dan orang arab memandang 

dan memfungsikannya sebagai modal untuk menumpuhkan 

darah dan memutuskan ikatan secara membabi buta, maka 

ketika islam darang, ia mengkui segala apa yang melindungi 

jiwa, raga, harta, dan harga diri dalam batas-batas tata 

karma, keadilan dan kejujuran, menyokong sikap ghairah 

dan menjanjikan pahala disisi Allah swt. sehingga dalam 

lingkup ini, ghairah berkisar dalam cakrawala “shabillah”. 

Demikianlah pandangan kita mengenai akhlak-akhlak 

lain yang telah menubuh di kalangan masyarakat arab. Islam 

darang dengan mengelola dan mengarahkannya pada objek 

kebaikan, dan memberikan nilai pahala bagi yang 

melakukannya, jika memang murni ditunjukkan untuk 

mendekatkan diri kepada Allahswt. Hal ini tentu saja karena 

keagungan sifat-sifat yang dimiliki agama yang lurus ini 

(islam). 

Selanjutnya, orang-orang arab juga populer dengan 

sifat-sifat pembawaan, berupa otot yang terpresentasikan 

dengan olahraga yang kita lihat dewasa ini. Dan asosiasi ini 

atau yang lain, menyelenggarakan beberapa turnamen 

seperti pacuan kuda, anggar, gulat, panah, renang, sepak 

bola, sepak takraw, dan olahraga lain yang menggugah 

semangat, menghasilkan pertumbuhan jasmani dan 

pertumbuhan keterampilan gerakan tubuh yang sangat lihai. 

olahraga itu dapat menumbuhkan kekuatan jasmani dan 

mengantarkan orang pada kekuatan pikiran.  

Sebab mukmin yang lemah, kemanannya hanya 

bermanfaat bagi dirinya sendiri, sedangkan kelemahannya 

dibebankan kepada orang lain. Sedangkan mukmin yang 
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kuat, keimanannya bermanfaat bagi dirinya sendiri, agama 

dan masyarakat. 

Islam mengakui sebagian aktifitas keolahragaan 

masyarakat Arab, namun sebagai objek menjadi tujuan, 

maka manyalahi tujuan luhur nan mulia dari turutusnya 

Nabu Muhammad saw. yakni mengisi aktifitas bumi dengan 

beribadah (dalam arti luas) kepada Allah swt. semata. 

Aktifitas ini tentu tidak bisa dilakukan oleh orang yang 

lemah. Jadi praktis dibutuhkan kekuatan untuk 

merealisasikannya.  

Memperhatikan status olahraga sebagai washilah, ia 

berfungsi menyegarkan badan. Penyegaran ini praktis 

dibutuhkan, sebab kadang hati mengalami kebosanan dan 

keletihan akibat melakukan rutinitas secara kontinu. 

Sayyidina Ali ra. berkata: istirahatkanlah hati ini, sebab ia 

akan menjadi letih seperti halnya badan.142 Sedang dalam 

hadis dinyatakan “istirahatkanlah hati, sewaktu-waktu”, 

(hadis riwayat ad-Dailami).143 

“Mengistirahatkan” (tarwih) di sini beragam, di 

antaranya adalah mengistirahatkan ruhani. Hal ini dilakukan 

berzikir kepada Allah swt. dan membaca al-Qur’an. Di 

antaranya lagi mengistirahatkan akal pikiran yang dapat 

dilakukan dengan melakukan sebagian kegiatan yang 

menjadikan pikiran jadi santai dan menyenangkan, seperti 

dengan membaca puisi dan sastra, meningkatkan semangat 

dan menonjolkan symbol-simbol kekuatan Islam. 

Jadi, mengistirahatkann badan dan pikiran dapat 

mengembalikan seseorang dalam keadaan semula, dengan 

 
142Dicantumkan dalam al-Manawi dalam Fathu>l-Qadir Syarhu>l 

Jami’ ash-Shagi>r, juz 4, h.40  

143Musnad al-Firdaus, hadis no. 3181, dari anas ra  
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semangat dan gairah yang lebih kuat. Abu Darda’ berkata: 

“Aku mengistirahatkan hatiku dengan sebagian permainan 

yang diperbolehkan, agar semakin semangat untuk 

menegakkan kebenaran”.144 

Islam datang dengan membawa kebenaran, petunjuk, 

kebaikan, ilmu dan kebahagiaan. Karenanya disyariatkan 

jihad untuk menegakkan kebenaran menyebarkan petunjuk, 

kebaikan dan ilmu, menyebarkan, mengajarkan dan kepada 

manusia; melenyapkan kebatilan, memeritah kebaikan dan 

mencegah kemungkaran. 

Maka dari itu, islam melegalkan setiap media yang 

dapat mengantarkan pada tujuan-tujuan tersebut, berupa 

kegiatan-kegiatan, keahlian-keahlian dan keterampilan-

keterampilan yang dapat mewujudkan tujuan yang 

dimaksud. Islam juga menganjurkan untuk selalu menjaga, 

melindungi, menarik minat sekaligus menanamkan 

kecintaan orang-orang terhadap media-media tersebut. 

Itulah sebabnya mengapa islam mensyariatkannya, 

memberikan pahala dan faidah-faidah yang agung, baik 

didunia maupun diakhirat, yang tersurat maupun yang 

tersirat. Dengan demikian, maka tradisi menjadi ibadah, 

sedang ibadah menjadi hiburan yang menyenangkan; 

ketaatan menjadi kegiatan santai, dan beribadah kepada 

Allah swt. jadi indah dan menyenangkan.145 

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut, 

berkompetisi, berlomba-lomba, berpacu dan bersaing dalam 

medan kebaikan dan amal yang saleh mendapatkan pahala. 

 
144Dicantumkan oleh al-Manawi dalam kitab Fath}u al-Qa>dir, 

Syarh}u al-Jami’ ash-Shagi>r, Juz 4, h. 40. 

145Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Fikih Sport; Menuju 

Sehat Jasmani dan Rohani, h. 38.  
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Persyariatan aktivitas-aktivitas yang mulia tersebut 

sebagaimana yang terdapat pada sejarah dengan penuh 

kejujuran, kemuliaan dan kebanggaan tidak ditemukan 

sebelumnya pada ummat-ummat terdahulu, dan syariat-

syariat terdahulu. Islam memang indah dan memberikan 

kesagaran jasmani, kesegaran akal untuk berfikir, dan 

kesegaran rohani dalam beribadah. 

2) Menjunjung Nilai Sportifitas (akhlak) 

Rasulullah saw. memanfaatkan olahraga untuk 

mengajari kaumnya berbudi pekerti yang luhur, memaafkan 

orang lain, memupuk rasa cinta, persaudaraan, tolong-

menolong. Itulah fungsi olahraga; berkompetisi dan berloba 

secara fair dan sportif, tanpa ada rasa fanatisme dan 

egoisme.  

Sahabat Anas ra. telah meriwayatkan sebuah hadis, 

bahwa Rasulullah saw. pernah memiliki seekor untu ashilah 

yang sangat bagus dan menang dalam setiap perlombaan. 

Unta tersebut diberi nama al-Adhba’.146 Sahabat Nas 

berkata: “unta itu tidak pernah terkalahkan”. Lalu suatu 

ketika datanglah orang pedalaman dengan membawa pelana 

untuk mengikuti perlombaan dengan memakai unta 

Rasulullah saw. dan perlombaan itu dimenangkan oleh 

orang pedalaman itu. Tapi sebenarnya para sahabat 

mengalah dalam perlombaan tersebut melihat pemilik unta 

tersebut yakni Rasulullah saw.  

