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ABSTRAK 

 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA KISAH  

NABI IBRAHIM AS. DI DALAM AL-QUR’AN 

 

Oleh  

RISKI RAMADANI 

 

Bangsa Indonesia sangat memerlukan sumber daya manusia yang mempunyai 

kualitas karakter yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. 

Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, maka disini pendidikan memiliki 

peran yang sangat penting, baik pendidikan nasional maupun pendidikan islam. 

Pendidikan karakter dalam pendidikan Islam bisa dikatakan sebagai 

pembentukan karakter sesuai dengan nilai-nilai Islam yang bersumber pada ajaran 

Islam yang universal (al-Qur’an dan Hadist). Di dalam Islam sendiri ada banyak 

sekali contoh yang dapat diteladani, salah satunya adalah Nabi Ibrahim, yang 

merupakan bapak para nabi. Allah telah mengutusnya untuk memperbaiki pendidikan 

karakter pada umat manusia. Beliau merupakan contoh teladan yang baik untuk 

ummatnya. 

 Dalam penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan (library research) 

dengan metode analisis isi (content analysis). Metode pengumpulan data dengan cara 

kepustakaan dilakukan dalam penelitian ini, karena jenis penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research). Kemudian data-data tersebut diuraikan dan 

di analisis. 

 Di dalam Al-Qur’an ada 4 contoh kisah Nabi Ibrahim AS yang bisa dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya (1) Mencari Tuhan yang Sebenarnya (krisis 

teologi), (2) peringatan kepada kaumnya (kritik sosial), (3)  berita kelahiran ishak 

(sabar dalam penantian) (4) Penyembelihan Ismail (totalitas pengabdian atau 

penghambaan). Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah religius, jujur,  

kerja keras, kreatif, komunikatif, peduli, dan tanggung jawab. Selain itu banyak 

keteladana yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Proses penanaman nilai-nilai tersebut 

dapat dilakukan di keluarga, dan masyarakat, penanamannya dalam pendidikaan 

islam dapat dilakukan dengan peneladanan, pembiasaan, penegakan aturan, dan 

pemotivasian. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Nabi Ibrahim, Kisah Al-Qur’an 
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MOTTO 

 

                                     

                                      

                                       

                  

“ Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-

orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: 

"Sesungguhnya Kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu 

sembah selain Allah, Kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara Kami dan 

kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada 

Allah saja. kecuali Perkataan Ibrahim kepada bapaknya[1470]: "Sesungguhnya aku 

akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari 

kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan Kami hanya kepada Engkaulah 

Kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah Kami bertaubat dan hanya kepada 

Engkaulah Kami kembali." (Qur’an Surat Al-Azab Ayat : 21)1 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 1 Kementerian Agama RI.  Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah Perkata, Djuz  20, 
(Bekasi : 2013), h.384 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul perlu diberikan guna menghindari kesalahan dalam memahami 

judul tersebut, dimana uraian pengertian tiap-tiap istilah dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai 

Nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai 

identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, 

keterkaitan maupun prilaku sebagai sesuatu yang diingini dan dihargai1 

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan Karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mengembangkan karakter yang baik berlandaskan kebajikan-kebajikan inti yang 

baik bagi individu maupun masyarakat.2 

3. Nabi Ibrahim AS 

Nabi Ibrahim AS adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT 

ditengah umat manusia untuk mengajak mereka untuk hanya beriman kepada Allah 

SWT. Ibrahim adalah putra Azar {Tarih} bin Tahur bin Saruj bin Rau‟ bin Falij 

bin Abir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Saam bin Nuh As. Ia dilahirkan disebuah 

                                                           
1 Abu Ahmadi,Noer Salim, Dasar-dasar pendidikan agama islam,(Jakarta,Bumi Aksara,cet 

keII,1994),h.202 
2 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter : Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis, 

(Jakarta : Esensi Erlangga, 2011), h. 23. 
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tempat bernama “Faddam A‟ram” dalam kerajaan Babylon yang pada waktu itu 

diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan‟aan.”3 Nabi Ibrahim adalah 

pembawa agama tauhid seperti halnya Nabi Nuh As dan memiliki ketulusan hati 

serta penuh tawakal. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Pendidikan karakter merupakan isu pendidikan yang saat ini sedang 

digalangkan oleh pemerintah kita lewat pendidikan formal disekolah-sekolah. 

Pendidikan karakter ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter 

terhadap peserta didik 

2. Nabi Ibrahim AS merupakan bapak dari para Nabi dan Rasul. Beliau 

merupakan  pembawa agama tauhid seperti halnya Nabi Nuh AS yang memiliki 

ketulusan hati serta penuh tawakal. 

C. Latar Belakang Masalah 

Masalah pendidikan merupakan masalah yang dinamik dan isu yang selalu 

muncul, baik di negara-negara maju maupun yang sedang berkembang. Pendidikan 

diselenggarakan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan dan pasaran kerja. Disamping itu pendidikan dapat 

mencerdaskan bangsa dan mengangkat derajat serta martabat manusia. Dengan 

                                                           
3 M. Ahmad Jadul Mawla & M. Abu al-Fadhl Ibrahim. Kisah-Kisah Al-Qur‟an. (Jakarta: 

Zaman, 2009), h. 250 
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demikian berarti pendidikan merupakan aset besar dalam pembangunan umat, yang 

ikut menentukan kualitas kepribadian manusia. 

 Di era globalisasi saat ini, upaya dalam mendidik anak merupakan tantangan 

besar bagi orang tua. Teknologi yang semakin canggih dan akses informasi yang 

semakin mudah sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Akibatnya, 

fenomena di masyarakat terhiasi dengan kian maraknya kejadian yang jauh dari 

nilainilai karakter Islami. Jika kondisi ini dibiarkan, maka anak sebagai generasi Islam 

akan tidak mempunyai dasar karakter yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman. 

 Kenyataan tersebut mengindikasikan perlunya pengembangan pendidikan 

karakter pada anak, tidak sekedar pendidikan intelektual semata, tetapi juga 

menjangkau wilayah moral (kepribadian) sesuai ajaran Islam. Pendidikan karakter 

memiliki sifat bidireksional (dua arah) dimana arahannya adalah anak mampu memiliki 

ketajaman intelektual dan integritas diri sebagai pribadi yang memiliki karakter kuat. 

Hal ini senada seperti yang diungkapkan Thomas Lickona ada tiga unsur pokok 

karakter yang baik, yang harus terintegrasi dalam pembentukan karakter, yaitu: 

mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the good), dan 

melakukan kebaikan (doing the good).4 

 Pendidikan adalah proses bagi seseorang untuk menemukan hal penting dalam 

kehidupan, yakni terbebas dari hal yang mengekang kemanusiaan menuju kehidupan 

yang penuh dengan kebebasan. Pada hakikatnya anak adalah generasi masa depan yang 

                                                           
4 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung : Rosdakarya, 2013), h. 6 
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pada pundaknyalah diserahkan masa depan tanah air, karena apa yang ditanam 

sekarang akan dipetik hasilnya besok.5 

 Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia telah membakalinya dengan berbagai 

potensi dan mungkin akan berkembang. Untuk mengembangkan potensi tersebut 

manusia harus melewati tahapan agar dapat menjadi manusia yang mempuanyai 

kekuatan spiritual keagamaan. Karena apabila spiritual keagamaan seseorang kuat, 

maka dia tidak akan mudah putus asa dan memiliki semangat motivasi dalam menjalani 

hidup. 

 Manusia adalah makhluk ciptaan Allah dan secara kodrati merupakan makhluk 

yang beragama dan diciptakan sebagai hamba-hamba Allah, Sesuai dengan fitrahnya 

tersebut, manusia bertugas untuk mengabdi kepada Allah, seperti di firmankan Allah 

sebagai berikut: 

                   

Artinya : 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku”. (Q.S Adz-Dzariyat : 56) 

 

 Menurut tabiat dan bentuk kejadiannya, pada dasarnya, manusia diberi bekal 

kebaikan dan keburukan, serta petunjuk dan kesesatan. Ia mampu membedakan 

kebaikan dan keburukan, serta mampu mengarahkan diri pada kebaikan dan 

keburukan. Secara potensial kemampuan ini telah ada pada diri manusia. Dan melalui 

                                                           
5 M. Athiyah Al-Abrosyi, Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Titian Illahi 

Press, 1996), h. 81. 
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bimbingan dan berbagai faktor lain, bekal tersebut dibangkitkan dan terbentuk.6 

 Melalui fitrahnya ini manusia mempunyai kemampuan untuk menerima nilai-

nilai kebenaran yang bersumber dari agama, dan sekaligus menjadikan kebenaran 

agama itu sebagai tolak ukur atau rujukan perilakunya. Manusia memang bukan 

malaikat, yang selamanya istiqomah dalam kebenaran, tetapi juga bukan setan yang 

senantiasa mengajak manusia ke jalan yang dilarang Allah. 

 Manusia adalah makhluk netral yang meyakini adanya benar dan salah. 

kepribadiannya itu bisa berkembang seperti malaikat, bisa juga seperti setan. Hal ini 

amat bergantung pada pilihannya, apakah ia mengisi jiwanya dengan ketakwaan atau 

dengan kesesatan. Apabila yang dipilihnya itu ketakwaan, maka ia akan berperilaku 

baik dan berpribadi mulia. Tetapi apabila yang dipilihnya kesesatan, maka dia akan 

berpribadi buruk. 

 Untuk itu betapa pentingnya pendidikan karakter (akhlak) terutama bagi anak, 

karena anak adalah makhluk yang masih membawa kemungkinan untuk berkembang, 

baik jasmani maupun rohani. Ia memiliki jasmani yang belum mencapai taraf 

kematangan baik bentuk, kekuatan maupun perimbangan bagian-bagiannya. Dalam 

segi rohaniah, anak mempunyai bakat-bakat yang harus dikembangkan. Ia juga 

mempunyai kehendak, perasaan dan pikiran yang belum matang. 

 Pendidikan karakter seyogyanya diajarkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Pendidikan disini bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada 

                                                           
6 Rif’at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’an, (Jakarta : Amzah, 2011), h. 29 
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anak, agar tertanam dalam perilaku sehari-hari. Tetapi terkadang orang-orang di 

lingkungan rumah maupun masyarakat tidak mendukung pembentukan nilai-nilai 

pendidikan karakter, ini diperparah dengan masuknya budaya luar dan teknologi yang 

semakin cangih. Untuk itu keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama, semestinya 

menjadi pusat pembentukan karakter yang baik melalui Al-Qur’an. 

 Dalam Al-Qur’an begitu banyak memuat aspek kehidupan manusia. tidak ada 

rujukan yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Al-Qur’an yang hikmahnya 

meliputi seluruh alam dan isinya tidak akan pernah habis digali dan dipelajari. Al-

Qur’an telah diyakini berisi petunjuk bagi manusia. Ajaran-ajarannya disampaikan 

secara variatif serta dikemas sedemikian rupa. Ada yang berupa informasi, perintah, 

larangan dan ada yang dimodifikasi dalam bentuk kisah-kisah yang mengandung ibrah, 

yang dikenal dengan kisah-kisah Al-Qur’an. 

 Al-Qur’an datang membawa kisah-kisah yang berguna bagi pembinaan rohani 

manusia. Ia diungkapkan dengan susunan bahasa dan kata-kata yang indah, lebih dari 

itu Al-Qur’an mengandung arti yang sangat dalam dan sempurna. Dan Al-Qur’an telah 

menerangkan betapa pentingnya cerita atau kisah bagi pendidikan, salah satunya adalah 

pendidikan karakter (akhlak). 

 Selain itu, dalam sebuah cerita atau kisah pasti terkandung unsur hiburan dan 

manusia membutuhkan hiburan untuk meringankan kehidupan sehari-hari, selain itu 

dalam cerita atau kisah juga terdapat unsur tertentu yang dapat menjadi model dan 

teladan bagi pembentukan watak atau karakter seseorang. 
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 Selain itu juga kisah (cerita) adalah cermin yang bagus dan merupakan tongkat 

pengukur. Dengan kisah manusia bisa mengamati bagaimana memecahkan masalah 

yang sama dengan yang dihadapinya, menemukan gagasan dan kehidupan yang 

nampak diperlukan oleh manusia lain, yang bias disesuaikan dengan kehidupan 

mereka, belajar untuk menghargai kehidupan sendiri setelah membandingkan dengan 

apa yang telah mereka baca tentang kehidupan manusia di masa lalu.7 

Pendidikan melalui kisah juga dapat membawa serta menggiring anak kepada 

kehangatan perasaan, kehidupan serta kedinamisan jiwa yang mendorong manusia 

untuk mengubah perilaku dan selalu memperbaharui tekadnya selaras dengan tuntutan, 

pengarahan, penyimpulan dan pelajaran yang dapat diambil dari kisah- kisah tersebut.8 

 Di dalam Al-Qur’an itu sendiri terdapat kisah-kisah umat terdahulu, salah satu 

yang dapat diambil ibrah yakni kisah dari Nabi Ibrahim A.S. Sifatnya yang sabar, teguh 

pada pendirian, taqwa dapat di contoh, terutama untuk mendidik anak menjadi anak 

yang sholeh. Nabi Ibrahim berhasil mencetak anak yang patuh, tunduk, sholeh, dan 

sabar, bukan hanya pada dirinya sendiri melainkan kepada Allah. Anaknya, Nabi 

Ismail as rela menyerahkan nyawanya untuk mematuhi perintah Allah yang 

disampaikan melalui mimpi Ayahnya. 

 Kebarhasilan nabi Ibrahim dalam membentuk pribadi shaleh Nabi Ismail dan 

Nabi Ishak, ketabahan Siti Hajar dan Sara, dan banyaknya nabi-nabi dari keturunan 

                                                           
7 E. Mulyasa, Menajdi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 57. 
8 Abdurrahman an- Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat, (Jakarta: 

Gema Insani Pers, 2004), h. 239. 
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nabi Ibrahim adalah bukti kesuksesan pendidikan yang dilaksanakan oleh nabi Ibrahim 

as. Nilai-nilai pendidikan karakter yang diajarkan nabi Ibrahim kepada keluarga dan 

umatnya, menjadi sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan, ditengah 

kondisi moral bangsa yang memperihatinkan. 

 Nabi Ibrahim telah mewariskan kepada kita tentang bagaimana seharunya 

proses pendidikan dilaksanakan. Mulai dari materi-materi pokok yang utama sampai 

pada cara atau metode penyampainnya. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah dari 

umat terdahulu yang dapat kita ambil pelajaran di dalamnya. Namun saya disni lebih 

tertarik untuk mengungkap kisah Nabi Ibrahim sebagai bapak dari para nabi. 

 Berdasarkan alasan-alasan yang telah diutarakan diatas, maka penulis tertarik 

untuk menyusun dan mengkaji guna memahami lebih jauh lagi tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam kisah Nabi Ibrahim ke dalam sebuah skripsi, dengan 

mengangkat judul “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter pada Kisah Nabi Ibrahim A.S 

di dalam Al-Qur’an”. 

D. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak kabur, maka diperlukan pembatasan 

masalah dalam pembahasannya, agar mempermudah dan pembahasan tidak melebar 

kemana-mana. Maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini 

yaitu terkait tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah nabi Ibrahim A.S. 

dalam Al-Qur’an. 
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E. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan dua 

pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah Nabi Ibrahim A.S dalam Al- 

Qur’an? 

2. Bagaimana internalisasi nilai-nilai karakter dari kisah Nabi Ibrahim A.S dalam 

Pendidikan Islam? 

F. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah Nabi Ibrahim 

A.S. yang terdapat dalam Al- Qur’an. 

2. Untuk mengetahui internalisasi nilai-nilai karakter dari kisah Nabi Ibrahim A.S 

dalam Pendidikan Islam 

G. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis  

Menambah khazanah untuk pengembangan keilmuan sebagai wacana baru 

dalam bidang pendidikan, khususnya dalam materi dan metode pendidikan 

Islam. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi orang tua, guru, lembaga, pengelola maupun pelaku kebijakan, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dalam menentukan metode 
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dan arah pengembangan pendidikan sekaligus menambah wawasan 

pendidikan Islam. 

b) Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

salah satu bahan acuan bagi pelaksanaan penelitian-penelitian yang lebih 

relevan. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan 

dengan metode pengumulan data pustaka atau penelitian yang dilakukan di 

perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi 

kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). 

Penekanan dari penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, 

dalil, prinsip atau gagasan yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan 

masalah yang diteliti. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptifanalisis yaitu 

penguraian secara teratur seluruh konsep, kemudian pemberian pemahaman dan 

penjelasan secukupnya atas hasil deskripsinya. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan pedagogis. Dengan 

filosofis ini, pemecahan masalah diselidiki secara rasional melalui penalaran yang 

terarah. Hal ini karena penelitian ini berbentuk penelitian literer dengan corak 
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analisis tekstual yang berorientasi pada upaya memformulasikan ide pemikiran 

melalui langkah-langkah penafsiran terhadap teks. Sedangkan maksud dari 

pendekatan pedagogis disini yaitu mencoba menjelaskan lebih rinci konsep yang 

ada dengan menggunakan teori pendidikan yakni menganalisis lebih dalam materi 

dan metode pendidikan karakter dalam Islam. 