Demikian sikap yang berkembang di kalangan orang 

banya dari kalangan sahabat, dan itu merupakan hal yang 

 
146Al-Adhba’ berarti terpotonng atau terbelah telinanya. Ini adalah 

julukab bagi onta Nabi saw. sebagaimana orang-orang saat ini yang 

menjuluki onta dan kuda mereka dengan julukan tersebut, agar menjadi 

terkenal. 
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manusiawi. Akan tetapi Rasulullah saw. mengajari dan 

mengarahkan mereka pada apa yang sebaiknya ditanamkan 

oleh ummat islam dalam diri mereka, yakni berpekerti baik, 

rendah hati, dan memiliki rasa cinta. Dan bahwa dalam 

lingkup ini (perlombaan), perhitungan dan perhatian 

utamanya adalah pada materi yang baik, kemahiran, 

kecerdikan dan kelihaian yang tidak ada kaitannya dengan 

sifat kenabian, kerasulan, keyakinan dan kehormatan 

seorang guru, pengarah, ketua atau pelatih. 

Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya 

ia menghasilakn apa yang diupayakannya. Barang siapa yang 

berjalan dijalurnya, pasti ia sampai pada tujuaanya. Dan 

dengan percobaan, tampalah suatu kejelasan. Sahabat Anas 

ra. berkata “Ketika (dalam perlombaan itu) Rasulullah saw. 

kalah, orang-orang muslim keberatan. Syaikh al-Islam ibnu 

Hajar menginterpretasi Hadis (perlombaan) diatas, bahwa 

penggunaan unta sebagai alat trasnportasi dan perlombaan 

tersirat dorongan kuat untuk memiliki sikap rendah hati, 

kebaikan pekerti, sifat rendah diri, dan kebesaran Rasulullah 

saw. dihati para sahabatnya.147 

Kesimpulan dari cerita diatas adalah, bahwa kejadian 

itu menggambarkan sikap sahabat yang tidak mau 

menerima kenyataan karena menjaga citra unta Rasulullah 

saw., akan tetapi Rasulullah saw. sendiri ingin mengjelaskan 

masalah ini dan mengajarkan kepada mereka, bahwa 

perlombaan itu tidak akan lepas dari menang dan kalah, 

sedangkan kemenangan dalam suatu perlombaan bertumpu 

pada kemahiran dan kelihaian, bukan pada postur tubuh dan 

 
147Fathu al-Bari, juz 6, h.92-93  
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kecintaan. Dan dalam hal ini, tida pembeda antara penguasa 

dan rakyat jelata, antara yang kecil dan yang besar.148  

Penulis memandah bahwa peristiwa yang terjadi 

bahwa citra sebuah kmpetisi sekarang berbeda dengan yang 

terjadi pada masa Nabi saw. dimana nilai sportifitas bukan 

sekedar di bicarakan namun di aplikasikan dengan baik, 

berbeda dengan sekarang yang hanya sekedar kata belaka. 

Sekarang lomba bukan tujuan penambah semangat juang 

terhadap islam namun menjadi salah satu jalan kemasiatan, 

seperti perayaan yang dipenuhi foya-foya bersama dengan 

minuman kerasa dan perempuan, wahana perjudian baik di 

kalangan pemain dan penonton dan sekitarnya. Sehingga 

memang dibutuhkan keberanian dan kelihaian dalam 

menyampaikan sejarah emas terdahulu mengenai keadaan 

pada masa Nabi saw dalam melakukan perlombaan atau 

kompetisi agar masyarakat tau akan hal itu.  

3) Penghargaan pada Pemenang  

Dalam ketrampilan harus ada rewardnya, bukan 

sekedar mengadakan lomba yang tampa memberikan 

penghargaan pada yang mengikuti lomba tersebut. Memberi 

hadiah pada peserta lomba adalah hal yang disyariatkan dan 

dianjurkan dalam agama. Tujuan dari memberikan hadiah 

tersebut agar para peserta merasa senang dan menjadi 

motivasi serta merasa bangga dengan kesuksesan yang telah 

diraihnya. Ini sangat efektif dan memiliki pengaruh yang 

besar dalam mengembangkan bakat dan memperkokoh cita-

cita mereka.  

Sebaiknya hadiah dan penghargaan tidak diberi 

dengan bentuk materi saja, agar orientasi para pelaku 

 
148Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Fikih Sport; Menuju 

Sehat Jasmani dan Rohani,h130. 
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kompetisi tidak hanya bertujuan pada materi saja, dan 

mabisi tidak hanya terpupuk pada perhiasan dunia semata, 

sehingga tujuan olahraga tidak berbalik pada sekedar hobi, 

hiburan, profesi, dan ladang bisnins. Hadiah seharusnya 

variatif; bisa berbentuk harta, medali kehormatan, didoakan 

dengan mendapatkan kebaikan, sanjungan, ucapan 

terimakasih dari pimpinan tertinggi, dan hadiah dalam 

bentuk moral yang lain. 

Ucapan selamat untuk seorang pemenang dapat 

disampaikan dalam bentuk kata-kata, “ia seorang pahlawan”, 

atau ia “seorang pemberani”. Dalam sebuah hadis dijelaskan 

bahwa Nabi saw. pernah member tanda bintang 

kemenangan kepada sebahagian sahabat berupa sanjungan, 

doa atau jaminan, seperti pernyataan beliau kepada 

juarawan lomba: “tebusanmu adalah ayah dan ibuku”; 

“semoga Allah mengampunimu”; “malaikat jibil 

bersamamu”; “kamu sangat hebat”; si Fulan wajib masuk 

surge”; “kamu menyeruapaiku dalam perawakan dan 

perangai”; “aku (bagian) dari kamu dan kamu (bagian) dai 

aku”; “kamu sahabatku”. 

Semua penghargaan diatas oleh Nabi saw. diberikan 

kepada para pemengan yang berhak memperolehnya. Sudah 

barang tentu hadiah pujian dan penghargaan dari Nabi saw. 

adalah pemberian dan persembahan dari Allah swt. yang 

tidak dapat diukur dan dibandingkan dengan dunia dan 

segala isinya, sebagaimana penegasan hadis berikut yang 

artinya: tempat cambuk disurga lbiah baik dibandingkan 

dengan dunia dan segala isinya” hadis yang diriwayatkan 

oleh imam al-Bukhary. 
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BAB VIII 
 
 
 
 

PENDIDIKAN KARAKTER PADA  
ANAK USIA DINI: Upaya Membentuk Manusia 

Sempurna 
 
 
 

A. Pendahuluan 

enanaman karakter sejak usia dini penting dalam 

membentuk karakter anak dengan memanfaatkan 

masa pertumbuhannya. Lima tahun pertama 

pertumbuhan anak merupakan masa yang baik untuk 

mengarahkan dan mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Pada masa ini anak dapat menyerap sebagian 

besar informasi yang terjadi di sekitarnya, sehingga sangat 

P 
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baik memanfaatkan perkembangan tersebut dengan 

menanamkan nilai-nilai karakter yang positif berupa 

pengetahuan, kesadaran individu, tekad yang kuat, serta 

adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai spiritual yang mengarahkan seseorang untuk mengerti 

tentang hubungan dirinya dengan Sang pencipta.  

Mencetak generasi unggul di tengah persaingan global 

dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan pendidikan 

yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak 

didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, 

bakat, minat dan kesanggupannya. Menyelenggarakan 

pendidikan yang membebaskan anak dari tindak kekerasan 

yang memperlakukan anak dengan ramah dan lembut serta 

memenuhi hak-hak anak. Hal tersebut akan terwujud jika 

pendidikan yang demikian dilakukan sejak anak usia dini. 

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan 

pendidikan nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 

menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional 

adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk 

memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Hal ini 

dimaksudkan agar pendidikan tidak hanya membentuk 

insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian 

atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi 

bangsa yang tumbuh dengan karakter yang berlandaskan 

pada nilai-nilai luhur bangsa serta agama. 

Pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk 

dimulai pada anak usia dini karena pendidikan karakter 

adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk 

mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku yang 

memancarkan akhlak mulia. Nilai-nilai positif dan yang 

seharusnya dimiliki seseorang menurut ajaran budi pekerti 

yang luhur adalah amal saleh, amanah, antisipatif, baik 
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sangka, bekerja keras, beradab, berani berbuat benar, 

berani, disiplin, berhati lapang dan lembut, sederhana, 

berinisiatif, berkemauan keras, berkepribadian, berpikiran 

jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersifat konstruktif, 

bersyukur, bertanggung jawab, bertenggang rasa, bijaksana, 

cerdas, cermat, demokratis, dinamis, efisien, empati, gigih, 

hemat, ikhlas, jujur, kesatria, komitmen, beriman dan 

bertaqwa dan sebagainya. 

Pendidikan adalah proses interaksi antara pendidik 

dan anak didik dan atau lingkungan secara sadar, teratur, 

terencana dan sistematis guna membantu pengembangan 

potensi anak didik secara maksimal. Pengertian ini dianggap 

lebih lengkap dan memadai daripada pengertian-pengertian 

tentang pendidikan yang dikemukakan oleh banyak ahli di 

bidang pendidikan.149  

B. Pendidikan Anak Usia Dini 

Pelaksanaan pendidikan karakter memerlukan 

kerjasama dari berbagai pihak. Begitu pula metode yang 

digunakan lebih variatif dengan menciptakan metode 

pendidikan karakter yang lebih efektif dan efisien, sehingga 

nilai-nilai karakter dapat tertransformasikan dengan baik. 

Peran pendidik sangat diperlukan dalam pendidikan 

karakter Oleh karena itu pendidik diharapkan mempunyai 

kemampuan dalam menanamkan nilai-nilai karakter 

terhadap anak usia dini.  

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Anak usia dini 

adalah kelompok manusia yang berusia 0-6 tahun. 

Pandangan lain mmengatakan bahwa anak usia dini adalah 

 
149Suyadi, Manajemen PAUD Depdiknas, Kurikulum Hasil Belajar 

Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Depdiknas, 2002), h. 3-4  
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kelompok manusia yang berusia 9-8 tahun.150 Anak usia dini 

adalah kelompok anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam 

arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan 

(koordinasi motorik halus dan kasar), intelegensi (daya 

pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan 

spiritual), sosial emosional (sikap dan perilaku serta 

agama), bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan 

tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.  

Berdasarkan perkembangannya, anak usia dini terbagi 

dalam tiga tahapan, yaitu (a) masa bayi lahir sampai 12 

bulan, (b) masa toddler (batita) usia 1-3 tahun, (c) masa 

prasekolah usia 3-6 tahun, (d) masa kelas awal SD 6-8 tahun. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini perlu 

diarahkan pada peletakan dasar-dasar yang tepat bagi 

pertumbuhan dan perkembangan manusia seutuhnya, yaitu 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, daya pikir, daya 

cipta, sosial emosional, bahasa dan komunikasi yang 

seimbang sebagai dasar pembentukan pribadi yang utuh.151 

Pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian 

upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan 

pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan 

kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan bagi anak 

usia dini merupakan sebuah pendidikan yang dilakukan 

pada anak yang baru lahir sampai dengan delapan tahun. 

Pendidikan pada tahap ini memfokuskan pada physical, 

intelligence, emotional, social education. 

 
150 Depdiknas, Kurikulum Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 

(Jakarta: Depdiknas, 2002), h. 3-4 

151 Bambang Hartoyo, Konsep dasar Pendidikan Anak Usia Dini, 

Materi Tutor BPPLSP, 2004, h. 3. 
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Sesuai dengan pertumbuhan anak usia dini maka 

penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini disesuaikan 

dengan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak 

usia dini. Upaya itu bukan hanya dari sisi pendidikan saja, 

tetapi termasuk upaya pemberian gizi dan kesehatan anak 

sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu 

dan komprehensif. Anak-anak adalah generasi yang akan 

menentukan nasib bangsa di kemudian hari. Karakter anak-

anak yang terbentuk sejak sekarang akan sangat 

menentukan karakter bangsa di kemudian hari. Karakter 

anak-anak akan terbentuk dengan baik, jika dalam proses 

tumbuh kembang mereka mendapatkan cukup ruang untuk 

mengekspresikan diri secara lebih baik. 

Pendidikan anak usia dini pada dasarnya meliputi 

seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik 

dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan 

pendidikan pada anak dengan menciptakan aura dan 

lingkungan dimana anak dapat mengeksplorasi pengalaman 

yang memberikan kesempatan kepadanya untuk 

mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang 

diperolehnya dari lingkungan, melalui cara mengamati, 

meniru, dan bereksperimen yang berlangsung secara 

berulang-ulang dan melibatkan seluruh potensi dan 

kecerdasan anak. Oleh kerena anak merupakan pribadi yang 

unik dan melewati berbagai tahap perkembangan 

kepribadian, maka lingkungan yang diupayakan oleh 

pendidik dan orangtua yang dapat memberikan kesempatan 

pada anak untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman 

dengan berbagai suasana, hendaklah memperhatikan 



Wahyuddin 

 

134 

 

keunikan anak-anak dan disesuaikan dengan tahap 

perkembangan kepribadian anak.152  

Sejatinya pendidikan karakter ini memang sangat 

penting dimulai sejak dini. Pada usia kanak-kanak atau yang 

biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (golden 

age) terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam 

mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sekitar 50 persen variabilitas kecerdasan orang 

dewasa sudah terjadi ketika anak berusia empat tahun. 

Peningkatan 30 persen berikutnya terjadi pada usia delapan 

tahun, dan 20 persen sisanya pada pertengahan atau akhir 

dasawarsa kedua.  

1) Prinsip Pendidikan pada Anak Usia Dini 

Pendidikan pada anak usia dini suatu proses 

pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam 

tahun secara menyuluruh, yang mencakup aspek fisik dan 

non-fisik, dengan memberikan rangsangan bagi 

perkembangan jasmani dan rohani serta perkembangan 

sosial yang tepat, agar ia dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. Adapun upaya yang dilakukan mencakup 

stimulasi intelektual, pemeliharaan kesehatan, pemberian 

nutrisi, dan penyediaan kesempatan yang luas untuk 

mengeksplorasi dan belajar secara aktif. 

Prinsip pendidikan pada anak usia dini adalah 

pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, 

mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan 

menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Ia 

juga merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan yang 

menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan 

 
152 Yuliani Nurani Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia 

Dini (Jakarta: PT indeks, 2009), h. 6-7 
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dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan 

kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan 

emosi, dan kecerdasan spiritual), sosio-emosional (sikap 

perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi.153 

Tujuan PAUD yang ingin dicapai adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman orang tua 

dan guru serta pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan 

dan perkembangan anak usia dini. secara khusus tujuan 

yang ingin dicapai, adalah: 

1. Dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak 

usia dini dan mengaplikasikan hasil identifikasi 

tersebut dalam pengembangan fisiologis yang 

bersangkutan. 

2. Dapat memahami perkembangan kreatifitas anak usia 

dini dan usaha-usaha yang terkait dengan 

pengembangannya. 

3. Dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya 

dengan perkembangan anak usia dini. 

4. Dapat memahami arti bermain bagi perkembangan 

anak usia dini. 

5. Dapat memahami pendekatan pembelajaran dan 

aplikasinya bagi pengembangan anak usia kanak-

kanak. 

Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah 

mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai 

persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Secara khusus kegiatan pendidikan 

bertujuan agar: 

 
153 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009), h. 88. 
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1. Pengetahuan tentang ibadah, mengenal dan percaya 

akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama. Contoh: 

pendidik mengenalkan kepada anak didik bahwa Allah 

SWT menciptakan berbagai makhluk selain manusia, 

seperti binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang semua 

itu harus kita sayangi. 