3. Sumber Data 

Data penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber primer dan 

sekunder. Sumber primer adalah semua bahan-bahan informasi dari tangan pertama 

atau dari sumber orang yang terkait langsung dengan suatu gejala atau peristiwa 

tertentu, yang artinya sumber yang diperoleh dari data asli atau pokok.9  

Data primer pada penelitian ini adalah Al Quran terjemah dan buku 

kumpulan hadits bukhari muslim serta buku-buku tentang tafsir kisah- kisah 

didalam Al Quran. Sumber data dalam penulisan karya ilmiah ini terbagi menjadi 

dua sumber, yaitu data primer dan data skunder. 

a. Sumber Data Primer 

Dengan mengacu pada metode penelitian, sumber pokok yang menjadi 

acuan utama sebagai data penelitian karya ilmiah ini adalah kisah Nabi 

Ibrahim A.S. dalam Al-Qur‟an diantaranya sebagai berikut: 

1) Wawasan Al-Qur’an, Karya M. Quraish Shihab 

2) Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I Karya Abdullah bin Muhammad 

                                                           
9 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.90. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan telah 

disajikan oleh pihak lain.10 Dengan kata lain data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari data yang sudah di paparkan  oleh orang lain misalnya 

seperti data-data  yang sudah ada dari    penelitian-penelitian yang 

terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan 

peneliti. Data sekunder juga diperlukan dalam penelitian, tetapi berperan 

sebagai data pendukung yang fungsinya menguatkan data primer.11 Data 

sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku tentang pendidikan karakter 

dan buku-buku   yang berhubungan dengan kisah-kisah di dalam Al Quran 

dan Al Hadits.  

Sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer, adapun 

data skunder dalam penulisan skipsi ini yaitu: 

1) Pendidikan Karakter Perspektif Islam karya Abdul Majid dan Dian 

Andayani 

2) Buku Induk Kisah-Kisah Alqur’an karya M. Ahmad Jadul Mawla & 

M. Abu al-Fadl Ibrahim, 

3) Membangun Karakter dengan Hati Nurani karya Akh. Muwafik 

Saleh, 

                                                           
10 Sukandarrumidi, Metodelogi Penelitian, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 

h. 44 
11 Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 72 
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4) Pendidikan Karakter karya Dharma Kesuma dkk. 

5) Konsep dan Model Pendidikan Karakter Karya Muchlas Samani dan 

Hariyanto. 

Semua data diatas masih bersifat sementara dan masih terus 

memungkinkan untuk ditambah dari sumber-sumber data lain yang 

mengandung keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh data- 

data yang dibutuhkan, yaitu berupa sumber-sumber data dari beberapa literature 

yang erat kaitannya dengan tema yang dibahas.12 

Metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi dilakukan karena jenis 

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumbersumber data 

baik yang primer maupun sekunder dikumpulkan sebagai dokumen. Dokumen-

dokumen tersebut dibaca dan dipahami untuk menemukan data-data yang 

diperlukan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini 

5. Analisis Data 

Proses selanjutnya sebagai kegiatan akhir, setelah semuanya terkumpul 

dengan lengkap, kemudian data dianalisa kemudian menyimpulkan, dalam 

penganalisaan ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research), 

                                                           
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006), h. 158-159. 
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yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumulan data 

pustaka atau penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian 

biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal 

ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).13 

Dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakn 

metode induktif yaitu penyimpulan suatu hal yang bersifat khusus menuju kepada 

hal-hal yang besifat umum dan dari kesimpulan ini adalah merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada dalam bahasan ini. 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data 

yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus 

yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) yaitu suatu 

teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan 

dan dilakukan secara obyektif dan sistematis. Metode ini menitikberatkan pada 

bagaimana menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada dari 

sekian banyak sumber, yang ditujukan untuk mengetahui makna, kedudukan dan 

hubungan dari peristiwa yang terjadi.14 

 

 

                                                           
13IAIN Raden Intan, Pedoman Penulisan,(IAIN Raden Intan Lampung 2015),h.15 
14 Nana Syaodih S, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013),     h. 

81 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Nilai-nilai Pendidikan Karakter  

1. Pengertian Nilai 

Nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai 

identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, 

keterkaitan maupun prilaku sebagai sesuatu yang diingini dan dihargai1 

Nilai berasal dari bahasa latin vale’re yang artinya berguna, mampu akan 

berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, 

bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang, 

baik atau buruk yang kemudian artinya diperluas menjadi segala sesuatu  yang 

disenangi, diinginkan, dicita-citakan, dan disepakati. Nilai berada dalam hati nurani 

dan pikiran sebagai suatu keyakinan atau kepercayaan. Nilai harus dibina terus 

menerus karena nilai merupakan aspek masalah kewajiban yang timbul tenggelam 

atau pasang surut2. 

Pada dasarnya, nilai adalah sesuatu yang menurut sikap suatu kelompok 

orang dianggap memiliki harga bagi mereka3. Nilai merupakan konsep yang 

                                                           
1 Abu Ahmadi,Noer Salim, Dasar-dasar pendidikan agama islam,(Jakarta,Bumi Aksara,cet 

keII,1994),h.202 
2 Purwa Hadiwardoyo, Moral dan Masalahnya,(Yogyakarta: kanisius,1988), h. 14. 
3 Muhammad Zein, Pendidikan Islam Tinjauan Filosofis, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 

1987), h. 67. 
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abstrak di dalam diri manusia atas masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap 

baik, benar, salah, dan buruk. Nilai mengarah pada perilaku dan kepuasan dalam 

kehidupan sehari-hari.4 

Nilai dikaitkan dengan konsep, sikap dan keyakinan, yang memandang 

berharga terhadap agama dan ilahiyah, yang meliputi nilai imaniyah, ubudiyah dan 

muamalah. Nilai imaniyah merupakan sikap dan keyakinan yang memandang 

berharga mengenai adanya Tuhan dan segenap atribut-Nya, juga mengenai hal-hal 

ghaib yang termasuk ke dalam kerangka rukun iman. Nilai ubudiyah, yakni konsep, 

sikap, dan keyakinan yang memandang berharga terhadap ibadah dalam rangka 

pendekatan diri kepada Tuhan. Sedangkan nilai muamalah adalah konsep, sikap 

dan keyakinan yang memandang berharga hubungan antara manusia dengan 

manusia dan hubungan manusia dengan alam di bawah kerangka tuntutan Tuhan.5 

Jadi nilai yaitu sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang berperan sebagai 

kayu pengukur (standar) kepada apapun juga yang dilihat, didengar, dirasa sesuatu 

yang islami melalui pancaindranya dan juga menunjukkan arah, menjadi penentu 

dalam membuat pilihan atau tindakan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil pengertian bahwa nilai 

merupakan suatu konsep keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang dipandang 

                                                           
4 Hamid Darmadi, Dasar Konsep Pendidikan,(Bandung: Alfabeta,2007),h. 50-51. 
5 Kamrani Buseri, Nilai-nilai Ilahiyah Remaja Pelajar, Telaah Fenomenologis dan Strategi 

Pendidikannya, (Yogyakarata: UII Press, 2004), h. 15. 
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berharga olehnya dan mengarahkan tingkah laku seseorang dalam kehidupannya 

sehari-hari sebagai makhluk yang bermasyarakat. 

2. Fungsi Nilai Pendidikan  

Fungsi nilai pendidikan adalah: 

a. Pengembangan : Pengembangan potensi seseorang untuk menjadi pribadi 

berperilaku baik. Hal ini bagi seseorang yang telah memiliki sikap dan 

perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter. 

b. Perbaikan : Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung 

jawab dalam pengembangan potensi seseorang yang lebih bermartabat. 

c. Penyaring : Untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa 

lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dan karakter yang 

bermartabat.6 

 

Melalui nilai pendidikan, diharapkan seseorang mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai dan karakter serta akhlak 

mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

3. Tujuan Nilai Pendidikan 

Tujuan nilai pendidikan ialah mengembangkan seluruh potensi yang 

dimiliki oleh seseorang sehingga dapat berfungsi secara individual dan berfungsi 

sebagai anggota masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

yang bersifat aktif, ilmiah, dan memasyarakat serta berdasarkan kehidupan nyata 

                                                           
6 Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, op cit , h. 7 (dikutib oleh karya ilmiyah 

dewi mufidah) 
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yang dapat mengembangkan jiwa, pengetahuan, rasa tanggung jawab, 

keterampilan, kemauan, dan kehalusan budi pekerti7. 

a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa. 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab seseorang sebagai 

generasi penerus bangsa. 

d. Mengembangkan kemampuan seseorang menjadi manusia yang mandiri, 

kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan 

rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan8 

 

Pendidikan karakter menjadi sangat penting karena posisinya strategis 

dalam memompa semangat seseorang dalam melestarikan dan memperjuangkan 

nilai-nilai yang diharapkan. 

4. Nilai-Nilai dalam Pendidikan   

Tanggung jawab moral siswa tidak hanya kepada guru agama saja tetapi 

guru mata pelajaran lain juga turut bertanggung jawab. Dengan cara menyisipkan 

nilai-nilai pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar. Nilai pendidikan dan 

karakter ini dapat dimasukkan dalam silabus9. 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa 

diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini: 

                                                           
7 M Sukardjo dan Komarudin,Landasan pendidikan konsep Aplikasinya, (Bandung, Raja 

Grafindo Persada,2009) h.14 
8 Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, op cit,h.7 
9 (http://hamimnova.wordpress.com.htm : Nilai-Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

pbkb dalam kbm).diakses pada tgl 13 maret 2017 pukul 19:13 
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a. Agama 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu 

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran 

agama dan kepercayaannya maka nilai-nilai pendidikan karakter harus 

didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. 

b. Pancasila 

Pendidikan karakter bertujuan mempersiapkan seseorang menjadi warga 

negara yang lebih baik yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, 

kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya 

sebagai warga negara. 

c. Budaya 

Nilai-nilai budaya dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu 

konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat. Posisi 

budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat 

mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. 

d. Tujuan Pendidikan Nasional 

Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara 

Indonesia dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai 
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jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai 

kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia.  

Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling 

operasional dalam pengembangan pendidikan dan karakter10. 

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai dan 

deskripsi nilai pendidikan karakter sebagai berikut ini: 

1) Religius  

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain serta hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

2) Jujur  

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3)  Toleransi  

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4) Disiplin  

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras  

                                                           
10 (http://abdurrazzaaq.com.htm : Fungsi Tujuan dan Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa).diakses pada tgl 13 maret 2017 pukul 19.11 
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Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

6) Kreatif  

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari apa yang telah dimiliki. 

7) Mandiri  

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis  

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9)  Rasa ingin tahu  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. 

10) Semangat kebangsaan  

Cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11) Cinta tanah air  
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Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. 

12) Menghargai prestasi  

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat/komunikatif  

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

14) Cinta damai  

Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa 

senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15) Gemar membaca  

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16) Peduli lingkungan  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

 

 



23 
 

17) Peduli sosial  

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain 

dan masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung jawab  

Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa11. 

5. Landasan Pedagogis nilai Pendidikan  

Nilai Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi 

siswa secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan seseorang 

berada, terutama dari lingkungan budayanya karena hidup tidak terpisahkan dalam 

lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Pendidikan 

yang tidak dilandasi oleh prinsip itu akan menyebabkan seseorang tercerabut dari akar 

budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka mereka tidak akan mengenal budayanya 

dengan baik sehingga ia menjadi orang “asing” dalam lingkungan budayanya. Selain 

menjadi orang asing yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak 

menyukai budayanya. 

Apabila seseorang menjadi asing dari budaya terdekat maka dia tidak mengenal 

dengan baik budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya 

bangsa. Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan 

                                                           
11 Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, op cit,h.9 
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bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan. 

Kecenderungan itu terjadi karena dia tidak memiliki norma dan nilai budaya 

nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan. 

Semakin kuat seseorang memiliki dasar pertimbangan semakin kuat pula 

kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik. 

Dengan demikian, peserta didik akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki 

wawasan, cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan 

norma dan nilai ciri ke-Indonesiaannya12. 

Kemerosotan moral akhlak, etika dan menurunnya prestasi bangsa memberi 

sinyalemen kuat bahwa bangsa ini sedang mengalami dilema, jika tidak dicarikan 

solusi perbaikan akan menghadapi persoalan yang semakin komplek. Pendidikan dan 

karakter adalah salah satu tawaran solusi untuk meminimalisir dangkalnya pemahaman 

terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia13. 

Pendidikan dan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau 

kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter. Kebajikan yang menjadi 

atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pendidikan dan 

karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan 

hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan 

dalam tujuan pendidikan nasional14. 

                                                           
12 Ibid, h. 5 
13 (http://www.scribd.com/doc.htm : Pendidikan Karakter Bangsa Dan Transdisiplinaritas). 

diakses pada tgl 16 maret 2017 pukul 10:23 
14 (http://mamansherman.wordpress.com.htm : Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa). 
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C. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat indonesia saat ini. Terlebih dengan dirasakannya 

berbagai ketimpangan hasil pendidikan dilihat dari perilaku lulusan pendidikan 

formal yang ada, semisal korupsi, pergaulan bebas, narkoba, tawuran, pembunuhan, 

dan lain sebagainya. Semuanya terasa lebih kuat ketika negara ini dilanda krisis 

yang tidak kunjung beranjak.15 

Menurut Ratna Megawangi, pendidikan karakter adalah sebuah usaha 

mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.16 Sementara, menurut Thomas 

Lickona, Pendidikan Karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mengembangkan karakter yang baik berlandaskan kebajikan-kebajikan inti yang 

baik bagi individu maupun masyarakat.17 

Kebajikan-kebajikan inti disini merujuk kepada dua kebajikan fundamental 

yaitu rasa hormat dan tanggung jawab, serta sepuluh kebajikan esensial yang 

dikemukakan oleh lickona dalam “The Return of Character Education” yaitu: 

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

: Rosdakarya, 2012), h. 4. 
16 Ibid, h. 5. 
17 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter : Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis, 

(Jakarta : Esensi Erlangga, 2011), h. 23. 
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kebijaksanaan, keadilan, ketabahan, pengendalian diri, kasih, sikap positif, kerja 

keras, integritas, penuh syukur, kerendahan hati.18 

Pendidikan karakter juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang 

mengembangkan karakter mulia dari peserta didik dengan mempraktikkan dan 

mengajarkan nilai-nilai moral dan pengambilan keputusan yang beradab dalam 

hubungan dengan sesama manusia maupun dalam hubungannya dengan tuhan.19 

Anne Lockwood mendefinisikan pendidikaan karakter sebagai aktivitas 

berbasis sekolah yang mengungkap secara sistematis bentuk perilaku dari siswa. 

Lockwood juga memerinci tiga proposisi sentral dalam pendidikan karakter. 

Pertama, tujuan pendidikan moral dapat dicapai, tidak semata-mata membiarkannya 

sekedar menjadi kurikulum yang tidak terkontrol. Kedua, tujuan-tujuan behavioral 

tersebut adalah bagian dari pendidikan karakter. Ketiga, perilaku antisosial sebagai 

bagian kehidupan anak-anak adalah sebagai hasil dari ketidakhadiran nilai-nilai 

dalam pendidikan.20 

Dalam perspektif islam, pendidikan karakter secara teoritik sebenarnya telah 

ada sejak Islam diturunkan, seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk 

memperbaiki akhlak (karakter) manusia. Ajaran Islam sendiri mengandung 

sistematika ajaran yang tidak hanya menekan pada aspek keimanan, ibadah dan 

mu’amalah, tetapi juga akhlak. Pengamalan ajaran Islam secara utuh merupakan 

                                                           
18 Ibid, h. 23 
19 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44. 
20 Ibid, h. 45. 
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model karakter seorang muslim, bahkan dipersonifikasikan dengan model karakter 

Nabi Muhammad SAW, yang memiliki sifat Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathonah.21 

Keempat nilai ini hanya merupakan esensi, bukan nilai keseluruhan. Karena Nabi 

Muhammad SAW juga terkenal dengan karakter kesabarannya, ketangguhannya, 

dan berbagai karakter lainnya.22 

Bila dipahami dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi 

manusia seutuhnya yang berkarakter. Dapat pula dipahami sebagai upaya yang 

terencana untuk menjadikan peserta didik sebagai insan kamil yang dapat 

menginternalisasi nilai-nilai, sehingga peserta didik berperilaku baik.23 

2. Urgensi Pendidikan Karakter 

 Pembangunan karakter perlu dilakukan oleh manusia, hal tersebut dikutip oleh 

Kurniawan dari Ellen G. White yang mengemukakan bahwa pembangunan karakter 

adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan 

karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. Pendidikan 

keluarga maupun pendidikan dalam sekolah, orang tua dan guru tetap sadar bahwa 

pembangunan tabiat yang agung adalah tugas mereka.24 

                                                           
21 H. E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h. 5. 
22 Dharma Kesuma dkk, Pendidikan Karakter : Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, (Bandung 

: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 11. 
23 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 45-46. 
24 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu 

di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, (: ,), h. 31. 
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 Karakter mulia seseorang akan mengangkat status derajat bagi dirinya. 