2. Keterampilan tubuh termasuk gerakan-garakan yang 

mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus dan gerakan 

kasar, serta menerima rangsangan sensorik (panca 

indera). Contoh: menari, bermain bola, menulis ataupun 

mewarnai.  

3. Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman 

bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif 

yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Contoh: 

ketika sudah melakukan pembahasan tema, diberikan 

kepada anak didik untuk bertanya atau menjawab isi 

tema yang telah diberikan. 

4. Anak mampu berpikir logis, kritis, memberikan alasan, 

memecahkan masalah dan menemukan hubungan sebab 

akibat. Contoh: mencari pasangan gambar yang 

berkaitan dengan sebab akibat, lalu anak akan berusaha 

memecahkan masalah dan memberika alasan tersebut. 

5. Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan 

sosial, peranan masyarakat dan menghargai keragaman 

sosial dan budaya serta mampu mengembangkan 

konsep diri, sikap postif terhadap belajar, kontrol diri 

dan rasa memiliki. 

6. Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, 

berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasil 

karya yang kreatif. Contoh: anak yang senang dan 

menyukai dengan musik, saat mendengar lagu maka 

akan segera mengikutinya, ataupun ketika diminta 
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melanjutkan syair kedua hingga selesai, maka anak 

mampu melakukannya. 

Selain itu, tujuan pendidikan anak usia dini adalah: 

1. Untuk membentuk anak Indonesia yang berkuailtas, 

yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

tingkat perkembangannya sehingga memiliki yang 

optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta 

mengarungi kehidupan di masa dewasa. 

2. Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan 

belajar (akademik) di sekolah. 

3. Intervensi dini dengan memberikan rangsangan 

sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang 

tersembunyi (hidden potency) yaitu dimensi 

perkembangan anak (bahasa, intelektual, emosi, sosial, 

motorik, konsep diri, minat dan bakat). 

4. Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan 

terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan potensi-potensi yang dimiliki anak.154 

Beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini yang 

harus diperhatikan, dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) 

Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki 

anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Misalnya 

menyiapkan media pembelajaran yang banyak sesuai 

dengan kebutuhan dan minat anak; (2) Mengenalkan anak 

dengan dunia sekitar. Contoh: field tripke Taman Safari, 

selain dapat mengenal bermacam-macam hewan ciptaan 

Allah juga dapat mengenal berbagai macam tumbuhan dan 

hewan serta mengenal perbedaan udara panas dan dingin; 

(3) Mengembangkan sosialisasi anak. Contoh: bermain 

bersama teman, melalui bermain maka anak dapat 

 
154 Yuliani, Op. cit. h. 42 
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berinteraksi dan berkomunikasi sehingga proses sosialisasi 

anak dapat berkembang; (4) Mengenalkan peraturan dan 

menanamkan disiplin pada anak. Contoh: mengikuti 

peraturan atau tata cara upacara bendera, dapat 

menanamkan peraturan dan mengenal arti penghormatan 

kepada pahlawan perjuangan bangsa; (5) Memberikan 

kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. 

Contoh: bermain bebas sesuai dengan minat dan keinginan 

anak; (6) Memberikan stimulus kultural pada anak. 

Selain itu, fungsi penidkan anak usia dini lainnya yang 

penting diperhatikan, adalah: (1) Sebagai upaya pemberian 

stimulus pengembangan potensi fisik, jasmani, dan indrawi 

melalui metode yang dapat memberikan dorongan 

perkembangan fisik/motorik dan fungsi inderawi anak; (2) 

Memberikan stimulus pengembangan motivasi, hasrat, 

dorongan dan emosi kearah yang benar dan sejalan dengan 

tuntutan agama; (3) Stimulus pengembangan fungsi akal 

dengan mengoptimalkan daya kognisi dan kapasitas mental 

anak melalui metode yang dapat mengintegrasikan 

pembelajaran agama dengan upaya mendorong kemampuan 

kognitif anak. 

Dari beberapa fungsi yang telah dipaparkan, dapat 

terlihat bahwa fungsi pendidikan anak usia dini adalah 

memberikan stimulus kultural kepada anak. Pendidikan 

pada usia dini sebenarnya merupakan ekspresi dari 

stimulasi kultural tersebut. 

Berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini dapat 

ditelaah beberapa fungsi program stimulasi edukasi, yaitu: 

1) Fungsi Adaptasi, berperan dalam membantu anak 

melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi 

lingkungan serta menyesuaikan diri dengan keadaan 

dalam dirinya sendiri. 
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2) Fungsi Sosialisasi, berperan dalam membantu anak 

agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang 

berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di 

mana ana berada. 

3) Fungsi Pengembangan, berkaitan dengan 

pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. 

Setiap unsur potensi yang dimiliki anak membutuhkan 

suatu situasi atau lingkungan yang dapat 

menumbuhkankembangkan potensi tersebut kearah 

perkembangan yang optimal sehingga menjadi potensi 

yang bermanfaat bagi anak itu sendiri maupun 

lingkungannya. 

4) Fungsi Bermain, berkaitan dengan pemberian 

kesempatan pada anak untuk bermain, karena pada 

hakikat nya bermain itu sendiri merupakan hak anak 

sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan 

bermain anak akan mengeksplorasi dunianya serta 

membangun pengetahuannya sendiri. 

5) Fungsi Ekonomik, pendidikan yang terencana pada 

anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat 

menguntungkan pada setiap rentang perkembangan 

selanjutnya. Terlebih lagi investasi yang dilakukan 

berada pada masa keemasan (the golden age) yang 

akan memberikan keuntungan berlipat ganda. 

Pendidikan di Taman Kanak-kanak merupakan salah 

satu peletak dasar bagi perkembangan selanjutnya. 155 

Pendidikan karakter pada anak usia dini, dewasa ini 

sangat di perlukan di karenakan saat ini Bangsa Indonesia 

sedang mengalami krisis karakter dalam diri anak bangsa. 

Karakter di sini adalah watak, tabiat, akhlak, atau 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 

 
155 Yuliani, Op.cit. h. 46 
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internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, bepikir, 

bersikap dan bertindak. Kebajikan tersebut berupa Sejumlah 

nilai moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat 

dipercaya, hormat pada orang lain, disiplin, mandiri, kerja 

keras, kreatif.  

Berbagai permasalahan yang melanda bangsa 

belakangan ini ditengarai karena jauhnya kita dari karakter. 

Jati diri bangsa seolah tercabut dari akar yang 

sesungguhnya. Sehingga pendidikan karakter menjadi topik 

yang hangat di bicarakan belakangan ini. Menurut Prof 

Suyanto Ph.D karakter adalah cara berpikir dan berperilaku 

yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja 

sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang 

bisa membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang 

ia buat. 

Karakter akan terbentuk sebagai hasil pemahaman 3 

hubungan yang pasti dialami setiap manusia, yaitu 

hubungan dengan diri sendiri, lingkungan dan hubungan 

dengan Tuhan. Setiap hasil hubungan tersebut akan 

memberikan pemaknaan/pemahaman yang pada akhirnya 

menjadi nilai dan keyakinan anak. Cara anak memahami 

bentuk hubungan tersebut akan menentukan cara anak 

memperlakukan dunianya. Pemahaman negatif akan 

berimbas pada perlakuan yang negatif dan pemahaman yang 

positif akan memperlakukan dunianya dengan positif. 

Menumbuhkan pemahaman positif pada diri anak sejak usia 

dini, salah satunya dengan cara memberikan kepercayaan 

pada anak untuk mengambil keputusan untuk dirinya 

sendiri, membantu anak mengarahkan potensinya dengan 
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begitu mereka lebih mampu untuk bereksplorasi dengan 

sendirinya, tidak menekannya baik secara langsung atau 

secara halus, dan seterusnya. Biasakan anak bersosialisasi 

dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ingat pilihan 

terhadap lingkungan sangat menentukan pembentukan 

karakter anak. Lingkungan baik dan sehat akan 

menumbuhkan karakter sehat dan baik, begitu pula 

sebaliknya. Sementara itu, hubungan spiritual dengan Tuhan 

YME terbangun melalui pelaksanaan dan penghayatan 

ibadah ritual yang terimplementasi pada kehidupan sosial.  

Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter 

dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan 

pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Setelah keluarga, 

di dunia pendidikan karakter ini sudah harus menjadi ajaran 

wajib sejak sekolah dasar. 

Terdapat sejumlah prinsip pembelajaran pada 

pendidikan anak usia dini, beberapa akan dipaparkan pada 

bagian berikut ini di antaranya: 

1. Anak sebagai Pembelajar Aktif  

Pendidikan hendaknya mengarahkan anak untuk 

menjadi pembelajar yang aktif. Pendidikan yang dirancang 

secara kreatif akan menghasilkan pembelajar yang aktif. 

Proses pendidikan seperti ini merupakan wujud 

pembelajaran yang bertumpu ada aktivitas belajar anak 

secara aktif. 

2. Anak Belajar Melalui Sensori dan Panca Indera 

Anak memperoleh pengetahuan melalui sensorinya, 

anak dapat melihat melalui bayangan yang ditangkap oleh 

matanya, anak dapat mendengarkan bunyi melalui 

telinganya, anak dapat merasakan panas dan dingin lewat 

perabaannya, anak dapat membedakan bau melalui hidung 
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dan anak dapat mengetahui aneka rasa melalui lidahnya. 

Oleh karenanya, pembelajaran pada anak hendaknya 

mengarahkan anak pada berbagai kemampuan yang dapat 

dilakukan oleh seluruh inderanya. 

3. Anak Membangun Pengetahuan Sendiri 

Sejak lahir anak diberi berbagai kemampuan. Dalam 

konsep ini anak dibiarkan belajar melalui pengalaman-

pengalaman dan pengetahuan yang dialaminya sejak anak 

lahir dan pengetahuan yang telah anak dapatkan selama 

hidup. 

4. Anak Berpikir Melalui Benda Konkret  

Dalam konsep ini anak harus diberikan pembelajaran 

dengan benda-benda yang nyata agar anak tidak 

menerawang atau bingung. Maksudnya adalah anak 

dirangsang untuk berpikir dengan metode pembelajaran 

yang menggunakan benda nyata sebagai contoh materi-

materi pelajaran. 

5. Anak Belajar Dari Lingkungan  

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan 

sengaja dan terencana untuk membantu anak 

mengembangkan potensi secara optimal sehingga anak 

mampu beradaptasi dengan lingkungannya.156 

2) Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini  

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19 ayat1 

menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik. 

 
156 Yuliani, Op.cit. h. 90. 
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Contoh konkret berbagai pendekatan dalam pendidikan 

anak usia dini, yaitu: pendekatan psikonalisis manusia/anak 

mempunyai keinginan dalam dirinya ‘homo valens’, kognitif 

(homo sapines: manusia berpikir) sikap bahasa, 

behaviorostik (homo mechanicus: manusia mesin), homo 

ludens (makhluk bermain) jika anak melakukan kesalahan 

berilah teguran, namun jika anak melakukan sesuatu yang 

baik, maka berilah penguatan (reinforcement), stimulus atau 

respons, pendekatan humanistic (humo ludens: manusia 

suka bermain) yaitu pemebelajan dengan bermain.157 

3) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 

Penyelenggaraan Pendidikan bagi Anak Usia Dini dapat 

dilakukan dalam bentuk formal, non-formal dan informal. 

Setiap bentuk penyelenggaraan memiliki kekhasan 

tersendiri. Berikut ini akan dipaparkan bentuk 

penyelenggaraan pada jalur pendidikan formal, nonformal 

dan informal. 

Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini pada 

jalur formal adalah Taman Kanak-kanak (TK) atau RA dan 

lembaga sejenis. Penyelenggraraan pendidikan bagi anak 

usia dini pada jalur nonformal diselenggarakan oleh 

masyarakat atas kebutuhan dari masyarakat sendiri, 

khususnya bagi anak-anak yang dengan keterbatasannya 

tidak terlayani di pendidikan formal (TK dan RA). 

Pendidikan dijalur informal ini dilakukan oleh keluarga atau 

lingkungan. Pendidikan informal bertujuan memberikan 

keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, 

etika, dan kepribadian, estetika serta meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan nasional. 

 
157 Yuliani, Op.cit. h. 84. 
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4) Konsep dan Aspek Pengembangan Anak Usia Dini 

Secara Terpadu 

Terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu 

kesadaran personal, kesehatan emosional, sosialisasi, 

komunikasi, kognisi dan keterampilan motorik sangat 

penting dan harus dipertimbangkan sebagai fungsi interaksi. 

Kreativitas tidak dipandang sebagai perkembangan 

tambahan, melainkan sebagai komponen yang integral dari 

lingkungan bermain yang kreatif. Pertumbuhan anak pada 

enam aspek perkembangan di bawah ini membentuk fokus 

sentral dan pengembangan kurikulum bermain pada anak 

usia dini. 

C. Insan Kamil: Tujuan dari Penciptaan Manusia 

Berkaitan dengan upaya penanaman karakter, dalam 

perspektif Islam dapat disimak kisah tentang pengorbanan 

Nabi Ibrahim As. yang diperintahkan oleh Allah swt untuk 

menyembelih anaknya. Serta gambaran seorang anak yang 

dibentuk dan memiliki karakter yang agung yang terdapat 

pada diri Nabi Ismail As. dibawah asuhan keluarga yang 

merupakan role model bagi pengembangan pendidikan 

masa kini. Intisari kisah itu setidaknya dapat ditarik ke 

dalam dua hal yang dapat menjadi anutan yaitu:  

1) Istiqamah, teguh pendirian, dan tidak takut ancaman  

Ibrahim yang terlahir dari seorang Ayah, seorang 

pembuat patung, hidup dan dibesarkan dalam lingkungan 

para penyembah berhala, dengan mengemban amanah 

ajaran tauhid, beliau dengan lantang mendakwahkan 

amanahnya kepada sang ayah dan seluruh kaumnya. Sikap 

lantangnya itu telah membuatnya dibenci, dimusuhi, diusir 

bahkan sampai harus dibakar. 
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Ibrahim tak pernah mundur apalagi sampai harus 

menyerah, ia lebih rela dibenci oleh masyarakatnya asalkan 

tidak dibenci oleh Allah, ia rela dimusuhi mereka, asalkan 

tidak dimusuhi Allah, ia rela diusir dari kampungnya asalkan 

imannya tak terusir dari dirinya, ia rela seluruh tubuhnya 

dibakar, asalkan keyakinannya tak hangus ikut terbakar. 

Semua kejadian yang telah menimpa dirinya tak 

membuatnya mundur dari mendakwahkan ajaran tauhid. 

Beliau tetap dengan lantang mempertanyakan kepada 

Ayahnya: “Apakah engkau jadikan berhala-berhala itu 

sebagai Tuhanmu. Sungguh aku melihat engkau dan 

kaummu berada dalam kesesatan yang nyata.”. “Apakah 

kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat, pada 

hal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu 

perbuat itu?” (Al Syahffat: 95-96). Imannya tak layu 

diterjang waktu, tak lekang diterjang masa. 

Menarik dikemukakan di sini sebagian dari dialog Nabi 

Ibrahim dengan kaumya pada waktu itu, terkait dengan 

penolakan beliau untuk menyembah dan menghambakan 

diri selain kepada Allah swt. Umatnya berkata: “Jika engkau 

tidak mau menyembah berhala atau patung, mengapa 

engkau tidak menyembah api?” Ibrahim menjawab: 

Bukankah api dapat dipadamkan oleh air? Kalau demikian 

mengapa engkau tidak menyembah air? Kata kaumnya. 