Kemuliaan seseorang terletak pada karakternya, karakter begitu penting karena dengan 

karakter yang baik membuat seseorang kuat dan tabah menghadapi cobaan, dan dapat 

menjalani hidup yang sempurna.25 

 Dari keterangan diatas, jelaslah bahwa pendidikan seharusnya membuat 

manusia menjadi manusia yang sempurna (Insan Kamil). Pendidikan harus 

mengarahkan seorang individu untuk memiliki karakter positif dengan ciri insane yang 

sadar diri dan sadar lingkungannya.26 Individu yang berkarter baik atau unggul 

merupakan seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap tuhan 

YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, negara serta dunia internasional pada 

umumnya dengaan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan 

kesadaran, emosi dan motivasi.27 

 Dampak globalisasi saat ini membawa masyarakat indonesia melupakan 

pendidikan karakter bangsa. Padahal, pendidikan karakter merupakan suatu pondasi 

bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini. Muslich mengutip 

pernyataan Yahya Muhaimin, “Dari peristiwa saat ini, mulai dari Kasus Prita, Gayus 

Tambunan, hingga yang terakhir makam priok tentunya kita amenjadi sadar betapa 

pentingnya pendidikan karakter ditanamkan sejak dini”.28 Pristiwa tersebut 

                                                           
25 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 6. 
26 Ibid, h. 8. 
27 Ibid, h. 11. 
28 Dalam Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang 

diselenggarakan Kopertia VI di Hotel Patra Jasa, Kamis (15/4/2010), diakses tanggal 23 februari 2017. 
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menunjukkan bahwa masyarakat mampu melakukan tindakan yang tidak pernah 

dibayangkan sebalumnya. Hal ini karena globalisasi penuhanan materi, sehingga 

terjadi ketidak seimbangan antara pembangunan ekonomi dan tradisi kebudayaan 

masyarakat.29 

 Karakter memberikan gambaran tentang suatu bangsa, sebagai penanda 

sekaligus pembeda suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Karakter memberikan arahan 

tentang bagaimana bangsa itu menapaki suatu jaman dan mengantarkannya pada suatu 

derajat tertentu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter yang mampu 

membangun sebuah peradaban besar yang kemudian mempengaruhi perkembangan 

dunia.30 Karakter merupakan hal yang sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, 

hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Karakter 

berperan sebagai kemudi dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang ambing. 

Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk 

menjadi bangsa yang bermartabat.31 

 Mengutip pendapat Garbarino dan Brofenbrenner, jika suatu bangsa ingin 

bertahan hidup, maka bangsa ini harus memiliki aturan. Oleh karena itu, perlu ada etika 

dan aturan sosial dalam masyarakat. Jika tidak, hidup ini akan semrawut karena setiap 

                                                           
29 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 1. 
30 Akh. Muwafik Saleh, Membangun Karakter dengan Hati Nurani, (Jakarta: Erlangga, 2012), 

h. 1 
31 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 13 
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orang boleh berlaku sesuai keinginannya masing-masing tanpa harus mempedulikan 

orang lain.32 

 Garin nugroho dalam orasi budaya bertema “Pendidikan Karakter Kunci 

Kemajuan Bangsa” yang dikutip oleh muslich, mengatakan bahwa sampai saat ini 

dunia pendidikan di Indonesia dinilai belum mendorong pembangunan karakter 

bangsa. Hal ini disebabkan oleh ukuran-ukuran dalam pendidikan yang tidak 

dikembalikan pada karakter peserta didik, tetapi dikembalikan pada pasar.33 

 Pendidikan karakter sesungguhnya bukan sekedar mendidik benar dan salah, 

tapi mencakup proses pembiasaan tentang perilaku yang baik sehingga siswa dapat 

memahami, merasakan, dan mau berperilaku baik sehingga terbentuklah tabiat yang 

baik.34 Diakui, persoalan karakter atau moral memang tidak sepenuhnya terabaikan. 

Akan tetapi, dengan fakta-fakta seputar kemerosotan karakter pada sekitar kita 

menunjukkan bahwa ada kegagalan pada pendidikan kerakter yang diterapkan di 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam hal menumbuhkan remaja dan 

anak-anak yang berkarakter dan berakhlak mulia. 

 

3. Metode Pendidikan Karakter 

 Dalam proses pendidikan, termasuk dalam pendidikan karakter diperlukan 

metode-metode yang mampu menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada siswa. 

                                                           
32 Ibid, h. 7-8. 
33 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 1-2 
34 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif, (Jakarta: 

Esensi, 2012), h. 4 
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Sehingga siswa bukan hanya tahu, tetapi juga mampu melaksanakannya. Berkaitan 

dengan hal ini, Abdurrhman An-Nahlawi mengajukan beberapa metode dalam 

menginternalisasikan pendidikan karakter sebagai berikut:35 

a. Metode Hiwar Atau Percakapan 

Metode hiwar (dialog) ialah percakapan silih berganti antara dua pihak atau 

lebih melalui Tanya jawab mengenai satu topic, dan dengan sengaja di arahkan 

kepada satu tujuan yang di kehendaki. Dalam proses pendidikan metode hiwar 

mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap jiwa pendengar atau 

pembaca yang mengikuti topic percakapan dengan seksama dan penuh 

perhatian. 

b.  Metode Qishah Atau Cerita 

Menurut kamus ibn Manzur (1200 H), kisah berasal dari kata qashsha-

yaqushshuqishshatan, menganndung arti potongan berita yang di ikuti dan 

pelacak jejak. Menurut al-Razzi kisah merupakan penelusuran terhadap 

kejadian masa lalu. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter disekolah, kisah 

sebagai metode pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki peranan yang 

sangat penting,karena dalam kisah-kisah terdapat berbagai keteladanan dan 

edukasi. 

 

 

                                                           
35 Abdurrahman Al-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan metode pendidikan Islam, (Jakarta: Gema 

Insanio Press, 1996), h. 284-413. 
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c. Metode Amtsal Atau Perumpamaan 

Metode perumpamaan ini juga baik di gunakan oleh para guru dalam mengajari 

peserta didiknya terutama dalam menanamkan karakter kepada meraka. Cara 

penggunaan metode Amtsal ini hampir sama dengan metode kisah, yaitu 

dengan berceramah (membacakan kisah) atau membaca teks.36 

d. Metode Uswah Atau Keteladanan 

Dalam menanamkan karakter, keteladanan merupakan metode yang lebih 

efektif dan efisien. Karena pada umumnya peserta didik (terutama siswa pada 

usia pendidikan dasar dan menengah) cenderung meniru guru atau orang 

tuanya. Hal ini karena secara psikologis anak senang meniru, tidak saja yang 

baik, bahkan yang jeleknya pun mereka tiru. 

e.  Metode Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar 

sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini berintikan 

pengamalan dan pengulangan. Karena yang di biasakan itu ialah sesuatu yang 

diamalkan dan diulang. Oleh karenanya, menurut para pakar, metode ini sanagt  

efektif dalam rangka pembinaan karakter dan kepribadian anak. 

f. Metode ‘Ibrah dan Mau’idah 

Menurut an-Nahlawi kedua kata tersebut memiliki perbedaan dari segi makna. 

Ibrah berarti suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari 

                                                           
36 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),    h. 

141-142. 
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sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar yang 

menyebabkan hati mengakuinya. Adapun kata mau’idhoh ialah nasihat yang 

lembut yang di terima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau 

ancamannya. 

g. Metode Targhib dan Tarhib (Janji dan Ancaman) 

Targhib ialah janji terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai 

dengan bujukan. Tarhib ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. Targhib 

dan tarhib bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah. Akan tetapi keduanya 

mempunyai titik tekan yang berbeda. Targhib agar melakukan kebaikan yang 

di perintahkan Allah, sedang tarhib agar menjauhi perbuatan jelek yang di 

larang oleh Allah. Metode ini di dasarkan atas fitrah manusia, yaitu sifat 

keinginan kepada kesenangan, keselamatan, dan tidak ingin sengsara. Targhib 

dan tarhib dalam pendidikan islam memiliki perbedaan dengan metode 

hukuman dalam pendidikan barat. Perbedaan mendasar menurut Ahmat tafsir 

adalah targhib dan tarhib bersandar kepada ajaran Allah, sedangkan ganjaran 

daan hukuman bersandarkan ganjaran dan hukuman duniawi.37 

 

4. Komponen Pendidikan Karakter 

 Pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia 

dalam segala aspek kehidupaan. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada 

                                                           
37 Ahmd Tafsir, Ilmu Pendidikan Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),    

h.147. 
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kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan 

peningkatan kualitasnya. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa 

memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa datang. 

Dengan demikian , pendidikan merupakan srana terbaik untuk menciptakan suatu 

generasi baru yang tidak akan kehilangan ikatan dengn tradisi mereka sendiri.38 

 Untuk itu pendidikan harus relevan dengan perkembangan zaman dan pada era 

tersebut kebutuhan masyarakat. Karenanya diperlukan perhitungan jangka panjang 

yang membuat proses pendidikan lebih terarah kepada tujuan yang hendak dicapai. 

Pada dasarnya, suatu proses pendidikan memiliki komponen yang membuatnya dapat 

berlangsung, demikian juga dengan pendidikan karakter. Berikut komponen-

komponen yang diperlukan dalam pendidikan karakter:39 

a. Pendidik 

b. Peserta Didik 

c. Kurikulum Pendidikan Karakter 

d. Pendekatan dalam Pendidikan Karakter 

e. Evaluasi dalam Pendidikan Karakter 

f. Sarana Prasarana dan Fasilitas Pendidikan Karakter 

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengemukakan 

komponen-komponen pembentukan karakter siswa. Menurut Anies, setidaknya ada 

                                                           
38 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu 

di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, h. 31. 
39 Ibid, h. 51-59 
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lima komponen penting dalam membentuk karakter siswa. Kelima komponen ini 

menjadi pilar gerakan penumbuhan budi pekerti dalam pendidikan nasional.  

Adapun 5 (Lima) Komponen Pendidikan Karakter Versi Mendikbud tersebut 

adalah: 

a. Nilai moral dan agama 

b. Cinta tanah air dan bangsa 

c. Interaksi positif antar warga sekolah 

d. Interaksi positif antara sekolah dengan orang tua. 

e. Interaksi positif antara sekolah dengan lingkungan masyarakat. 

 Selanjutnya, perlu dibangun interaksi positif antara sekolah dengan orang tua. 

Pasalnya, baik orang tua maupun sekolah sebagai tempat pendidikan anak harus 

berjalan beriringan. Pada akhirnya, hal itu dikuatkan dengan interaksi positif antara 

sekolah dengan lingkungan masyarakat. 

 Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan budi pekerti plus yang 

melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). 

Integrasi diantara ketiganya akan menciptakan satu tatanan terpadu yang bermuara 

pada proses pembentukan karakter. Peserta didik sebagai subyek pendidikan di sekolah 

perlu diberikan satu pengalaman dan pembelajaran yang mencakup aspek pengetahuan, 

perasaan, dan tindakan. 

 Dengan modal pengetahuan, peserta didik dapat memiliki ilmu pengetahuan 

agar siap digunakan sebagai bekal pada proses kehidupan yang akan dialami di masa 

yang akan datang. Melalui perasaan, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas akan 
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dikendalikan dan dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek emosional. 

Adapun tindakan yang dihasilkan merupakan perwujudan dari proses pengembangan 

pengetahuan (cognitive) melalui pertimbangan perasaan (feeling). 

 Secara tersirat dapat diambil satu konsep pemikiran bahwa proses pendidikan 

yang bermuara pada pembelajaran (baik secara kurikuler, eksrtakurikuler, maupun ko-

kurikuler) tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yang melibatkan ketiga aspek 

kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ketiganya merupakan satu integrasi yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan lainnya.  

Menurut Lickona, pendidikan karakter yang benar harus melibatkan 3 aspek yaitu: 

a. Moral knowing (pengetahuan moral), berhubungan dengan bagaimana seorang 

individu mengetahui sesuatu nilai yang abstrak yang dijabarkan dalam 6 sub 

komponen, antara lain: kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, memahami 

sudut pandang lain, penalaran moral, membuat keputusan, pengetahuan diri. 

b. Moral feeling (sikap moral), merupakan tahapan tingkat lanjut pada komponen 

karakter yang dijabarkan dalam 6 sub komponen, antara lain: nuranI, harga diri, 

empati, cinta kebaikan, kontrol diri, rendah hati. 

c. Moral action (perilaku moral), dibangun atas 3 sub komponen antara lain: 

kompetensi, keinginan, dan kebiasaan.40 

 

C. Konsep Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Islam 

 Konsep dasar pendidikan karakter dalam pendidikan Islam dalam kisah nabi 

Ibrahim berasal dari perkataan akhlaq bentuk jamak dari khuluq yang menurut bahasa 

                                                           
40 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 7-8. 
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diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Rumusan pengertian akhlak 

timbul sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara Khaliq dan 

makhluk serta antara makhluk dan makhluk. Perkataan ini bersumber dari kalimat yang 

tercantum dalam Al-Quran surah al-Qalam ayat 4 : 

           

Artinya : 

“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. (Q.S Al-

Qalam : 4) 

 

Implementasi Pendidikan karakter dalam Islam tersimpul dalam karakter 

pribadi Rasulullah saw. Dalam pribadi Rasul, bersemai nilai-nilai karakter yang mulia 

dan agung.41
 Allah berfirman dalam Al-Quran surah al-Ahzab ayat 21 : 

                            

      

Artinya : 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S Al-Ahzab : 21) 

 

 Sebagai usaha yang identik dengan ajaran agama, perlu dimengerti bahwa Islam 

diturunkan oleh Allah SWT sebagai agama dan tuntunan hidup bagi umat manusia 

yang ada di dunia. Islam sebagai rangkaian nilai diharapkan mampu untuk membawa 

kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam tidak hanya 

                                                           
41 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 59. 
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diperuntukkan bagi segelintir orang dan kelompok, melainkan kepada seluruh alam 

semesta. 

 Universalitas Islam berlaku sama untuk semua pemeluk Islam tanpa 

mempertimbangkan perbedaan ruang dan waktu pelaksanaan ajaran. Hal ini mengingat 

sumber dari universalitas Islam adalah al-Qur'an. Penerapan nilai-nilai universal Islam 

dalam tataran empiris tidak dapat dipisahkan oleh Hadist, hal ini disebabkan karena 

AlQur’an masih bersifat global. Hadist merupakan penjelas dan penguat hukum-

hukum qur’aniah sekaligus petunjuk dan pedoman bagi kemaslahatan 

hidup manusia dalam semua aspeknya.42 Dengan demikian sebagai pemeluk Islam 

perlu memperhatikan dua hal, yaitu produktivitas mencapai tujuan dan esensi ajaran 

Islam yang bersifat universal. 

 Pendidikan karakter dalam Pendidikan Islam memiliki keunikan dan perbedaan 

dengan pendidikan karakter di dunia Barat. Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup 

penekanan terhadap prinsip-prinsip agama yang abadi, aturan dan hokum dalam 

memperkuat moralitas, perbedaan pemahaman tentang kebenaran, penolakan terhadap 

otonomi moral sebagai tujuan pendidikan moral, dan penekanan pahala di akhirat 

sebagai motivasi perilaku bermoral. Inti dari perbedaan-perbedaan ini adalah 

keberadaan wahyu Ilahi sebagai sumber dan rambu-rambu pendidikan karakter dalam 

Islam. Perbedaan-perbedaan diatas karena adanya pemahaman yang berbeda tentang 

keyakinan yang dianut. 

                                                           
42 Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta : Gaya Media 

Pratama, 2001), h. 95-99. 
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1. Dasar-dasar Pendidikan Karakter dalam Islam 

Seperti dijelaskan di atas bahwa karakter identik dengan akhlak. Dalam 

perspektif Islam, karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari 

proses penerapan syariah (ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh fondasi 

aqidah yang kokoh. Ibarat bangunan, karakter/akhlak merupakan kesempurnaan 

dari bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin 

karakter mulia akan terwujud pada diri seseorang jika ia tidak memiliki aqidah dan 

syariah yang benar. 

Seorang Muslim yang memiliki aqidah atau iman yang benar pasti akan 

terwujud pada sikap dan perilaku sehari-hari yang didasari oleh imannya. Orang 

yang memiliki iman yang benar kepada Allah ia akan selalu mengikuti seluruh 

perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan-Nya. Dengan demikian, ia 

akan selalu berbuat yang baik dan menjauhi hal-hal yang dilarang (buruk). Iman 

kepada yang lain (malaikat, kitab, dan seterusnya) akan menjadikan sikap dan 

perilakunya terarah dan terkendali, sehingga akan mewujudkan akhlak atau 

karakter mulia. 

Semua ketentuan syariah Islam bermuara pada terwujudnya akhlak atau 

karakter mulia. Seorang yang melaksanakan shalat yang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku, misalnya, pastilah akan membawanya untuk selalu berbuat yang 

benar dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. 

Mengkaji dan mendalami konsep akhlak bukanlah yang terpenting, tetapi 

merupakan sarana yang dapat mengantarkan seseorang dapat bersikap dan 
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berperilaku mulia seperti yang dipesankan oleh Nabi saw. Dengan pemahaman 

yang jelas dan benar tentang konsep akhlak, seseorang akan memiliki pijakan dan 

pedoman untuk mengarahkannya pada tingkah laku sehari-hari, sehingga dapat 

dipahami apakah yang dilakukannya benar atau tidak, termasuk karakter mulia 

(akhlaq mahmudah) atau karakter tercela (akhlaq madzmumah). 

Baik dan buruk karakter manusia sangat tergantung pada tata nilai yang 

dijadikan pijakannya. Abul A’la al-Maududi membagi sistem moralitas menjadi 

dua. Pertama, sistem moral yang berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan dan 

kehidupan setelah mati. Kedua, sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan 

timbul dari sumber-sumber sekuler .Sistem moralitas yang pertama sering juga 

disebut dengan moral agama, sedang sistem moralitas yang kedua sering disebut 

moral sekular. 

Sistem moralitas yang pertama (moral agama) dapat ditemukan pada sistem 

moralitas Islam (akhlak Islam). Hal ini karena Islam menghendaki 

dikembangkannya akhlaqul karimah yang pola perilakunya dilandasi untuk 

mewujudkan nilai Iman, Islam, dan Ihsan. Sedangkan sistem moralitas yang kedua 

(moral sekular) adalah sistem yang dibuat atau sebagai hasil pemikiran manusia 

dengan mendasarkan pada sumber-sumber sekular, baik murni dari hukum yang 

ada dalam kehidupan, intuisi manusia, pengalaman, maupun karakter manusia.43 

                                                           
43 Faisal Ismail. Paradigma Kebudayaan Islam. (Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998), h.114. 
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Dalam al-Quran ditemukan banyak sekali pokok-pokok keutamaan 

karakter atau akhlak yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang 

Muslim, seperti perintah berbuat kebaikan (ihsan) dan kebajikan (al-birr), 

menepati janji (alwafa), sabar, jujur, takut pada Allah Swt., bersedekah di jalan 

Allah, berbuat adil, dan pemaaf. 

Karakter dalam perspektif Islam bukan hanya hasil pemikiran dan tidak 

berarti lepas dari realitas hidup, melainkan merupakan persoalan yang terkait 

dengan akal, ruh, hati, jiwa, realitas, dan tujuan yang digariskan oleh akhlaq 

qur’aniah. Dengan demikian, karakter mulia merupakan sistem perilaku yang 

diwajibkan dalam agama Islam melalui nash al-Quran dan hadis. 

Namun demikian, kewajiban yang dibebankan kepada manusia bukanlah 

kewajiban yang tanpa makna dan keluar dari dasar fungsi penciptaan manusia. Al-

Quran telah menjelaskan masalah kehidupan dengan penjelasan yang realistis, 

luas, dan juga telah menetapkan pandangan yang luas pada kebaikan manusia dan 

zatnya. Makna penjelasan itu bertujuan agar manusia terpelihara kemanusiaannya 

dengan senantiasa dididik akhlaknya, diperlakukan dengan pembinaan yang baik 

bagi hidupnya, serta dikembangkan perasaan kemanusiaan dan sumber kehalusan 

budinya. 

Baik atau buruk bukan sesuatu yang mutlak diciptakan, melainkan manusia 

dapat memilih beberapa kemungkinan baik atau buruk. Namun walaupun manusia 

sudah terjatuh dalam keburukan, ia bisa bangkit pada kebaikan kembali dan bisa 
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bertaubat dengan menghitung apa yang telah dipetik dari perbuatannya.44 

Kecenderungan manusia pada kebaikan terbukti dalam kesamaan konsep pokok 

karakter pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan perilaku pada bentuk dan 

penerapan yang dibenarkan Islam merupkan hal yang ma’ruf .45 

Dengan demikian, karakter telah melekat dalam diri manusia secara fitriah. 

Dengan kemampuan fitriah ini ternyata manusia mampu membedakan batas 

kebaikan dan keburukan, dan mampu membedakan mana yang tidak bermanfaat 

dan mana yang tidak berbahaya. Harus dipahami bahwa pembawaan fitrah 

manusia ini tidak serta merta menjadikan karakter manusia bisa terjaga dan 

berkembang sesuai dengan fitrah tersebut. Fakta membuktikan bahwa pengalaman 

yang dihadapi masing-masing orang menjadi faktor yang sangat dominan dalam 

pembentukan dan pengamalan karakternya. Di sinilah pendidikan karakter 

mempunyai peran yang penting dan strategis bagi manusia dalam rangka 

melalukan proses internalisasi dan pengamalan nilai-nilai karakter mulia di 

masyarakat. 

2. Ruang Lingkup Pendidikan Karakter dalam Islam 

Secara umum karakter dalam perspektif Islam dibagi menjadi dua, yaitu 

karakter mulia dan karakter tercela. Karakter mulia harus diterapkan dalam 

kehidupan setiap Muslim sehari-hari, sedang karakter tercela harus dijauhkan dari 

                                                           
44 Ibid, h. 104 
45 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1996), h. 255. 
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kehidupan setiap Muslim. Jika dilihat dari ruang lingkupnya, karakter Islam dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu karakter terhadap Khaliq (Allah Swt.) dan karakter 

terhadap makhluq (segala ciptaan Allah Swt.). Karakter terhadap makhluk bisa 

dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti karakter terhadap sesama manusia, 

karakter terhadap makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), 

serta karakter terhadap benda mati (lingkungan alam). 

Islam menjadikan aqidah sebagai fondasi syariah dan akhlak. Karena itu, 

karakter yang mula-mula dibangun setiap Muslim adalah karakter terhadap Allah 

Swt. Ini bisa dilakykan misalnya dengan cara menjaga kemauan dengan 

meluruskan ubudiyah dengan dasar tauhid, menaati perintah Allah atau bertakwa, 

ikhlas dalam semua amal, cinta kepada Allah, berdzikir, bersyukur , bertaubat serta 

istighfar bila berbuat kesalahan, dan berbaik sangka pada setiap ketentuan Allah. 

Selanjutnya setiap Muslim juga dituntut untuk menjauhkan diri dari karakter 

tercela terhadap Allas Swt., misalnya: syirik, kufur, dan melakukan halhal yang 

bertentangan dengan karakter-karakter muliah terhadap Allah. 

Al-Quran banyak mengaitkan karakter terhadap Allah dengan akhlak 

kepada Rasulullah. Jadi, seorang Muslim yang berkarakter mulia kepada sesame 

manusia harus memulainya dengan bernkarakter mulia kepada Rasulullah. 

Sebelum seorang Muslim mencintai sesamanya, bahkan terhadap dirinya, ia harus 

terlebih dahulu mencintai Allah dan Rasulullah. Kualitas cinta kepada sesama 

tidak boleh melebihi kualitas cinta kepada Allah dan Rasulullah. 
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Islam juga mengajarkan kepada setiap Muslim untuk berkarakter mulia 

terhadap dirinya sendiri. Manusia yang telah diciptakan dalam sibghah Allah Swt. 

dan dalam potensi fitriahnya berkewajiban menjaganya dengan cara memelihara 

kesucian lahir dan batin, memelihara kerapihan, menambah pengetahuan sebagai 

modal amal, membina disiplin diri, dan lain-lainnya. Sebaliknya Islam melarang 

seseorang berbuat aniaya terhadap, melakukan bunuh diri, minum minuman keras 

atau yang sejenisnya dan suka berjudi, dan yang lainnya. 

Akhirnya, seorang Muslim juga harus membangun karakter mulia terhadap 

lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada di 

sekitar manusia, yakni binatang, tumbuhan, dan alam sekitar. Karakter yang 

dikembangkan adalah cerminan dari tugas kekhalifahan manusia di bumi, yakni 

untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai dengan 

fungsi ciptaan-Nya. Dalam Al-Quran Surat al-An’am ayat 38 dijelaskan bahwa 

binatang melata dan burung-burung adalah seperti manusia yang menurut al-

Qurtubi tidak boleh dianiaya.46 Baik di masa perang apalagi ketika damai Islam 

menganjurkan agar tidak ada pengrusakan binatang dan tumbuhan kecuali 

terpaksa, tetapi sesuai dengan sunnatullah dari tujuan dan fungsi penciptaan (QS. 

Al-Hasyr [59]: 5). 

                                                           
46 Ibid, h. 270. 
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BAB III 

KISAH NABI IBRAHIM A.S DALAM AL-QUR’AN 

 

 

A. Kisah Nabi Ibrahim A.S dalam Al-Qur’an 

1. Kisah Nabi Ibrahim A.S 

Ibrahim adalah salah seorang rasul Allah yang diutus ditengah umat 

manusia yang mengajak mereka untuk beriman hanya kepada Allah. 

“Ibrahim adalah putra Azar {Tarih} bin Tahur bin Saruj bin Rau‟ bin 

Falij bin Abir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Saam bin Nuh As. Ia dilahirkan 

disebuah tempat bernama “Faddam A‟ram” dalam kerajaan Babylon yang 

pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan‟aan.”1  

 

Nabi Ibrahim adalah pembawa agama tauhid seperti halnya Nabi Nuh As 

dan memiliki ketulusan hati serta penuh tawakal. Kisah yang menceritakan 

perjalanan Ibrahim sebagai rasul Allah dalam menjalankan dakwahnya dan 

sebagai hamba Allah yang beriman dengan tulus ikhlas dan penuh tawakal kepada-

Nya. Sebagaimana halnya para rasul Allah yang lain, Ibrahim banyak mendapat 

tantangan dan ancaman dari kaumnya, karena Ibrahim menyeru mereka untuk 

meninggalkan sesembahan mereka selama ini berupa patung yang dianggap 

sebagai Tuhan nenek moyang mereka. Ibrahim dengan bijak mengajak kaumnya 

agar meninggalkan sesembahan selain Allah dan menyeru agar menyembah hanya 

kepada Allah, Tuhan yang telah menyembah kepada mereka dan memberi rizki 

                                                           
1 M. Ahmad Jadul Mawla & M. Abu al-Fadhl Ibrahim. Kisah-Kisah Al-Qur‟an. (Jakarta: 

Zaman, 2009), h. 250 
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kepada mereka, bukan patung-patung yang mereka sembah yang tidak bisa 

memberikan manfaat dan mudharat apapun kepada mereka. Namun tetap saja 

kaumnya tidak mengindahkan Nabi Ibrahim dan berpaling kepadanya. 

Hingga pada akhirnya ia (Ibrahim) merencanakan suatu tindakan dan aksi 

praktis yang dapat menyadarkan kaumnya, bahwa persembahan mereka adalah 

perbuatan batil dan sesat. Ibrahim menunggu saat yang tepat untuk melancarkan 

aksinya itu, yakni pada saat tibanya hari raya tahunan, dimana semua penduduk 

beramai-ramai meninggalkan kota dan berpesta ria diluar. Pada saat itulah Ibrahim 

memasuki tempat persembahan mereka dan menghancurkan patung-patung 

tersebut. Lalu sekembalinya penyembahpenyembah berhala itu ke kota dan 

mengetahui Ibrahimlah yang menghancurkan sesembahan-sesembahan mereka, 

beranglah mereka dan bergegas datang kepada Ibrahim untuk meminta 

pertanggung jawabannya. 

Hingga akhirnya, dengan penuh kemarahan pemuka-pemuka masyarakat 

penyembah berhala itu datang, lalu berkata: dirikanlah suatu bangunan untuk 

membakar Ibrahim; lalu lemparkanlah ia ke dalam hati yang menyala-nyala.2 

Namun mereka tidak berhasil membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim as, 

bahkan api yang panas yang berpotensi membakar itu berubah menjadi dingin dan 

membawa keselamatan untuk Nabi Ibrahim As.3 

                                                           
2 Lihat QS. Ash-Shaffat (37) : 97 
3 Lihat QS. Al-Anbiya (21) : 69 
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Kemudian episode selanjutnya khusus berisi tentang kejadian mimpi, 

penyembelihan, dan penggantian kurban yang dikisahkan dalam QS. Ash-Shaffat 

diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi, didalam mimpi tersebut Ia 

melihat anak yang sangat Ia cintai (Ismail) disembelih. Lalu Nabi Ibrahim 

mengutarakan mimpi tersebut kepada anaknya. Dengan penuh kerelaan anak 

tersebut menerima perintah ayahnya karena Ia yakin perintah tersebut datangnya 

dari Allah Swt. Waktu yang direncanakan telah tiba Nabi Ibrahim beserta anaknya 

menuju ketempat penyembelihan. Ditengah-tengah perjalanan ada godaan syaitan 

yang terus menganggu agar hati Ismail goyah, namun Ismail tidak gentar dengan 

godaan tersebut malah Ismail melemparnya dengan batu. Lalu setibanya ditempat 

penyembelihan dibaringkanlah badan sang anak tersebut dan sang ayah mulai 

menjalankan perintah Allah dengan menyembelih putranya . namun Allah tidak 

membiarkan saja hambanya yang sabar, Allah menggantinya dengan sesembelihan 

yang besar dan kejadian itu diabadikan sampai sekarang sebagai hari raya Idul 

Qurban, yang didalamnya terdapat beberapa pendidikan tauhid. Hal ini merupakan 

bentuk ketinggian, ketaatan, pengorbanan, kerendahan hati, dan penyerahan diri 

kepada Allah Swt. 

2. Pengingkaran Ibrahim Terhadap Ayahanda dan Kaumnya 

Ibrahim adalah nama kesohor dari kekasih Allah, Ayahanda para Nabi 

yang kedua setelah Nuh Alaihissalam, beliau dilahirkan di keluarga kaldaniyyin di 

Iraq, adapaun ayahandanya adalah azar, sedangkan kaum Ibrahim tempat dia 
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tumbuh di dalamnya mereka menyembang bintang- bintang yang berjalan dan 

patung-patung.4
 
Nabi Ibrahim merupakan Nabi yang sangat menentang apa yang 

di sembah oleh ayahandanya dan kaumnya  Ibrahim  selalu  memikirkan  atas  apa  

yang  sedang  ia   hadapi mencari kebenaran tentang Tuhan sebenarnya yang harus 

dia sembah. Di dalam Al Quran kisah Nabi Ibrahim dalam mencari kebenaran 

disebut dalam surat  Al-An‟am: 74-83: 

                       

     

Artinya : “dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar, 

"Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? 

Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."  

 

3. Ibrahim Bersikap Lemah Lembut 

Nabi Ibrahim AS tidak pernah lelah dalam menyampaikan ajaran tauhid 

kepada kaumnya. Misi Ibrahim adalah untuk memberikan mereka pemahaman 

bahwa yang berhak di sembah adalah Tuhan yang maha esa yang tidak ada sekutu 

baginya tidak berbentuk dan tidak bergambar seperti berhala-berhala yang mereka 

sembah, orang pertama kali yang di ajak untuk beriman oleh Nabi Ibrahim 

adalah sang ayah Azar. Azar adalah orang yang menyembah berhala, bahkan dia 

adalah orang yang memahat dan memperjual-belikan berhala tersebut.5 

                                                           
4 QS. Al Araaf:225 
5 Abdul Hamid,  Untaian Kisah dalam Al Quran dalam terjemahan kitab Qashash Al  Quran 

karangan, Ali Muhammad Al-Bajawi, Muhammad Ahmad Jad al-Maula, Muhammad Abu al Fadhl 

Ibrahim,  ( Jakarta: Darul Haq  2007) H: 49 
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Surah Ibrahim yang ayatnya terdiri dari dari beberapa ayat. Surah Ibrahim 

adalah satu-satunya nama yang dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. 

Penamaan ini sejalan juga dengan kandungannya yang menguraikan kisah Nabi 

Ibrahim as. Berbeda dengan banyak Nabi yang lain, kisah beliau hanya disebut 

dalam surah ini. 

Ibrahim adalah seorang hamba yang saleh yang al-Qur’an tidak mengada-

adakan tentang kepribadiannya dengan sekali pandang. Dia menghadapi fitnah 

dengan segala kemanusiaannya, yang dibesarkan dari dalam rumah tangga 

kenabian, pendidikan dan keagamaan. Kemanusiaannya dengan pertumbuhan, 

pendidikan, dan keagamaannya terlukis dengan segala sisinya dalam peristiwa-

peristiwa yang dialaminya.6 

Sebagaimana diketahui, sumber ajaran Islam yang pertama adalah al-

Qur’an. Al-Qur’an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, tidak sekaligus tetapi cara berangsur-angsur dimulai di Mekkah dan 

disudahi di Madinah. Secara etimologi, al-Qur’an artinya bacaan. Kata dasarnya 

qara-a, yang artinya membaca. Al-Qur’an bukan hanya untuk dibaca, akan tetapi 

isinya harus diamalkan. 

Al-Qur’an dalam arti membaca sejalan dengan firman Allah dalam Al-

Qur’an surah Al-Qiyamah: 16-18 

                                                           
6 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an dibawah naungan al-Qur’an, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2003), hlm. 308 
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Artinya: Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena 

hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah 

mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila 

Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu. (QS. Al-

Qiyamah: 16-18)7 

 

Ibrahim merupakan nabi dalam agama Samawi. Ia bergelar Khalilullah 

(Kesayangan Allah).8 Hal ini termaktub dalam QS. An-Nisa’ ayat 125: 

                           

           

Artinya : “ Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas 

menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia 

mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi 

kesayanganNya. (QS. An-Nisa’: 125)9 

 

Dari Aisyah radhiallahu ‘anha , isteri Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa 

sallam, bahwa Rasulullah pernah bersabda: 

“Tidakkah engkau menyaksikan bahwa kaummu ketika membangun 

Baitullah telah mengurangi dari pondasi bangunan Ibrahim”. Lalu aku (Aisyah) 

tanyakan: “Ya Rasulullah, apakah engkau tidak me-ngembalikannya ke pondasi 

(yang dibangun oleh) Ibrahim?” Beliau menjawab: “Seandainya kaummu itu 

bukan orang-orang yang baru saja melepaskan ke-kafirannya, (pasti aku akan 

melakukannya)”. (HR. Al- Bukhari dalam kitab haji, dari al-Qa’nabi, Muslim, dan 

an-Nasa’i)10 

                                                           
7 Muhammad Alim, Opcit., hlm. 171 
8 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibrahim 
9 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Juz 4-6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 

h. 275 
10 Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 

2004), h. 266 
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Dalam buku yang berjudul "Muhammad Sang Nabi-Penelusuran Sejarah 

Nabi Muhammad Secara Detail," karya Omar Hashem, dikatakan bahwasanya 

nama Ibrahim memiliki arti "ayah yang penyayang." Dalam QS. At-Taubah ayat 

114 dijelaskan sebagai berikut: 

            

       ....Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi 
11Taubah: 114)-(QS. atpenyantun.  