Dijawab oleh Ibrahim: bukankah awan yang mengandung 

dan membawa air itu lebih pantas? Kalau demikian, kata 

kaumnya, sembahlah awan. Ibrahim menjawab: angin yang 

menggiring awan itu lebih berkuasa. kalau begitu, mengapa 

engkau tidak menyembah angin? Dijawab oleh Ibrahim: 

manusia melalui nafasnya mampu menghembuskan dan 

menariknya kembali. Sikap Ibrahim tersebut memberi 
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pelajaran berharga kepada kita bahwa Istiqamah, 

konsistensi iman merupakan kekuatan iman. 

2) Kesabaran dan ketabahan 

Setelah bertahun-tahun lamanya beliau mengarungi 

bahtera rumah tangga, beliau tak juga dikarunia keturunan, 

tetapi putus asakah beliau berharap? Bosankah ibrahim 

berdo’a? tidak. Lidahnya tak putus-putusnya mengucapkan: 

 رب هب لي من الصالحين 

“Ya Allah! karuniakan kepadaku keturunan yang saleh” 

Siang malam beliau terus berdoa, beliau yakin bahwa 

Allah tak akan menyia-nyiakan pengharapan seseorang yang 

dengan tulus memohon dan terus memohon, dan … Allah 

pun mengabulkan doanya, 

 فبشرناه بغَلم حليم 

“Maka kami sampaikan berita gembira kepadanya tentang 

kehadiran anak yang sabar.” 

Setelah Ismail lahir, hari-harinya dilalui dengan penuh 

kegembiraan dan kebahagian, permata hati yang sekian 

lama beliau nantikan kini hadirlah sudah. Dan tak terasa 

Ismail pun semakin hari tumbuh semakin besar dengan 

segala kelebihan yang tampak dalam sikap dan perilaku 

kesehariannya. 

Namun untung belum diraih, malang sulit ditolak, 

takdir tak bisa dihindari, anak yang sekian lama beliau 

nantikan kehadirannya kini diperintahkan untuk 

dikorbankan. Dunia serasa terbalik, mentari seakan tak 

bersinar lagi, gembira bertukar duka. Rasa hati ingin 

menolak, namun gejolak iman mengharuskan taat. 
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Dengan hati yang gundah Ibrahim menyampaikan 

mimpinya kepada anaknya bahwa ia harus 

mengorbankannya. “Wahai anakku! Sesungguhnya aku 

bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah!” 

dan sungguh sebuah jawaban yang menakjubkan keluar dari 

mulut seorang anak yang saleh menyatakan keridhan-Nya 

datang dari Allah swt. “Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang 

diperintahkan kepadamu insya Allah kamu akan 

mendapatiku seperti orang-orang yang sabar.”  

Jawaban yang diberikannya itu, memperlihatkan jati 

diri Ismail as. sebagai putra yang halim (sebuah sosok yang 

berbasis pada keteguhan iman dan integritas pribadi yang 

berahlak terpuji. Dari dua basis itulah sikap keilmuannya 

ditumbuh kembangkan).  

Kiranya perlu pula diketengahkan di sini bahwa 

keberhasilan Nabi Ibrahim melaksanakan perjuangan besar 

menyuruh manusia kepada aqidah tauhid, menegakkan 

kebenaran dan keadilan, terutama sekali kesuksesannya 

melaksanakan kurban sesuai perintah Allah swt, ternyata 

dibangun dari sebuah rumah tangga yang sakinah, yakni 

rumah tangga yang tetap tegar menghadapi tantangan 

hidup. Betapa pun beratnya karena iman dan taqwa 

senantiasa menjadi landasan, maka rumah tangga itu selalu 

diliputi ketenangan batin yang menjadikan pengendalinya 

dapat berpikir secara tenang dan jernih, meskipun dari segi 

materi boleh jadi belum terpenuhi secara sempurna. 

Sosok rumah tangga Nabi Ibrahim as. Didukung oleh 

sosok istri yang salehah, yakni St. Hajar. Wujud dari 

kesalehannya terlihat dari ketegaran, ketekunan dan 

kesabarannya menghadapi dan mencari penyelesaian yang 

dihadapi tanpa mengenal putus asa. Kesabaran dan 

ketegaran yang tercermin dari tanggung jawabnya 



Wahyuddin 

 

148 

 

mengasuh putranya Ismail pada suatu lembah yang tandus, 

ketika Nabi Ibrahim as, meninggalkannya sementara karena 

harus pergi berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. 

Dalam kesendiriaanya itu, St. Hajar sangat yakin akan 

kemahakuasaan Allah swt, tetapi keyakinannya itu tidak 

menjadikannya berpangku tangan, dengan hanya menunggu 

turunnya rezeki dari langit. 

St. Hajar memulai usaha dan perjuangannya dari bukit 

Shafa yang berarti kesucian dan ketegaran, sebagai symbol 

bahwa untuk mencapai hidup bahagia dan sejahtera, harus 

dimotivasi oleh hati dan pikiran yang bersih serta ketegaran 

dalam berusaha. Perjuangan St. Hajar tersebut berakhir di 

Marwah, yang berarti ideal, sikap menghargai dan bermurah 

hati. Hal ini melambangkan bahwa usaha manusia secara 

sungguh-sungguh pada akhirnya akan membawa kepada 

kehidupan yang didambakan, melalui usaha dan anugrah 

Allah swt. seperti yang dialami Sitti Hajar yang berhasil 

menemukan sumur zamzam, yang sampai sekarang tetap 

menjadi sumber mata air yang dapat mensuplai kebutuhan 

air jutaan umat manusia di tengah padang pasir yang tandus. 

Dalam kaitannya dengan korban yang pernah 

dicontohkan oleh Nabi Ibrahim as. Kemudian disyaratkan 

oleh Nabi Muhammad saw. Kiranya perlu direnungkan 

bahwa kalau kita diperintahkan untuk menyembelih 

binatang, maka seyogyanya dipahami bahwa yang di 

perintahkan untuk disembelih adalah sifa-sifat kebinatangan 

yang ada dalam diri manusia seperti rakus, ambisi yang tak 

terkendali, menindas, menyerang, tidak mengenal hukum 

dan sopan santun, tidak taat dan tunduk pada norma-norma 

adat dan agama yang seharusnya dijunjung tinggi dan 

disepakati bersama. Sifa-sifat yang demikian itulah yang 
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dijadikan kurban dalam upaya mencapai qurban (kedekatan 

diri kepada Allah SWT).  

Dalam kaitan ini Allah swt. berfirman dalam QS al-

Hajj:37, yang terjemahnya; 

“Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat 
mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah 
yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah 
menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan 
Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar 
gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” 

Dengan demikian sebenarnya tidak ada kaitan antara 

darah dan daging binatang yang dikorbankan dengan 

kedekatan diri seseorang kepada Allah. Melainkan lebih 

ditentukan oleh kualitas iman dan takwa seseorang ketika 

dia melaksanakan perintah berkorban itu sebagai tanda 

ketaatan dan ketundukkannya kepada Allah swt. Kalupun 

ada kaitan yang dapat ditarik dari binatang korban itu 

dengan kedekatan kepada Allah, maka ia ditemukan antara 

lain dalam bentuk solidaritas untuk meringankan beban 

orang yang sangat membutuhkannya, membela dan 

menyantuni orang-orang yang lemah dan miskin, karena 

bukankah daging-daging binatang korban itu seharusnya 

diberikan kepada mereka yang butuh, lemah dan miskin. 

Allah swt berfirman dalam QS al-Hajj:28, yang terjemahnya; 

“Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian 

lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara 

dan fakir.” 