 

a) Mencari Tuhan yang Sebenarnya 

Ketika Ibrahim telah beranjak dewasa, ia merasa kehilangan sosok yang 

sebelumnya memberi makan dan perlindungan untuk dirinya, terlebih ia telah 

mendapati banyak orang yang merupakan para penyembah berhala tetapi 

Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung berhala adalah dewa; sehingga 

Ibrahim berniat untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya. Terdapat beberapa 

ayat yang menjelaskan sebagian kisah tentang pencarian Ibrahim mengenai 

Tuhannya: 

                            

                             

                       

                             

                                                           
11 Op. cit, Juz 10-12, h. 217-218 
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Artinya: 

Ketika malam telah gelap, Dia melihat sebuah bintang (lalu) Dia 

berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: 

"Saya tidak suka kepada yang tenggelam." (77). Kemudian tatkala Dia 

melihat bulan terbit Dia berkata: "Inilah Tuhanku". tetapi setelah bulan itu 

terbenam, Dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk 

kepadaKu, pastilah aku Termasuk orang yang sesat." (78). Kemudian tatkala 

ia melihat matahari terbit, Dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih 

besar". Maka tatkala matahari itu terbenam, Dia berkata: "Hai kaumku, 

Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. (QS. Al-

An'am :76-78)12 

 

Inilah daya logika yang Allah karuniakan untuk nabi Ibrahim sehingga ia 

menolak agama penyembahan langit yang sedang dipercayai kaumnya. 

Ibrahim pun menyadari bahwa Yang Mengendalikan bulan, bintang, matahari, 

siang dan malam; juga Yang Menciptakan seluruh makhluk di bumi adalah 

Tuhan yang sebenarnya. 

2) Peringatan Kepada Kaumnya 

Semasa remaja, Ibrahim sering bertanya kepada sang ayah tentang Tuhan 

yang sesungguhnya. Walau demikian, ayahnya tak menghiraukan Ibrahim. 

Ibrahim menyadari kesia-siaan patung berhala sehingga ia berusaha 

menyadarkan kaumnya dan menyebarkan dakwah tentang Tuhan yang 

sesungguhnya. Sewaktu mendapati ayah kandungnya, tetap tidak mau 

meninggalkan penyembahan patung berhala, Ibrahim merasa sedih dan ingin 

menyadarkan sang ayah tentang kekeliruan ini. Ibrahim berusaha 

                                                           
12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Juz 1-3,(Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 

h. 165 
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memperingatkan secara berulang-ulang, namun ayahnya tetap kukuh pada 

pendiriannya. 

Sewaktu telah memperoleh berbagai risalah Allah, Ibrahim tetap 

menyampaikan berbagai dakwah menentang tindakan penyembahan berhala 

yang berlangsung di tengah-tengah kaumnya; hingga ketika Ibrahim 

menyadarkan ayah kandungnya beserta kaumnya, tentang kesesatan 

penyembahan berhala, hal ini terdapat dalam: 

                        

       

 

Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar, 

"Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? 

Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." 

(QS. Al-An'am : 74)13 

 

3)  Penyembelihan Ismail 

Ketika ismail telah mencapai usia remaja, Allah hendak menguji kesetiaan 

Ibrahim terhadap perintah-perintahNya melalui sebuah mimpi tentang 

penyembelihan anaknya Ismail. Keimanan Ibrahim, yang telah berhasil 

menghadapi ujian-ujian sebelumnya, sama sekali tidak berubah sewaktu 

menerima perintah ini. Ibrahim mengajak putranya berangkat untuk 

melaksanakan perintah Allah, ia tidak sedikitpun mengeluh ataupun memohon 

                                                           
13 Ibid, Juz 1-3,(Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 160 
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keringanan dari Allah tentang perintah ini melainkan ia melaksanakan 

sebagaimana yang Allah perintahkan. Ketika Ibrahim  membaringkan 

putranya untuk melaksanakan perintah Allah, terlebih dahulu ia meminta 

tanggapan dan persetujuan dari sang putra. Ibrahim berkata: "Wahai putraku, 

sesungguhnya aku melihat dalam sebuah mimpi bahwa aku menyembelihmu, 

maka sampaikanlah apa pendapatmu!" putranya menjawab: "Wahai ayahku, 

laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; dengan perkenan Allah, 

kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kesabaran Ismail 

ini tertulis dalam ayat berikut: 

                            

                                

            

(102). Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha 

bersamasama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku 

melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa 

pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang 

diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk 

orang-orang yang sabar". (103). Tatkala keduanya telah berserah diri dan 

Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran 

keduanya ). (QS. Surah As-Saffat : 102-103) 

 

Tatkala putranya telah merelakan diri serta Ibrahim telah bersiap mengulurkan 

tangan untuk menyembelih putranya, seketika Allah memanggil Ibrahim 

supaya menahan tangannya, sebab tindakan ini membuktikan bahwa Ibrahim 

bersedia melaksanakan apapun untuk Allah, juga membuktikan wujud seorang 
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hamba yang berbakti serta seorang sosok yang terpercaya bagi Allah. 

Kemudian Ibrahim mendapati seekor sembelihan besar sebagai kurban 

pengganti putranya. 

Nabi Ibrahim merupakan sosok teladan dan panutan utama untuk umat Islam. 

Dalam hal keimanan, pengabdian, dan ketauhidan, kepada Allah, nabi 

Muhammad mendapat anjuran melalui Firman Allah supaya mengikuti pribadi 

Ibrahim, Firman-Nya: 

                          

                    

                         

                                  

    

(4) Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim 

dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada 

kaum mereka: "Sesungguhnya Kami berlepas diri daripada kamu dari 

daripada apa yang kamu sembah selain Allah, Kami ingkari (kekafiran)mu 

dan telah nyata antara Kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat 

selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. kecuali Perkataan 

Ibrahim kepada bapaknya: "Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan 

bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun dari kamu (siksaan) 

Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan Kami hanya kepada Engkaulah Kami 

bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah Kami bertaubat dan hanya kepada 

Engkaulah Kami kembali. (QS. Al-Mumtahanah : 4)14 

 

 
 

                                                           
14 Ibid, Juz 28-30, h. 90-91 
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B. Penafsiran Ayat-ayat tentang kisah Nabi Ibrahim A.S dalam Al-Qur’an 

1. Ayat-ayat tentang Kisah Nabi Ibrahim A.S 

a. Surat Al-Baqarah 

1) Ayat 127 

 

                                   

       

127. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar 

Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah 

daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha 

mendengar lagi Maha Mengetahui". 

Ayat ini mempunyai munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 

118-120 yang membicarakan ahli kitab dan ayat 121-123 yang 

menerangkan keingkaran mereka kepada nabi Muhammad saw. Sedangkan 

ayat ini menerangkan tentang nabi Ibrahim. Nabi yang merupakan nenek 

moyang orang yahudi, nasrani, dan orang musyrik makkah. Karena hal itu 

ia dimuliakan oleh ketiga golongan tersebut. Tugas nabi Muhammad saw 

adalah melanjutkan tugas nabi-nabi mereka dan tugas nabi Ibrahim as.15 

 

 

 

                                                           
15 Ibid, Juz 1-3, h. 194 
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2) Ayat 130-132 

                                    

                                   

                              

       

130. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang 

yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya. 

di dunia dan Sesungguhnya Dia di akhirat benar-benar Termasuk orang-

orang yang saleh. 

131. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim 

menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". 

132. Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, 

demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! 

Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah 

kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". 

Pada ayat 130-132 telah diterangkan tugas seorang rasul dan do’a Nabi 

Ibrahim as kepada Allah. Pada ayat-ayat ini diterangkan pula agama 

Ibrahim, agama yang sama asasnya dengan agama yang akan disampaikan 

para rasul yang datang kemudian kepada umatnya.16 

 

 

 

                                                           
16 Ibid, h. 206 
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3) Ayat 258 dan 260 

                                

                          

                                    

                            

                              

                            

                             

                               

                                

                                   

                      

258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang[163] yang mendebat 

Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada 

orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: 

"Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: 

"Saya dapat menghidupkan dan mematikan".[164]Ibrahim berkata: 

"Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah 

Dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 

259. Atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu 

negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: 
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"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" 

Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian 

menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu 

tinggal di sini?" ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah 

hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus 

tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum 

lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang 

belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi 

manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami 

menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." 

Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan 

yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu." 

260. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah 

kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah 

berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku telah 

meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) 

Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu 

cincanglah[165] semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan 

diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian 

panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Kedua ayat ini Allah memberikan bukti nyata tentang bagaimana 

keingkaran orang kafir, serta dalih mereka untuk tidak menerima agama 

Allah yang dibawa oleh para rasul-Nya. Ayat sebelumnya, yaitu ayat 256 

dan 257 dijelaskan salah satu dari sifat orang kafir, yaitu: mereka 

mengambil setan sebagai pemimpin, dan setan mengeluarkan mereka dari 

cahaya iman kepada kegelapan dan kekafiran. Dengan kata lain orang kafir 
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itu adalah orang yang sangat ingkar, tidak mau beriman dan tidak 

menerima petunjuk tuhan.17 

b. Surat Al-An’am Ayat 74-79 

                                       

                               

                                       

                                 

                                     

                                

                

74. Dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar[489], 

"Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? 

Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." 

75. Dan Demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda 

keagungan (kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (kami 

memperlihatkannya) agar Dia Termasuk orang yang yakin. 

76. Ketika malam telah gelap, Dia melihat sebuah bintang (lalu) Dia berkata: 

"Inilah Tuhanku", tetapi tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: "Saya tidak 

suka kepada yang tenggelam." 

77. Kemudian tatkala Dia melihat bulan terbit Dia berkata: "Inilah Tuhanku". 

tetapi setelah bulan itu terbenam, Dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku 

tidak memberi petunjuk kepadaKu, pastilah aku Termasuk orang yang sesat." 

                                                           
17 Ibid, h. 385 
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78. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, Dia berkata: "Inilah Tuhanku, 

ini yang lebih besar". Maka tatkala matahari itu terbenam, Dia berkata: "Hai 

kaumku, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. 

79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan 

langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku 

bukanlah Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan. 

Di dalam ayat 74-79 Allah menerangkan pokok-pokok akidah yang harus 

dipegang oleh orang-orang yang beriman, disertai alasan-alasan yang kuat, 

untuk menunjukkaan kebanaran pokok-pokok akidah itu dan membatalkan 

praktek-praktek ibadah yang dilakukan orang-orang musyrik, serta menjelaskan 

sikap mereka yang selalu mendustakan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada 

rasul-Nya. Dalam ayat ini allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk 

menceritakan dakwah nabi Ibrahim yang mengajak manusia untuk beragama 

tauhid dan menjauhi penyembahan terhadap berhala yang membawa manusia 

kepada kesesatan dengan disertai alasan-alasan yang kuat.18 

c. Al-Anbiya’  

1) Ayat 48-50 

                               

                                

         

                                                           
18 Ibid, Juz 7-9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 161 
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48. Dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa dan Harun kitab 

Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang 

bertakwa. 

49. (yaitu) orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang 

mereka tidak melihat-Nya, dan mereka merasa takut akan (tibanya) hari 

kiamat. 

50. Dan Al Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang mempunyai 

berkah yang telah Kami turunkan. Maka Mengapakah kamu 

mengingkarinya? 

Kisah nabi Musa dan Harun telah dijelaskan dalam ayat 48-50, yang telah 

diturunkan kepada keduanya kitab taurat sebagai peringatan dan 

penerangan terhadap kaumnya. Maka pada ayat-ayat ini dikisahkan tentang 

nabi Ibrahim dan bagaimana perjuangan beliau menyadarkan kaumnya 

yang sesat untuk beiman kepada Allah.19 

2) Ayat 51-56 

                                   

                               

                                 

                                

         

                                                           
19 Ibid, h. 274 
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51. Dan Sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah 

kebenaran sebelum (Musa dan Harun)[960], dan adalah Kami mengetahui 

(keadaan)nya. 

52. (ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: 

"Patung-patung Apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" 

53. Mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak Kami 

menyembahnya". 

54. Ibrahim berkata: "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada 

dalam kesesatan yang nyata". 

55. Mereka menjawab: "Apakah kamu datang kepada Kami dengan 

sungguh-sungguh ataukah kamu Termasuk orang-orang yang bermain-

main[961]?" 

56. Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan 

bumi yang telah menciptakannya: dan aku Termasuk orang-orang yang 

dapat memberikan bukti atas yang demikian itu". 

Diterangkan pada ayat 51-56 bahwa nabi Ibrahim menentang ayah dan 

kaumnya yang menyembah berhala dan menyadarkan mereka agar 

menyembah kepada Allah. Pada ayat-ayat ini Allah menjelaskan tentang 

penghancuran berhala dan reaksi kaumnya berupa hukuman bakar yang 

diterima nabi Ibrahim.20 

d. An-Nisa’ Ayat 125 

                            

          

                                                           
20 Ibid, h.279 
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125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas 

menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, 

dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil 

Ibrahim menjadi kesayanganNya. 

Ayat ini menerangkan akibat yang dialami orang-orang yang mengikuti 

tipudaya setan dan balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang 

mengikuti perintah Allah. Ayat ini juga mengingatkan bahwa perkataan 

dan anggapan Ahli Kitab telah terlihat pada kaum muslimin. Mereka telah 

mulai membanggabanggakan diri dan mengikuti kehendak setan. 

Dalam ayat 114-115 dielaskan bahwa tindakan berbisik-bisik secara rahasia 

iti tidak ada faedahnya. Setan membisikkan secara halus dan menimbulkan 

anganangan kosong dalam pikiran manusia, hal ini dapat merusak agama, 

hal ini juga dijelaskan dalam ayat 116-122, seperti kata mereka “kami 

adalah anak-anak Allah, kami tidak akan disentuh api neraka kecuali 

beberapa hari saja dan kami percaya bahwa diantara manusia ada yang 

dapat memberi syafaat dihari kiamat”. Maka dari itu hendaklah kita 

menjauhi sifat-sifat tersebut.21 

e. An-Nahl Ayat 120 

                         

                                                           
21 Ibid, Juz 4-6, h. 276 
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120. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan 

teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif[843]. dan sekali-kali bukanlah 

Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan) 

Pada Ayat 114-119 Allah menjelaskan kebiasaan orang-orang musyrikin 

yang menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang 

dihalalkan Allah. Dijelaskan pula makanan yang dihalalkan dan 

diharamkan bagi kaum muslimin dan umat yahudi. Maka pada ayat ini 

Allah mengemukakan cerita Nabi Ibrahim as., leluhur kaum musyrikin arab 

yang sangat mereka muliakan dan oleh orang-orang yahudi diakui sebagai 

bapak dari para nabi. Nabi Ibrahim dalam ayat ini dijelaskan sebagai imam 

yang taat kepada Allah dan selalu mengesakan-Nya, serta suka bersyukur 

atas nikmatnya.22 

f. Al-Huud Ayat 69-76 

                               

                               

                                 

                              

                                  

                                    

                                                           
22 Ibid, Juz 13-15, h. 411 
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69. Dan Sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah 

datang kepada lbrahim dengan membawa kabar gembira, mereka 

mengucapkan: "Selamat." Ibrahim menjawab: "Selamatlah," Maka tidak 

lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. 

70. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim 

memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. 

Malaikat itu berkata: "Jangan kamu takut, Sesungguhnya Kami adalah 

(malaikat-ma]aikat) yang diutus kepada kaum Luth." 

71. Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu Dia tersenyum, Maka Kami 

sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari 

Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub. 

72. Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, Apakah aku akan 

melahirkan anak Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini 

suamikupun dalam Keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini 

benar-benar suatu yang sangat aneh." 

73. Para Malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran tentang 

ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, 

dicurahkan atas kamu, Hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji 

lagi Maha Pemurah." 

74. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah 

datang kepadanya, diapun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) 

Kami tentang kaum Luth. 

75. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang Penyantun lagi 

penghiba dan suka kembali kepada Allah. 

76. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini, Sesungguhnya telah datang 

ketetapan Tuhanmu, dan Sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab 

yang tidak dapat ditolak. 
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Setelah Allah menerangakan kisah Nabi Sholeh as. dan kaumnya samud 

pada ayat 64-68. Allah menerangkan pula pada ayat ini sebagian dari kisah 

Nabi Ibrahim as., yaitu ketika ia didatangi beberapa malaikat untuk 

memberi kabar gembira kepadanya bahwa ia akan dikaruniai seorang anak 

yang bernama Ishak. Para malaikat juga memberitahu nabi Ibrahim bahwa 

mereka diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka karena dosa-

dosa mereka.23 

g. Maryam Ayat 41-50 

                                     

                                  

                                  

                               

                                       

                                       

                              

                                 

                       

41. Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al kitab (Al 

Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat 

membenarkan[905] lagi seorang Nabi. 

                                                           
23 Ibid, Juz 10-12, h. 445 
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42. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; "Wahai bapakku, 

mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat 

dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun? 

 

43. Wahai bapakku, Sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu 

pengetahuan yang tidak datang kepadamu, Maka ikutilah Aku, niscaya aku 

akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. 

 

44. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya 

syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. 

 

45. Wahai bapakku, Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan 

ditimpa azab dari Tuhan yang Maha pemurah, Maka kamu menjadi kawan 

bagi syaitan". 

 

46. Berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, Hai 

Ibrahim? jika kamu tidak berhenti, Maka niscaya kamu akan kurajam, dan 

tinggalkanlah aku buat waktu yang lama". 

 

47. Berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku 

akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia 

sangat baik kepadaku. 

 

48. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru 

selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, Mudah-mudahan aku 

tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku". 

 

49. Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa 

yang mereka sembah selain Allah, Kami anugerahkan kepadanya Ishak, 

dan Ya'qub. dan masing-masingnya Kami angkat menjadi Nabi. 

 

50. Dan Kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat Kami 

dan Kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi 

 

Allah menerangkan kisah Maryam ibu nabi Isa pada ayat-ayat sebelum ini, 

yaitu perihal kehamilannya dalam ayat 16-21 dan kelahiran Nabi Isa as. 

pada ayat 22-26. Kemudian pada ayat 27-33 diterangkan bagaimana reaksi 

kaumnya terhadap Maryam beserta jawaban Isa yang masih bayi terhadap 

tuduhan-tuduhan mereka. Kisah itu di akhri dengan penegasan bahwa Isa 
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bukanlah putra Allah dan Allah tidak wajar mempunyai anak dalam ayat 

34-40. Maka pada ayat-ayat ini Allah menerangkan kisah nabi Ibrahim 

yang memberantas penyembahan berhala, yang hanya membawa kesia-

siaan.24 

 

h. Ash-Shaffat Ayat 91-99 

                                   

                                     

                                 

                              

91. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; 

lalu ia berkata: "Apakah kamu tidak makan[1280]? 

92. Kenapa kamu tidak menjawab?" 

93. Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan 

tangan kanannya (dengan kuat). 

94. Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. 

95. Ibrahim berkata: "Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu 

pahat itu ? 

96. Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu 

perbuat itu". 

                                                           
24 Ibid, Juz 16-18, h. 62-63 
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97. Mereka berkata: "Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) 

Ibrahim;lalu lemparkanlah Dia ke dalam api yang menyala-nyala itu". 

98. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, Maka Kami 

jadikan mereka orang-orang yang hina[1281]. 

99. Dan Ibrahim berkata:"Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada 

Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. 

 

Pada ayat 91-99 telah diceritakan tentang perjuangan nabi Ibrahim di 

tengah kaumnya, perlawanan kaumnya sampai pada putusan 

membakarnya, hingga akhirnya beliau memutuskan hijrah dari negerinya 

untuk menyerukan agama Allah. Ayat berikut ini menceritakan kisah nabi 

Ibrahim dalam perjalanannya untuk hijrah ke negeri asing dengan anaknya 

Ismail.25 

i. At-Taubah Ayat 114 

                            

                  

114. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya 

tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada 

bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah 

musuh Allah, Maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya 

Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi Penyantun. 

 

Pada ayat 114 telah ditaerangkan keikhlasan dan kerelaan orang mukmin 

sejati dalam mengorbankan jiwa raga dan harta benda mereka untuk 

berjihad, serta ganjaran dari Allah berupa surga. Maka pada ayat ini Allah 

menegaskan larangannya kepada nabi dan orang-orang mukmin untuk 

                                                           
25 Ibid, h. 300 
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memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Dijelaskan pula bahwa 

nabi Ibrahim menarik kembali permohonannya kepada Allah atas ampunan 

bagi ayahnya, setelah nyata baginya bahwa ayahnya termasuk golongan 

orang-orang yang memusuhi Allah. Ditegaskan pula jaminan Allah, bahwa 

Dia tidak akan membiarkan kaum yang telah memperoleh petunjuk-Nya 

menjadi sesat kembali.26 

j. Al-Ankabut  

1) Ayat 24-25 

                          

                                 

                         

                

24. Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, selain mengatakan: 

"Bunuhlah atau bakarlah dia", lalu Allah menyelamatkannya dari api. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. 

25. Dan berkata Ibrahim: "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu 

sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di 

antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat 

sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebahagian 

kamu mela'nati sebahagian (yang lain); dan tempat kembalimu ialah 

neraka, dan sekali- kali tak ada bagimu Para penolongpun. 

 

Ayat 24-25 telah menerangkan bahwa Ibrahim mengemukakan berbagai 

hujjah dan keterangan tentang keesaan Allah, dan kerasulannya serta 

adanya hari kebangkitan. Dan ayat-ayat berikut ini menerangkan tentang 

                                                           
26 Ibid, Juz 10-12, h. 218 
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kelanjutan dari kisah diatas, yaitu keputusan kaum nabi Ibrahim untuk 

membakarnya hiduphidup, tetapi Allah menyelamatkannya. Ini menjadi 

bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.27 

2) Ayat 26-27 

                                   

                                    

           

26. Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. dan berkatalah Ibrahim: 

"Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) 

Tuhanku (kepadaku); Sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana. 

27. Dan Kami anugrahkan kepda Ibrahim, Ishak dan Ya'qub, dan Kami 

jadikan kenabian dan Al kitab pada keturunannya, dan Kami berikan 

kepadanya balasannya di dunia; dan Sesungguhnya Dia di akhirat, benar-

benar Termasuk orang-orang yang saleh. 

 

Allah telah menerangkan bahwa Ibrahim selamat dari pembakaran yang 

dilakukan raja Namrud kepadanya dalam ayat 24-45. Akan tetapi kaum 

nabi Ibrahim tidak kunjung beriman, sekalipun Allah telah menunjukkan 

kekuasaan-Nya yang luar biasa dan mereka saksikan dengan mata kepala 

mereka sendiri.  

Kemudian Pada ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa diantara orang-

orang yang mau beriman kepada Ibrahim setelah menyaksikan peristiwa 

                                                           
27 Ibid, juz 19-21, h. 383 
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selamatnya Ibrahim dari kobaran api adalah nabi Lut. Dan setelah kejadian 

tersebut, Ibrahim memutuskan hijrah ke syam dengan maksud untuk 

meneruskan dakwahnya disana.28 

k. Al-Mumtahanah Ayat 4 

                                

                                   

                               

                                

4. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim 

dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada 

kaum mereka: "Sesungguhnya Kami berlepas diri daripada kamu dari 

daripada apa yang kamu sembah selain Allah, Kami ingkari (kekafiran)mu 

dan telah nyata antara Kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat 

selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. kecuali 

Perkataan Ibrahim kepada bapaknya[1470]: "Sesungguhnya aku akan 

memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatupun 

dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan Kami hanya 

kepada Engkaulah Kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah Kami 

bertaubat dan hanya kepada Engkaulah Kami kembali." 
 

Pada ayat 4 ini diterangkan larangan bagi kaum Muslimin untuk berteman 

akrab dengan orang-orang kafir yang selalu memusuhi mereka, dengan 

mengusir kaum muslimin dari negerinya, dan menginginkan mereka 

menjadi kafir kembali setelah beriman. Setiap ada kesempatan mereka akan 

                                                           
28 Ibid, h. 388 
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menghancurkan islam dan kaum muslimin. Kemudian diterangkan bahwa 

setiap manusia bertanggung jawab terhadap diri sendiri di hari kiamat. 

Pada ayat ini, Allah memerintahkan kaum musimin untuk mencontoh Nabi 

Ibrahim dalam menghadapi orang-orang kafir. Beliau memiliki sikap yang 

tegas, baik terhadap kaumnya maupun keluarganya.29 

l. Al-Hijr Ayat 54-56 

                                 

                                 

                          

                            

54. Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah aku anugerahkan 

kepadamu dan (ingatlah pula) bahwasanya aku telah melebihkan kamu 

atas segala umat[45]. 

55. Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) 

seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu 

pula) tidak diterima syafa'at[46] dan tebusan dari padanya, dan tidaklah 

mereka akan ditolong. 

56. Dan (ingatlah) ketika Kami selamatkan kamu dari (Fir'aun) dan 

pengikut-pengikutnya; mereka menimpakan kepadamu siksaan yang 

seberat-beratnya, mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan 

                                                           
29 Ibid, Juz 28-30, h. 91 
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membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. dan pada yang 

demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. 
 

Pada ayat 54-56 yang lalu Allah menyampaikan berita kepada orang-orang 

yang bertakwa bahwa mereka akan ditempatkan di surga yang penuh 

kenikmatan. Pada ayat-ayat ini Allah menerangkan tentang berita gembira 

yang pernah disampaikan para malaikat kepada suami-istri yang sudah tua 

tetapi bertakwa. Allah mengabulkan keinginan mereka untuk memiliki 

anak, karena Allah adalah maha kuasa dan selalu memberi kegembiraan 

kepada hamba-hamba-Nya yang beriman.30 

 

2. Asbabun Nuzul Ayat-ayat tentang Kisah Nabi Ibrahim A.S 

a. Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah ayat 130 

                                       

           

130. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang 

memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya[90] di 

dunia dan Sesungguhnya Dia di akhirat benar-benar Termasuk orang-orang 

yang saleh. 

Ibnu uyainah berkata, “Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Salam mangajak 

kedua keponakannya, Salamah dan Muhajair untuk masuk islam. Dia berkata 

kepada keduannya “Telah kalian berdua ketahui bahwa Allah berfirman di 

                                                           
30 Ibid, Juz 13-15, h. 249 
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dalam taurat ‘sesungguhnya aku akan mengutus seorang nabi yang bernama 

Ahmad dari keturunan Isma’il. Barang siapa beriman kepadanya, maka dia 

mendapatkan petunjuk dan berada dalam kebenaran. Dan barang siapa tidak 

beriman kepadanya, maka dia akan terlaknat’. Maka Salamah pun masuk 

islam, namun Muhajir saudaranya tidak mengikuti jejaknya. Lalu turunlah 

firman ini”.31 

b. Asbabun Nuzul Surat Al-An’am 82 

                              

82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 

dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan 

mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. 

 

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari ubaidullah bin zuhar dari bakr bin 

sawadaah, ia berkata “seorang musuh menyerang orang-orang islam dan ia 

berhasil menewaskan satu orang, Selanjutnya ia pun bertanya: ‘setelah apa 

yang kulakukan ini, apakah aku masih bisa masuk islam?’, Rasulullah 

menjawab ‘ya’. Maka orang itu pun menyembelih kudanya, lalu bergabung 

dengan barisan kaum muslimin. Setelah itu ia menyerang bekas kawan-

kawannya, sampai ia berhasil membunuh satu orang, lalu membunuh satu lagi, 

                                                           
31 Jalaluddin As-Suyuti, Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 

h. 55 
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kemudian ia terbunuh, maka para sahabat memandang bahwa ayat ini turun 

mengenai orang tersebut”.32 

                                                           
32 Ibid, h. 237 
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BAB IV 

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER  

PADA KISAH NABI IBRAHIM A.S  

 

A. Kisah Nabi Ibrahim A.S 

 Ibrahim adalah salah seorang rasul Allah yang diutus ditengah umat manusia 

yang mengajak mereka untuk beriman hanya kepada Allah.  

“Ibrahim adalah putra Azar {Tarih} bin Tahur bin Saruj bin Rau‟ bin Falij bin 

Abir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Saam bin Nuh As. Ia dilahirkan disebuah 

tempat bernama “Faddam A‟ram” dalam kerajaan Babylon yang pada waktu 

itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan‟aan.”1 

Dalam Al-Qur’an, hanya dua tokoh nabi yang disebutkan untuk diteladani, 

yakni Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Muhammad SAW. Shalawat yang diajarkan 

Rasulullah saw pada umatnya pun hanya bagi dua nabi dan keluarganya. Pilihan Allah 

SWT ini sangat terkait dengan risalah yang telah dilakukan oleh keduanya dengan 

sangat sempurna. 

Secara keseluruhan kisah dalam al-Qur’an dimuat dalam 35 surat dan 

sebanyak 1600 ayat. Dalam kisah-kisah tersebut digunakan gaya bahasa yang 

sangat variatif, ajaran disampaikan secara tidak langsung sehingga pesan yang 

disampaikan kepada manusia sebagai penikmat, kisah ini akan lebih mengena.2 

                                                           
1 M. Ahmad Jadul Mawla & M. Abu al-Fadhl Ibrahim. Kisah-Kisah Al-Qur‟an. (Jakarta: 

Zaman, 2009), h. 250 
2 Syihabuddin Qalyubi, Stilistiha  al-Qur’an: Mahna di Balih Kisah Ibrahim (Yogyaharta: LKiS, 

2009), hlm. ix. 
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Karya akademis terkait dengan kisah Nabi Ibrahim adalah buku karya 

Sayyid Mahmud al-Qimni, Nabi Ibrahim Titik Temu Titik Tengkar Agama-Agama. 

Dalam bukunya ini ia mengkaji kisah nabi Ibrahim dalam tiga kitab suci yakni al-

Qur’an, Taurat dan Injil. Baginya hal yang terpenting yang ditegaskan oleh al-

Qur’an tentang Nabi Ibrahim adalah status Ibrahim sebagai founding father agama 

Islam (millah Islam),3 guna menguatkkan pendapatnya ini ia mengutip Q.S Ali 

Imran: 67, sebagai berikut: “Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) 

seorang Nasrani, akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri 

(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk golongan orang-orang 

musyrik.”  

 Menurut pandangan penulis, Nabi Ibrahim bukan hanya sosok seorang Rasul, 

tapi ia juga merupakan ayah dan suami yang sukses dalam mendidik keluarganya. 

Beliau adalah suri tauladan bagi seluruh ummat muslim, bahkan dalam Al-Quran Allah 

menyebutnya sebagai Kesayangannya. Ada banyak sifat yang telah dicontohkan oleh 

nabi Ibrahim, baik itu sebagai seorang Nabi, suamia, taupun sebagai orang tua. 

 Sebagai soerang suami, dapat kita lihat saat beliau menempatkan istrinya hajar 

dan sang anak yang masih bayi di dekat baitullah. Jika kita dalami bagaimanakah hasil 

didikan seorang Nabi Ibrahim As terhadap istrinya hajar, tak kan pernah putus kita 

memujii dan memuliakan nya karena sungguh kesabarannya sangat teguh mulai dari 

keadanya yang lemah setelah melahirkan bayi Ismail As, lalu mencari cari dengan 

                                                           
3 Sayyid Mahmud al-Qimni, Nabi Ibrahim Titih Temu Titih Tenghar Agama-Agama, terj. 

Kamran As’ad Irsyadi (Yogyaharta: LKiS, 2004), hlm 6. 
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sabar dan tidak pantang menyerah dan mengeluh bolak balik antara dua bukit yang 

tandus. pada saat itu ditinggalkan suaminya untuk kembali berdakwah, sendirian. 

Hanya bergantung kepada Allah SWT hingga keyakinannya mengalahkan kelemahan 

fisiknya, ketakutan jiwanya dan keletihannya. Hanya karena yakin bahwa Alloh swt 

bersamanyalah maka hajar bisa menjadi wanita perkasa. Dari tangannya pula lahh 

seorang nabi ismail yang sangat lembut santun dan penyabar tumbuh menjadi seorang 

pemuda sholeh. 

Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah maka Nabi Ibrahim 

mendiskusikannya denagn Ismail dengan berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku 

melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" 

Ismail kecil mengucapkan suatu perkataan yang sangat mulia dengan mematuhi 

perintah seorang ayah kepada anaknya dengan berkata: (Ia menjawab, "Hai bapakku) 

huruf Ta pada lafal Abati ini merupakan pergantian dari Ya Idhafah (kerjakanlah apa 

yang diperintahkan kepadamu) untuk melakukannya (Insya Allah engkau akan 

mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar") menghadapi hal  tersebut.4
 
inilah  

wujud  ketaatan  yang luar biasa  dari  seorang  anak kepada ayahandanya, dan juga 

menunjukkan kesabaran yang luar biasa  dari Ismail. 

 Dari kisah diatas dapat kita lihat bagaimana cara Nabi Ibrahim menyikapi 

perintah yang diluar kemampuan manusia biasa, perintah itu begitu berat tapi beliau 

tetap menjalankannya dan menerimanya dengan ikhlas. Begitu pula Ismail, dengan 

                                                           
4 Tafsir Jalalain, QS.As-Shaffat ayat 101-120 
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penuh ketulusan ia meng-iya-kan pertanyaan sang ayah. Jikalau bukan karena didikan 

sang ayah, tentu tidak akan mungkin Ismail menjawab demikian. Allah memang telah 

menyebutkan bahwa Dia menganugerahi nabi Ibrahim dengan keturunan yang sholeh, 

tapi tentunya semua itu tidak terlepas dari pola pendidikan yang diterapkan Nabi 

Ibrahim kepada anak-anaknya. 

 Kita bias tarik kesimpulan bahwa bukan pendidikan biasa yang menghasilkan 

anak luar biasa yang dengan ahlaq yang mulia, keimanan yang memuncak, kesabaran 

yang tak terbayang, kepasrahan dan terhadap Allah dengan tanpa ada ragu sedikitpun 

menerima dan melaksanakan perintah Allah dan orang tuanya. 

 Kemiduan sifatnya yang lemah lembuh ia tujukkan saat mendakwahi sang ayah 

yang ingkar. Walaupun ayahnya tidak mengikuti agama Allah dan ingkar terhadapnya, 

nabi Ibrahim tetap mendo’akannya dengan tulus ikhlas. Yang demikian agar sang ayah 

mendapat hidayah dari Allah. Akan tetapi ia tetap ingkar dan memeluk kepercyaan 

nenek moyangnya. 