Bukankah kita sering melihat pemandangan 

kesengsaraan dan kemiskinan di sekitar kita? kita melihat 

kesenjangan tetapi kadang kita tidak peduli, kadang kita 

melihat seorang anak telanjang dada menelusuri rumah-

rumah si kaya, ia seret jari jemarinya pada pagar-pagar yang 



Wahyuddin 

 

150 

 

tinggi milik si kaya, ia melihat anak si kaya di hari lebaran 

berbusana serba baru dan mewah sangat berbeda dari 

dirinya yang telanjang dada. dalam hatinya, si miskin 

berbisik, mengapa aku dilahirkan dalam kesengsaraan? 

mengapa aku tidak seperti dengan mereka? Lirih suara hati 

itu mestinya menyadarkan kita akan tangung jawab sosial 

yang harus kita tunaikan. Maka berkorban merupakan 

moment yang amat berharga untuk menguji kesalehan ritual 

dan kesalehan sosial kita. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedekatan 

diri kepada Allah tidak akan mempunyai makna jika hanya 

asyik dengan dirinya sendiri beribadah kepada Allah tanpa 

menghiraukan orang-orang yang ada disekitarnya. 

Termasuk pula di sini kesalehan yang hanya terlihat ketika 

sedang beribadah dan duduk di atas tikar sembahyang.  

Dalam salah satu riwayat, Allah telah menjanjikan 

kepada orang berkurban, maka setiap helai bulu dari hewan 

yang dikurban diberi pahal dengan 10 kebaikan dan 

diampuni 10 dosanya dan diangkat derajatnya 10 kali lebih 

tinggi ke tempat yang lebih baik.  

Kedekatan diri kepada Allah dalam bentuk kesalehan 

ritual dan spiritual barulah akan bermakna jika teraplikasi 

dalam bentuk kesalehan sosial, karena sesungguhya dalam 

interaksi sosial inilah kekuatan iman dan takwa akan terlihat 

dan teruji secara terus-menerus. Karena itu implikasi 

kedekatan diri kepada Allah seharusnya melahirkan 

kepedulian sosial kepada sesama manusia dan lingkungan di 

mana seorang hamba berada. Rasulullah saw, bersabda: 

 خيرالناس أنفعهم للناس

“Orang yang terbaik (di antara kalian) adalah yang 

paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain.” 
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Dari kisah tersebut di atas, maka sesungguhnya upaya 

yang dilakukan untuk membentuk karakter anak berujung 

pada agar anak tersebut memiliki sifat yang diesbut dalam 

al-Qur’an sebagai sifat yang pang agung yaitu Ihsan. 

Konsep ihsan dalam Islam dan orangnya disebut 

muhsin adalah orang yang digambarkan sebagai orang yang 

tidak hanya sekedar berbuat baik an sich, tetapi di dalam 

perbuatan baiknya itu juga memberi efek keindahan kepada 

apapun, baik terhadap manusia sendiri maupun terhadap 

makhluk lainnya. Orang yang memiliki sifat ihsan menyadari 

bahwa dirinya diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang 

terbaik dan indah (ahsanu taqwim), dan karena itu iapun 

mempersembahkan amal yang baik dan indah kepada 

Penciptanya. 

Orang yang ber-ihsan adalah orang yang dalam pikiran 

dan tindakannya mencerminkan keindahan. Ia berpikir 

tentang keindahan dengan selalu mengedepankan argumen 

yang terbaik dan memberi solusi untuk memperbaiki 

kehidupan, dan dalam tindakannya ia juga 

mempersembahkan sesuatu yang terindah melebihi dari apa 

yang diperbuat oleh kebanyakan orang.  

Ihsan adalah manifestasi tentang kecintaan kepada 

Tuhan dan makhlukNya. Dalam Islam, Ihsan dimaknai 

sebagai bahwa engkau menyembah Tuhan seakan-akan 

engkau melihatNya, tetapi kalau engkau tidak dapat 

melihatNya, maka yakinilah bahwa Ia melihat keadaanmu.  

Makna ihsan di atas secara implisit menggambarkan 

bahwa kalau engkau tidak dapat melihat Tuhan, maka ketika 

engkau melihat makhluk-makhluk, lihatlah ia dengan 

keyakinan bahwa dalam setiap makhluk dan benda itu ia 

mengandung unsur ketuhanan, karena yang menciptakan 

semua itu adalah Tuhan yang maha indah. 
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Dengan keyakinan itu, tidak ada sedikitpun ruang 

dalam diri seorang yang ber-ihsan untuk membenci, 

mengolok-olok, mencela, memusuhi, mendeskriditkan dan 

bahkan menghancurkan terhadap apa yang disaksikannya, 

karena ia meyakini bahwa semua itu adalah keindahan 

ciptaan Tuhan dan karena ia mengandung unsur ketuhanan 

di dalamnya. 

Seorang yang ber-ihsan tidak pernah berpretensi 

untuk menghancurkan kemanusiaan melalui tindakan 

tercela, seperti korupsi, ataukah membunuh kelompok dan 

komunitas lain yang tidak sepaham dengannya, karena ia 

berkeyakinan bahwa semua itu adalah warna-warni 

keindahan Tuhan yang termanipestasi dalam ciptaanNya. 

Alangkah indahnya pelangi, ketika ia memancarkan warna-

warni di tengah birunya langit. 





 

154 

 

DAFTAR ISI 

 
Abd. Hamid Yunus, Dairatul Maa’rif II, (Kairo: Asy-Syab, t.t.)  
Abdul Halim Mahmud, Fikhul Mas’uliyah Fil Islam, terj. 

Abdul Hayyie & Yuusf Wijaya (Jakarta:Gerna Insani 
Press, 1998),  

Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam ( Cet I; Jakarta 
Akademika Prassindo, 1992)  

Afif Muhammd, Islam, Mazhab Masa depan  (Cet I ; Bandung 
: Pustaka Hidaya, 1998).   

Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak) (Jakarta : Bulan Bintang, 
1995),  

Ahmad Baso, Plesetan Lokalitas : Politik Pribumisasi Islam. 
(Depok : Desantara, 2002)  

Ahmad Mahmud Subhi, Al-Falsafat al-Akhlaq Fil Fikril Islami 
(KAiro : Ar al-Ma’rif, t.th),  

Ahmad Muhammad Syakir, Tala’I al-Musnad Lil Imam 
Ahmad Bin Hambal ( Kairo : Turas al-Islami, t.th).,  

Akhmad Sudrajat, “Konsep Pendidikan Karakter”,  dalam 
Akmad Sudrajat.wordpress.com, 15 September 2010,  

Al-Ghazali, Mengobati Penyakit Hati Membentuk Akhlak 
Mulia, (Bandung: Kharisma, 1994,  

Anik Ghufron, “Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa pada 
Kegiatan Pembelajaran” dalam Cakrawala 
Pendidikan, (Yogyakarta, UNY, Mei 2010, Th. XXIX, 
Edisi Khusus Dies Natalis UNY),  

Anita Yus, “Pengembangan Karakter Melalui Hubungan 
Anak-Kakek-Nenek”’ dalam Arismantoro (Peny.), 
Tinjauan Berbagai Aspek Character Building (Tiara 
Wacana: Yogyakarta, 2008),  

Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Kedalaman (Cet 
II; Jakarta : Bulan Bintang, 1987),  

Badur Rahman, Kompilasi Hukum Islam (Cet I; Jakarta: 
Akademika Prassindo, 1992),  

Corrie van der Ven, Mentransformasikan Budaya, dalam 
“Transformasi Agama dan Budaya di Tengah-tengah 



 

155 
 

Kekerasan Sosial”, Forlog : Jurnal Lintas, Edisi No. 1 
2003.  