 Selain kepada keluarganya, Nabi Ibrahim juga berdakwah kepada kaumnya 

dengan cara mengajak mereka berpikir secara logis dan menggunakan akal sehat yang 

Allah berikan kepada mereka tentang siapa sebenarnya yang patut untuk disembah. 

Sebagaimana para Nabi lainnya, Nabi Ibrahim diberi ‘Fathanah’ (kecerdasan) yang luar 

biasa oleh Allah SWT sehingga beliau mampu mematahkan argumen lawan dalam 

berdialog. 

 Salah satu petunjuk tentang kecerdasan beliau adalah saat ia menghancurkan 

berhala-berhala sesembahan kaumnya, bukan hanya menghancurkannya tapi beliau 
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juga memberi sedikit tipu daya padanya, yaitu dengan tidak menghancurkan berhala 

yang paling besar. Tujuannya untuk mengajak kaumnya berpikir rasional, bahwa 

berhala yang mereka sembah itu adalah benda mati. Lalu bagaimana ia dapat dikatakan 

sebagai tuhan?. 

 Kisah diatas menunjukkan pemikiran Nabi Ibrahim AS yang lurus, beliau 

mengingkari penyembahan mereka kepada patung-patung yang tidak bisa apa-apa 

apalagi memberikan manfaat. Andai ada orang yang ingin menghancurkan 

patungpatung itu ia tidak akan bisa membela diri, bagaimana bisa benda mati seperti 

itu mereka sembah, ternyata fanatik mereka kepada nenek moyang mereka sudah 

membuat mereka buta. 

 Selain beberapa kualitas di atas, tak ada yang meragukan kualitas keimanan dan 

keshalihan Nabi Ibrahim. Betapapun berat cobaan yang ia lalui beliau tetap 

bertawakkal kepada Allah. Bahkan beliau rela dibakar hidup-hidup oleh kaumnya 

sendriri, tapi Allah selalu bersama orang-orang yang shalih dan Allah menyelamatkan 

Ibrahim dari bara api yang menyala-nyala. Ini merupakan bukti kekuasaan Allah yang 

tiada seorang pun dapat melakukannya, tapi kaum Nabi Ibrahim tetap saja kukuh 

dengan kepercayaannya. 

 Begitu beratnya usaha Nabi Ibrahim dalam menyadarkan kaumnya hingga Ia 

memutuskan untuk hijrah dari negerinya. dan mengembara bersama Ismail untuk 

mendakwahkan agama Allah ditempat lain. Tapi Allah menghibur Ibrahim 

denganmemberinya seorang anak lagi dari istri beliau Sarah, yaitu nabi Ishak. setelah 

sekian 
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lama tidak kunjung memiliki anak padahal usia keduanya sudah lanjut. Kesabaran yang 

luar biasa dalam berdoa untuk menanti untuk mendapatkan keturunan, yang pada 

akhirnya dikabulkan oleh Allah meskipun ketika lahir Nabi Ismail beliau sudah 

berumur 86 tahun sedangkan Nabi Ishaq lahir ketika umur beliau 99 tahun. 

 Mungkin sepanjang hayatpun takkan pernah habis pelajaran yang bisa kita 

ambil dan teladani dari Ibrahim. Sungguh betapa mulianya seorang lelaki yang dengan 

kebaikannya dia mendidik istrinya untuk menjadi wanita yang sabar, santun,lembut, 

dan beriman bertaqwa. Kesabaran tidak akan sampai pada istrinya kecuali dengan 

pengajaran sabar yang dilakukan suaminya. Kesantunan istri tidak mungkin muncul 

tanpa penghargaan dan pemuliaan suaminya terhadapnya. Kelembutan istri tidak 

mungkin hadir dari kekasaran dan kekerasan akan tetapi dia tumbuh dan berkembang 

dari kasih sayang dan ketulusan suami untuk membimbingnya mengenal 

Rabbnya dan keimanan takkan hadir dalam diri seorang istri tanpa kesholihan keimanan 

dan keridhoan suami untuk menyerahkan segala urusannya hanya pada keputusan Alloh 

swt hingga cara pandangnya adalah dari sudut pandang taqwa, kesabatannya adalah dari 

sudut pandang tawaqal dan kelemah lembutannya adalah rahmatNya atas mereka 

berdua. 

 Dari kisah diatas dapat kita ambil beberapa keistimewaan dan keutamaan nabi 

Ibrahim as di sisi Allah swt hingga Nabi Muhammad Saw senantiasa diingatkan AllAh 

Swt unt mengingat bagaimana Nabi ibrahim As berdakwah. Pertama, Nabi Ibrahim 

adalah seorang yang sangat cerdas dan hanif dia bisa memiliki pandangan yang sangat 

dalam terhadap kesesatan kaumnya termasuk ayahnyaa. Akan tetapi begitu sopan dan 
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santun dalam memberi pandangan lemah lembut seperti juga Al-Qur’an menceritakan 

bagimanakah karakter seorang Ibrahim As. Kedua, Ibrahim adalah orang yang siddiq, 

mencintai kebenaran bermula dari sifat jujur di Nabi Ibrahim As adalah seorang yang 

sangat lembut hatinya dan penyantun. Ketiga, Ibrahim adalah manusia yang begitu 

lembut hatinya, begitu mencintai kebaikan dan dekat kepada kebenaran. Kecintaannya 

kepada kebenaran menjadikan pemikirannya begitu cerdas dan luas. Keempat, Ibrahim 

As adalah seorang Nabi yang sangat dalam keyakinannya kepada Allah Swt hingga 

nampak dari istrinya Hajar yang begitu mulia, sabar, dan dalam imannya saat Allah swt 

memrintahkan untuk menempatkannya di Mekkah tanah tandus dan tak berpenghuni 

sedang beliau baru saja melahirkan. 

 

B. Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Kisah Nabi Ibrahim A.S 

1. Religius 

Karakter religius dalam kisah Nabi Ibrahim dapat kita lihat dari kepatuhan 

dan ketaatan beliau terhadap ketetapan Allah swt. Saat Allah memerintahkan beliau 

untuk menyembelih anaknya Ismail, dengan penuh ketaatan beliau menjalankan 

perintah tersebut. Ketaatan dan kepatuhannya ini termaktub dalam surat Al-Baqarah 

ayat 131:  
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Artinya : “Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim 

menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". 

 

Pada ayat selanjutnya (Al-Baqarah: 132), Allah menjelaskan bahwa 

ketaatan Nabi Ibrahim juga ia wasiatkan kepada anak cucu beliau. Kepatuhan Nabi 

Ibrahim tidak ia miliki sendiri, tapi beliau sebarkan kepada keturunanketurunannya. 

Termasuk keutamaan Allah SWT yang diberikan-Nya kepada Ibrahim adalah, Dia 

menjadikannya sebagai imam bagi manusia dan menganugrahkan pada 

keturunannya kenabian dan penerimaan kitab (wahyu). 

Kita dapati bahwa setiap nabi setelah Nabi Ibrahim adalah anak-anak dan 

cucu-cucunya. Ini semua merupakan bukti janji Allah SWT kepadanya, di mana Dia 

tidak mengutus seorang nabi kecuali datang dari keturunannya. Demikian juga 

kedatangan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Saw, adalah sebagai wujud 

dari terkabulnya doa Nabi Ibrahim, di mana ia meminta agar diutus seorang rasul 

dari keturunannya. Ketika kita membahas keutamaan Nabi Ibrahim dan 

penghormatan yang Allah SWT berikan kepadanya, niscaya kita akan mendapatkan 

hal-hal yang menakjubkan. 

Sikap religius dalam kisah ini juga dapat kita lihat dari ke-Ikhlasan nabi 

Ibrahim ketika beliau harus menyembelih Ismail anaknya. Yang dikisahkan pada 

Al-Qur’an, proses menjelang penyembelihan tersebut dalam Qs. Ash-Shaffaat ayat 

103:  
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“Tatkala keduanya Telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas 

pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya)”. 

 

Pada proses itu sangat tampak nyata keikhlasan baik tercermin oleh sang 

Ayah maupun anak. Terlahirnya Nabi Ismail AS merupakan hasil doa yang 

dipanjatkan oleh sang Ayah kepada Allah S.W.T sebagaimana dalam Qs. Ash-

Shaffaat : 100-101 :  

                   

“Ya Tuhanku, anugrahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-

orang yang saleh. Maka kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang 

amat sabar”. 

 

Nabi Ibrahim AS yang telah berdoa kepada-Nya berupa anak yang sabar. 

Kesabaran yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan kesabaran yang sudah 

diakui dan dipersiapkan oleh Allah S.W.T ini kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail 

AS sehingga berbagai keanugrahan dapat diperolehnya setelah adanya ikhtiar untuk 

menjalani kesabaran tersebut. Nabi Ismail AS yang telah lulus uji ketika hendak 

disembelih Ayahnya sehingga Allah S.W.T menggantikannya dengan kambing. 

Allah SWT memuji keimanan Ibrahim dalam Qs. An Nahl ayat 120 yang 

artinya: "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan 

teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk 

orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan).” 
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Keimanan Nabi Ibrahim AS yang teguh, dapat di lihat bagaimana ketika 

beliau dengan tegas untuk tidak ikut serta menyembah patung berhala yang di 

sanjung-sanjung masyarakat pada kala itu. Beliau berani untuk mempertahankan 

kebenaran, perbuatan semacam itu layak kita contoh. 

Nabi Ibrahim adalah manusia yang ketika diperintahkan untuk 

menyerahkan diri ia pun segera berkata, bahwa aku telah menyerahkan diriku 

kepada Pengatur alam semesta. Ia adalah seorang Nabi yang pertama kali 

menamakan kita sebagai al-Muslimin (orang-orang yang menyerahkan diri). 

Seorang Nabi yang doanya terkabul dengan diutusnya Muhammad bin Abdillah 

Saw. la adalah seorang Nabi yang merupakan kakek dan ayah dari pada Nabi yang 

datang setelahnya. Ia seorang Nabi yang lembut yang penuh cinta kasih kepada 

manusia dan selalu kembali kepada jalan kebenaran. Allah SWT berfirman: 

        

"Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi 

penghiba dan suka kembali kepada Allah." (QS. Hud: 75) 

 

Kemudian pada Qs. Mumtahanah ayat 4 : 

.....                       

 “Ibrahim berkata: "Ya Tuhan Kami hanya kepada Engkaulah Kami bertawakkal dan 

hanya kepada Engkaulah Kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah Kami 

kembali." 
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Begitu besar ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT sampai-sampai 

beliau diangkat-Nya menjadi al-Khalil (kekasih Allah SWT). Itu adalah derajat dari 

derajat-derajat kenabian yang kita tidak mengetahui nilainya. Adalah hal yang 

sangat mengagumkan bahwa setiap kali Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dan 

kepedihan, beliau justru menciptakan permata. 

2. Jujur 

Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang diuji oleh Allah SWT dengan ujian 

yang jelas. Yaitu ujian di atas kemampuan manusia biasa seperti halnya ketika 

bermimpi untuk menyembelih anaknya. Dalam mimpi tersebut, Allah S.W.T, 

memerintahkan Ibrahim AS untuk menyembelih (mengorbankan) Ismail. Meskipun 

menghadapi ujian dan tantangan yang berat, Nabi Ibrahim AS tetap menunjukkan 

sebagai seorang hamba yang menepati janjinya dan selalu menunjukan sikap terpuji. 

Kejujuran Nabi Ibrahim dalam menepati janji tertulis dalam Qs. Attaubah 

ayat 114:  

                           

                 

 

“Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain 

hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu”.  

 



89 
 

Beliau menepati janjinya untuk selalu mendo’akan ayahnya, namum setelah 

ia mendo’akan dan sang ayah tidak kunjung beriman, beliaupun memutuskan untuk 

berlepas diri dari sang ayah seperti di jelaskan pada lanjutan ayat di atas. 

Perintah Allah S.W.T pada mimpinya tersebut kemudian disampaikan 

kepada Ismail. Hal ini dijelaskan dalam Qs. Ash Safaat ayat 102 : 

                              

                          

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama 

Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 

bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: 

"Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu 

akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar". 

 

Hal yang dilakukan Nabi Ibrahim AS ini merupakan sebuah tindakan untuk 

penyelamatan amanah yang dibawanya. Apa yang Allah S.W.T wahyukan dalam 

mimpinya, kemudian dilakukan untuk disampaikan sekalipun hal tersebut sangat 

menyakitkan terhadap seseorang yang menerima wahyu maupun objek dari wahyu 

tersebut. Pelaksanaan kejujuran yang dilakukannya ini tidak hanya cukup untuk 

disampaikan kepada Ismail saja melainkan dipraktikkan (dilaksanakan perintah 

dalam mimpinya). 

3. Demokratis 

Dalan surat Ash Sshaffat ayat 102 : 
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“Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku 

menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, 

kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan 

mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar". 

 

Ibrahim AS sebagai seorang Nabi yang pernah mendapatkan wahyu untuk 

menyembelih anaknya sebagaimana dalam Qs Ash Safaat ayat 102 di atas. Pada 

ayat tersebut terdapat kalimat Tanya untuk anaknya tentang masalah wahyu yang 

diterimanya. Dengan apa yang dilakukannya itu berarti bahwa wahyu yang beliau 

terima tidak serta merta dilakukannya, sekalipun Beliau adalah seorang Nabi yang 

tentunya lebih baik dari orang lain namun hal tersebut ditawarkan untuk dipikir 

terlebih dahulu oleh sang anak. Beliau memusyawarahkan dulu hal tersebut, untuk 

mengetahui kesanggupan anak tersebut untuk disembelihnya. Tawaran tersebut 

diajukan kepada anaknya tentunya bukan sebagai “kebetulan saja”, perlu diingat lagi 

bahwa secara nalar kita pahami bahwa seorang Nabi tidak pernah menolak untuk 

menjalankan wahyunya karena sudah jelas kebenarannya. Nabi Ibrahim AS sebagai 

sosok yang memiliki jiwa dmokrasi, ketika mendapatkan wahyu dari Allah SWT 

Beliau sanggup untuk berdiskusi terhadap pihak yang menjadi objek. 

Sikap demokrasi yang dilakukan Nabi Ismail AS lebih kepada urusan yang 

berkaitan dengan Ayahnya. Dari ajuan pertanyaan yang seharusnya bersikap 

brontak akan tetapi dijalani dengan penuh ketegaran. 
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Seorang anak tentunya tidak akan bisa berlaku semacam itu kecuali ketika 

mendapat hidayah dari Allah S.W.T. Nabi Ismail AS bersikap tidak brontak bahkan 

dengan kerendahan hati untuk bisa bersikap terang disampaikannya. Perasaan 

dingin yang dirasakan sang Ayah muncul ketika jawaban semacam itu keluar dari 

anaknya, bahkan ketoleransian yang tinggi tercipta sehingga sang Anak lebih untuk 

menyuruh Ayahnya untuk menjalankan apa yang menjadi perintah dari Allah 

S.W.T. 

4. Kerja Keras 

 Simbol kerja keras yang sering dinilai oleh sebagaian besar masyarakat adalah 

kerja yang dapat dirasakan secara fisik seperti membangun sebuah bangunan sekalipun 

banyak kerja keras non-fisik yang lebih menguntungkan hajat hidup orang banyak. 

Salah satu kerja keras Nabi Ibrahim AS secara fisik adalah dalam “melanjutkan” 

pembangunan ka’bah. Pada saat Nabi Ibrahim AS mengerjakan pembangunan ka’bah 

beliau bersama istrinya yang bernama Siti Hajar dan anaknya, lingkungan tersebut 

adalah lingkungan tandus, belum didiami orang lain sedangkan beliau berasal dari 

Babylonia dan meninggalkan istrinya yang bernama Siti Sarah sehingga harus pergi 

meninggalkan Ismail dan Ibunya. Secara sederhana hal tersebut tercermin sifat kerja 

keras Nabi Ibrahim AS. 

 Setelah pembangunan Ka’bah dimulai, ketika itu Ismail sudah dapat ikut 

membantu Ayahnya. Pembangunan Ka’bah yang semakin meninggi sehingga Nabi 

Ibrahim AS tidak sanggup lagi tangannya sampai pada bangunan tersebut, akan tetapi 

beliau tidaklah lantas menghentikan bangunan itu melainkan menginjak batu yang 
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disediakan oleh anaknya sehingga pembangunan tidak terhenti. Nabi Ibrahim 

menyusun naik batu sementara Nabi Ismail AS pula mengutip batu-batu besar, selain 

itu mereka tetap senantiasa memanjatkan doa sekalipun usaha fisik ditempuhnya 

sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Qs. al-Baqarah : 127 :  

                         

     

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah 

bersama Ismail (seraya berdoa) : "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan 

kami), Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". 

 

 Gotong-royong yang menjadi tradisi bangsa Indonesia untuk kebersamaan 

dalam kerja keras demi kepentingan umum yang bersifat untuk kemaslahatan, Nabi 

Ismail AS beserta Ayahnya telah menjalankannya terlebih dahulu. Mereka membangun 

Ka’bah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Mengangkut batu dan pasir serta bahan-

bahan lainnya dengan tenaga yang ada padanya. Setiap selesai bekerja Nabi Ibrahim 

AS bersama Nabi Ismail AS, keduanya berdoa, “Ya Tuhan! Terimalah kerja kami ini, 

sungguh Engkau maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 127) 

 Kerja keras yang dilakukan Nabi Ismail AS tersebut bersama Ayahnya tidak 

hanya terlihat secara fisik saja akan tetapi ada ikhtiar melalui doa dan ide supaya 

pekerjaan tersebut dapat berlangsung tanpa hambatan yang berarti. 
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5. Kreatif 

 Nabi Ibrahim merupakan nabi yang cerdas, kreatif dan memiliki pengetahuan 

yang luas, salah satu contohnya dapat kita lihat saat beliau menantang Raja Namrud 

untuk menunjukkan ketuhanan yang ia agung-agungkan, dalam Qs. Al Baqarah ayat 

258 yang artinya:  

                             

                           

                                  

“Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari 

barat,”. 