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya 
(Semarang: CV. Toha Putra, 2007),  

Franz Magins-Suseno, “Pendidikan Pekerti,” dalam 
Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru, 70 
Tahun Prof.DR.H.A. Tilaar, M.Sc.Ed., (Jakarta: PT. 
Grasindo, 2002),  

Gautama, Perubahan Hukum di Indonesia  (Cet II; Bandung: 
Alumni, 1973),  

Hamka Haq, Filsafat Ushul Fiqhi (Ujungpandang: Yayasan al-
Ahkam,1998),  

Hamzah Ya’qub, Etika Islam (Suatu Pengantar) (Cet VII; 
Bandung; CV. Dipenegoro, 1996.)  

Haryatmoko, Etika Politk dan Kekuasaan, (Jakarta : Kompas, 
2003). 

Husin Al-Habsi, Kamus Al-Kautshar, (Surabaya: Assegaf, t.t.),.  
Ibnu Athir, al-Nihayah (Beirut : Dar al-Fikr, 1987),  
Ibnu Miskawih, Menuju Kesempatan Akhlak, (Bandung: 

Mizan, 1994, Cet. 2)  
Ibrahim Khusen, “memecahkan permasalahan hukum baru” 

dalam Ijtihad dalam sorotan editor Haidar Baqir & 
Syafiq ( Cet Iv; Bandung : Mizan, 1996)  

Imam abi Abdillah Bukhari al-Ja’fari, shih Bukhari, Juz I ( Cet 
I : Bairut Dar al-kitab al-ilmiyah 1992  

Imam al-Ghazali, Nasihat bagi penguasa terj. Ahmadil Thana 
& Ilyas Ismail (Cet I; Bandung Mizan, 1994) 

Ir.Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, (Jakarta: Djilid I, 
1959)  

Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam ( 
Cet I ; Jakarta : Grafindo Persada, 1994  

Ismail Mahmkud syah et. Al, Filsafat Hukum Islam  (cet : III 
Jakarta : Bumi Aksara, 1992   

Ismail Muhammad Syah, Filsafat Ilmu Hukum (cet. III; 
Jakarta: Bumi Aksara, 1992),  

J. Sudarminta, “Pendidikan dan Pembentukan Watak Yang 
Baik,” dalam Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia 



 

156 

 

Baru, 70 Tahun Prof.DR.H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed, 
(Jakarta: PT. Grasindo, 2002), hlm. 456.  

J.D. Novak, A. Theory of Education (Ithaca: Cornell University 
Press, 1986)  

Jacques P. Thiroux, Philosophy, Theory and Practice( New 
York: MacMillan publishing Co, 1985),  

Khurshid Ahmad, “Islam : sifat & Prinsip Dasar’, dalam Islam 
: Sifat Prinsip Dasar & Jalan menuju kebenaran ( 
Jakarta RajaGrafindo Persada, 1995) 

Luis Ma’luf, Al-Munjid (Beirut: al-Maktabah Al-Katulikiyah, 
t.t.),  

M. Sastrapratedja, “Pendidikan Nilai”, dalam Pendidikan 
Nilai Memasuki Tahun 2000, (Jakarta: PT. Grasindo, 
1993)  

M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif al-
Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2007),  

M.Amin Abdullah, Pendidikan Agama Multikultural-
Multireligius. (Jakarta : Pusat Studi Agama dan 
Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005)  

Mr. Dr. L. J.Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet. XIX; 
Jakarta: Pradnya Paramadina, 1982  

Muhammad abdul Qadir Ahmad Atha, Makarimul Akhlaq ( 
cet I; Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1989 

Muhammad Ali As-Sayis, Tarikh Fikh al-islami, 
diterjemahkan Dedi Junaedi (Jakarta : Akademika 
Pressindo, 1996  

Muhammad Ali, Teologi Pluralis-Multikultural : Menghargai 
Kemajemukan Menjalin Kebersamaan. (Jakarta : 
Kompas, 2003)  

Muhammad imarah, Islam wal Mustaqbal (Cet II; Kairo ; Dar 
alRasyad 

Muhammad slaam Madkur, Al-qadha Fil Islam (kairo : Dar 
al-Nahdhah al-Arabiah, 1964 

Muhammad Yusuf Musa, Islam suatu kajian Komperhensif 
(cet I; Jakarta: Rajawali, 1998),  

Muslim Nurdin, et. al., Moral Islam dan Kognisi Islam, 
(Bandung: CV Alabeta,1993, Cet. Ke-1),  



 

157 
 

Muslim, Sahih Muslim, Juz II (Bairut : Dar al-kitab al-Ilmiyah, 
t.th 

Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (cet X; Bandung : 
Mizan, 1995),  

Sayyid Muhammad Bin Alawi al-Maliki, Fikih Sport ; Menuju 
Sehat Jasmani dan Rohani (Cet I; Sidogiri: Pustaka 
Sidogiri, 1432 H/2010 M.   

Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedia Pendidikan, (Jakarta: 
Gunung Agung, 1976.  

Soepardo, dkk., Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia 
(Civics), (Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 
1962.  

Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum 
Dalam Masyarakat (Cet I; Jakarta : Rajawali, 1980), h. 
235.  

Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum Dalam Islam terj. Ahmad 
Sudjono Cet II; Bandung : al-Ma’rif, 1981  

Syarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak. Peran Moral, 
Intelektual, Emosional, dan Sosial sebagai Wujud 
Integritas Membangun Jati Diri. (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2006),  

T.O. ihroni, Antropologi Dan Hukum (Cet I; Jakarta : Yayasan 
Obor Indonesia, 1984,)   

Taufiq Abdullah, Islam di Indonesia (Jakarta: Tintamas, 
1974)  

Tim Penyusun Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1994),  

Tim Penyusun Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1994)  

Wahid Munawar, “Peengembangan Model Pendidikan Afeksi 
Berorientasi Konsiderasi untuk Membangun Karakter 
Siswa yang Humanis di Sekolah Menengah Kejuruan”, 
Makalah dalam Procedings of The 4th International 
Conference on Teacher Education; Join Conference 
UPI & UPSI (Bandung: UPI, 8-10 November 2010)  



 

158 

 

Zahruddin AR dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi 
Akhlak, (Jakarta: Rajawali, 2004)  

  



 

159 
 

BIOGRAFI 

 

 

Dr. H. Wahyuddin, M.Hum, lahir di Pamboang-Majene pada 
tanggal 31 Desember 1967. Anak pertama dari lima 
bersaudara dari pasangan alm. Abd. Roma Hamma Asa, BA 
dan Sitti Naisah. Tahun 1994 menikah dengan Hj. Yuspiani 
dan dikaruniai tiga orang putri dan satu orang putra yakni: 
Rifda Furqani W, Nur Rahma W, Dian Pratiwi W, dan Ahmad 
Arifullah W.  

Menyelesaikan pendidikan pada SD Negeri No. 6 
Balombong Kabupaten Majene pada tahun 1980, SMP/Mts 
Pesantren IMMIM Putra Tamalanrea Ujungpandang pada 
tahun 1983, SMA/MA Pesantren IMMIM Putra Tamalanrea 
Ujungpandang pada tahun 1986. Pada tahun 1991 
menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Tadris 
Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Alauddin Makassar, Strata 2 (S2) Program 
Bahasa Inggris pada Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada 
tahun 2000.  

Tahun 1993 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dengan tugas sebagai Dosen. Tahun 1993-2000 
menjadi Dosen Fak. Syariah IAIN Alauddin di Ambon, dan 
tahun 2000-sampai sekarang diangkat menjadi Dosen pada 
Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Tahun 
2006-2010 diangkat menjadi Pembantu Dekan Bidang 
Kemahasiswaan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Alauddin Makassar, Tahun 2010-2012 diangkat menjadi 
Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar, 
Tahun 2013 diangkat menjadi Staf Khusus Wakil Rektor II 
UIN Alauddin dan 2014 diangkat menjadi Staf Khusus Rektor 
UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya Menduduki jabatan 
sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi dan Keuangan 
periode Tahun 2019-2023. 

 