 

 Menurut akal sehat, jika raja Namrud benar seorang tuhan seperti yang ia 

katakan, maka hal di atas bukan merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi 

ia tediam dan tidak dapat menjawab tantangan nabi Ibrahim, yang membuktikan bahwa 

ia hanya manusia biasa. Demikianlah cara nebi dalam berdakwah kepada 

kaumnya, bukan dengan pertarungan fisik tetapi menggunakan kecerdasan dan 

kekreatifan yang ia miliki untuk membuka jalan pikiran kaumnya. 

 Salah satu cara Nabi Ibrahim untuk menyadarkan kaumnya adalah dengan 

memberi mereka sedikit tipu daya. Dalam Qs. Al Anbiya’ ayat 58 Allah berfirman:  
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“Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotongpotong, kecuali yang 

terbesar (induk) dari patung-patung yang lain; agar mereka kembali (untuk bertanya) 

kepadanya 

” 

  

Kemudian pada ayat selanjutnya, Qs Al Anbiya’ ayat 62-63 : 

                              

         

 “Mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-

tuhan Kami, Hai Ibrahim? Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar Itulah 

yang melakukannya, Maka Tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat 

berbicara". 

 

 Berkata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini: “ memang inilah yang 

dikehendaki Ibrahim as., yaitu supaya mereka di hadapan pertemuan besar itu, 

menyadari bagaimana banyaknya kebodohan mereka dan sedikitnya akal mereka, 

karena menyembah berhala yang tidak dapat melakukan apa-apa”.5 Dengan jawaban 

seperti itu, Nabi Ibrahim As, hendak mengambil perhatian mereka. Inilah tantangan 

Nabi Ibrahim As. Yang membuat kaumnya tersedak, jika mereka mengatakan bahwa 

berhala yang mereka sembah itu sebagai tuhan, tentu menurut akal sehat pastilah 

                                                           
5 Abdulmalik Amrullah , Tafsir Al-Azhar, Juz XVII, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hal.64 
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berhala itu dapat berbicara, baik yang telah hancur maupun yang tidak hancur (berhala 

paling besar).6 

 

6. Bersahabat/ Komunikatif 

 Sikap bersahabat/Komunikatif merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.7 Mengenai sikap ini, 

dalam Qs. Al Baqarah ayat 127 dijelaskan, yang berbunyi:  

                         

     

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah 

bersama Ismail” 

 

 Dari ayat diatas, terdapat kata “bersama Ismail” yang menjelaskan sikap 

kerjasama antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena, jika keduanya tidak 

mempunyai sikap kerjasama yang baik, tentunya tidak akan mungkin ka’bah terbangun 

dengan baik. Ayat di atas juga menjelaskan komunikasi yang baik antara keduanya. 

                                                           
6 Ibid, hal 65 
7 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu 

di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), hal 41 
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Karena disamping kerjasama tentunya dibutuhkan sikap komunikatif dalam 

mengerjakan sesuatu. 

 Sikap komunikatif yang dilakukan Nabi Ibrahim AS tidak hanya dalam 

hubungan orang tua dan anak ketika melanjutkan pembangunan ka’bah atau pun 

dalam menghambakan diri kepada Allah S.W.T, alasan Allah S.W.T member gelar 

khalilullah kepada beliau diantaranya karena kesanggupannya dalam meletakkan 

keseimbangan dalam kebaikan yang menyangkut orang lain. Dijelaskan dalam Qs. An-

Nisa ayat 125:  

                            

     

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan 

dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama 

Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya”. 

 

 Atas dasar keilmuan yang dimilikinya Nabi Ibrahim AS sanggup untuk 

menolong Ayahnya dari ancaman kesesatan, yang tidak diinginkan beliau terjadi pada 

Ayahnya. Pertolongan Nabi Ibrahim AS dalam hal tersebut sebagimana Qs. Maryam 

ayat 43:  
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“Sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak 

datang kepadamu, Maka ikutilah Aku”.  

 

 Ilmu tauhid yang mengilhami beliau kemudian dijadikan sarana untuk 

menolong sang Ayah, akan tetapi tidak adanya hidayah pada sang Ayah saat itu 

sehingga Nabi Ibrahim AS gagal dalam memahkan nilai-nilai tauhid kepada Ayahnya. 

 Dalam Qs. Ash Sshaffat ayat 102 yang artinya :  

                                  

                        

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama 

Ibrahim”.  

 

 Ayat ini menjelaskan bahwa setelah Nabi Ismail AS dewasa, beliau membantu 

Ayahnya, Nabi Ibrahim AS untuk “melanjutkan” membangun ka’bah sebagai pusat 

penyembahan kepada Allah S.W.T. Ka’bah itu akhirnya menjadi kiblat orang-orang 

beriman setelahnya termasuk kaum muslimin sekarang. 

 Kesanggupan Nabi Ismail AS dalam pembangunan ka’bah ini sebagaimana 

ajakan Ayahnya tersebut tidak hanya untuk kepentingan mereka berdua saja tetapi 

untuk kepentingan orang banyak. Sebagaimana perkataan Ayahnya bahwa “Perintah 

yang tidak berkenaan dengan peribadi Nabi tetapi berkenaan dengan makhluk”. 

Perintah Allah S.W.T kepada Nabi Ibrahim AS tersebut, beliau menganggap lebih 

penting daripada perintah ketika untuk menyembelih Ismail. 
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7. Peduli 

 Nabi Ibrahim AS sebagai anak dari seorang penyembah berhala, beliau 

menyadari bahwa apa yang disembah orang tuanya adalah bagian dari kesesatan. 

Al-Quran dalam QS Maryam ayat 45 dijelaskan yang artinya “Wahai bapakku, 

Sesungguhnya Aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha 

pemurah, Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan". 

 Nasihat Nabi Ibrahim AS yang dilontarkan kepada Ayahnya merupakan wujud 

kepedulian yang tinggi oleh seorang anak kepada bapaknya karena kekhawatiran akan 

turunnya azab dari Tuhan yang Maha pemurah sehingga nantinya dikelompokkan 

kepada golongan syaitan oleh-Nya. 

 Kesanggupan Nabi Ibrahim AS untuk menasihati Ayahnya bukan berarti biadab 

terhadap orang tuanya. Keyakinan yang kuat dengan pengetahuan yang dimilikinya 

akan kebenaran Allah S.W.T sekalipun mengatakan bahwa Allah S.W.T. akan 

menurunkan siksa kepada orang tua ketika tidak segera menghindarkan diri dari 

kesesatan ini merupakan sebuah kepedulian tauhidiyah yang Nabi Ibrahim AS lakukan. 

Kepedulian tersebut sangat besar manfaatnya bagi yang menasihati maupun yang 

dinasihati akan tetapi pada saat itu Ayah Nabi Ibrahim AS tidak mengindahkan 

nasihatnya. 

 

 Nasihat beliau ini tertulis dalam Qs. Maryam ayat 47-48 yang artinya :  
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“Berkata Ibrahim: “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan 

memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik 

kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain 

Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa 

dengan berdoa kepada Tuhanku”. 

 

 Dalam ayat ini dijelaskan kepedulian nabi Ibrahim terhadap ayahnya sangat 

tinggi, bahkan setelah ayahnya tidak mengikuti petunjuknya beliau masih saja 

mendo’akan sang ayah agah memberinya amapunan. 

8. Tanggung Jawab 

 Rasa simpati dan tanggung jawab terhadap keluarga telah mendorong Nabi 

Ibraham AS untuk menasihati dan mewasiatkan kepada anak-anak beliau agar 

berpegang teguh kepada agama Allah S.W.T. Tarbiyatul Abna’ (Pendidikan anak-

anak), adalah tanggung jawab besar dan agung yang dipikulkan kepada Nabi Ibrahim 

AS sebagai kepala keluarga. Beliau menasihatinya untuk senantiasa beriman kepada 

Allah S.W.T, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 132. 

 Bentuk tanggung jawab yang diajarkan Nabi Ibrahim AS kepada anaknya 

bukan hanya untuk menghambakan diri kepada Allah S.W.T yang bersifat tauhidiyyah 

dan nantinya hanya ber imbas pada diri sendiri. Ismail AS sebagai anak Nabi Ibrahim 

AS, kala itu membangun ka’bah. Nabi Ibrahim AS berperan sebagai tukang batu 



100 
 

sedangkan anaknya membantu untuk menyediakan kebutuhan Ayahnya dalam 

membangun kabah,. 

 Tanggung jawab yang tidak ringan tersebut sebagai inspirasi keimanan umat 

manusia kepada Tuhannya. Dalam al-Qur’an, karakter tanggung jawab yang dimiliki 

oleh Nabi Ismail AS dipesankan kepada Nabi Muhammad S.A.W supaya menceritakan 

bahwa Nabi Ismail AS adalah yang benar janjinya. Keistimewaan dalam kehidupan 

yang dilalui Nabi Ismail AS ini tidak hanya untuk diceritakan kepada umatnya saja 

pada zaman itu, bahkan Rasulullah S.A.W dipesan oleh Allah S.W.T untuk 

menceritakan kepada umatnya atas kebenaran, kenabian dan kerasulannya. Seperti 

tertulis dalam Qs. Maryam ayat 41 :  

                    

“Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al kitab (Al Quran) ini. 

Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi”. 

 

C. Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter dari Kisah Nabi Ibrahim A.S 

dalam Pendidikan Islam 

1. Internalisasi Nilai-nilai Karakter dari Kisah Nabi Ibrahim A.S 

a. Internalisasi Nilai-nilai Karakter di Lingkungan Keluarga 

  Pendidikan anak yang pertama dan paling utama adalah pendidikan 

dalam keluarga. Pendidikan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap pembentukan karakter anak dan menjadi kunci utama dalam 
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membentuk pribadi anak.8 Keluarga yang menerapkan pendidikan keluarga 

dapat menghasilkan anak yang memiliki kepribadian baik. Oleh karena itu, 

pendidikan dalam keluarga harus menjadi dasar yang kuat dalam membangun 

kepribadian seorang anak. Penanaman nilai-nilai karakter dalam Kisah Nabi 

Ibrahim A.S di lingkungan keluarga, akan kami uraikan sebagai berikut: 

1) Religius 

Menanamkan nilai religius pada anak tidak cukup dengan pengertian, 

penjelasan dan pemahaman, keudian membiarkan anak berjalan sendiri. 

Penanaman nilai religius pada anak memerlukan bimbingan , yaitu usaha 

menutun, mengarahkan 

dan mendampingi anak dalam hal-hal tertentu. Kehadiran orang tua 

dalam membimbing anak akan sangat berkesan bagi anak-anak. 

Keteladanan orang tua juga merupakan hal penting dalam penanaman 

nilai religius pada anak. Misalnya mengajak anak untuk bersama-sama 

pergi ke masjid, shalat berjama’ah, mengaji bersama, dan lain-lain.9 

2)  Jujur 

Kejujuran merupakan hal yang penting, namun sedikit orang tua yang 

pduli, Kejujuran di saat dewasa tak lepas dari keujuran yang ditanamkan 

                                                           
8 Fauti Subhan, Internalisasi Pendidikan Karakter Pada Siswa Dalam Film Negeri Lima Menara 

Karya Ahmad Fuadi, Tasyri’ Vol. 22, Nomor 1, April 2015, hal 38 
9 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu 

di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), hal 127 
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saat masih anak-anak. Ketika sejak anak-anak sudah ditanamkan 

kejujuran maka sampai dewasa kejujuran itu akan tertanam dalam jiwa 

si anak. Beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk 

menumbuhkan kejujuran pada anak, di antaranya sebagai berikut: 

a) Jangan membohongi anak. 

b) Hargai kejujuran anak. 

c) Tanamkan kejujuran sejak dini. 

d) Selalu motivasi anak untuk berlaku jujur.10 

3) Toleransi dan Demokratis 

Orang tua perlu mendidikkan apa artinya toleransi dan rasa hormat 

kepada orang lain yang menganut pemahaman berbeda darinya. 

Toleransi adalah kemampuan. seseorang untuk menerima perbedaan dari 

orang lain. Sedangkan Perilaku demokratis membutuhkan kerelaan 

mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Berikut adalah 

beberapa aspek yang perlu diingat oleh orang tua dalam mengajarkan 

toleransi dan rasa hormat pada orang lain kepada anak: 

a) Buat anak merasa bahwa dirinya spesial, aman, dan dicintai.. Anak 

yang dikasihi akan belajar mengasihi orang lain. 

b) Ciptakan sarana belajar di tempat baru, orang-orang baru, dan budaya 

berbeda. 

                                                           
10 Ibid, hal 86 
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c) Gunakan komentar positif untuk membentuk sikap anak. Hindari 

penggunaan kata-kata menuduh, gunakan kata-kata alternatif yang 

mendidik, tetapi tidak menyuruh dan membuatnya merasa rendah 

diri. 

d) Tunjukkan caranya. Anak akan belajar untuk bersikap lebih baik 

dengana melihat orang tuanya, maka berilah contoh untuknya. 

4) Kerja Keras 

Untuk menenamkan nilai kerja keras pada anak, maka anak harus diberi 

kesadaran, bahwa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam 

hidup, kita harus bekerja keras. Orang tua dapat menjadi teladan, anak 

harus diberikan penjelasan bahwa kerja keras yang baik dan benar akan 

mendatangkan kebaikan, berupa uang, fasilitas, kehormatan, dan 

tentunya pahala dari tuhan.Selain itu, dengan penjelasan yang baik 

tentang bekerja keras, anak akan lebih berhati-hati terhadap permintaan 

mereka dan lebih menghargai apa yang mereka miliki. 

 

5) Kreatif 

Beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua untuk menumbuhkan 

kreatifitas pada anak, di antaranya sebagai berikut: 

a) Bangun ruang yang kondusif untuk anak. 

b) Memberi kesempatan dan dorongan untuk kegiatan di luar pelajaran 

sekolah. 
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c) Lebih banyak memberi dorongan daripada larangan. 

d) Apresiasi inisiatif dan kerja keras anak. 

e) Perbesar toleransi pada kesalahan dan ketidaksempurnaan. 

f) Ekspose pada keragaman, paparkan anak pada produk, proses, dan 

lingkungan yang heterogen 

6) Bersahabat/ Komunikatif 

Salah satu faktor yang membuat tumbuh kembang anak baik adalah 

membebasan anak untuk bergaul, anak yang mudah bergaul mampu 

berkomunikasi secara baik dengan lingkungannya. Beberpa hal yang 

dapat dilakukan untuk hal tersebut: 

a) Mengadakan kegiatan bersama teman-teman dirumah. 

b) Mengajak anak ikut dalam permainan yang melibatkan banyak 

orang. 

c) Mendorong anak untuk belajar kelompok 

d) Mengajarkan anak untuk berbagi kepada temannya. 

 

7) Peduli 

Untuk menanamkan jiwa sosial pada anak, orang tua harus lebih banyak 

melakukan praktik daripada hanya berteori, sehingga anak-anak akan 

mencontoh apa yang orang tuanya lakukan. Hal yang dapat di praktikkan 

antara lain: 
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a) Mengajak anak untuk menjenguk tetangga atau saudara yang sedang 

sakit 

b) Mengajak anak mnegunjungi panti asuhan 

c) Rutin bersedekah dan mengajarkan anak pentingnya bersedekah 

d) Berbagi kebahagiaan pada anak yatim, misalnya saat ulang tahun, 

dan lai sebagainya. 

8) Tanggung Jawab 

Pembagian tugas rumah pada anak sangat baik untuk melatih dan 

menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Pembagian tugas pada 

anak ini dapat diakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan 

kepada anak agar bisa bertanggung jawab, dengan memberikan suatu 

tugas, amanah, pekerjaan tertentu, yang kemudian dikontrol kembali 

apakah tugas terseebut sudah dilaksanakan atau belum, sesuai atau tidak, 

baik atau tidak. Misalnya memberi tugas untuk mencuci piring, meyapu, 

membersihkan sepeda, dan lain-lain.11 

 

b. Internalisasi Nilai-nilai Karakter di Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah merupakan pendidikan kedua setelah keluarga. Di 

lingkungan sekolah, anak akan belajar ntuk dapat menempatkan diri dimanapun 

                                                           
11 Ibid, hal 86-101 
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dia berada.12 Internalisasi nilai-nilaik karakter di lingkungan sekolah akan 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Religius 

Beberapa kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap religius di sekolah 

antara lain adalah : (a) Berdo’a dan bersyukur setiap sebelum dan selesai 

belajar, (b)Melaksanakan kegiatan di mushalla, (c) Merayakan hari raya 

keagamaan sesuai agama masing-masing, dan (d) Mengadakan kegiatan 

keagamaan sesuai agama masing-masing. Kegiatan di atas akan 

menuumbuhkan sikap saling menghargai perbedaan, sehingga peserta 

didik merasakan indahnya kebersamaan dalam perbedaan.13 

2) Jujur 

Salah satu bentuk program yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk 

menumbuhkan kejujuran pada peserta didik adalah dengan membuat 

kantin jujur, kantin jujur dapat memberikan peluang untuk 

mengembangkan tingkah laku dan kebiasaan positif di kalangan peserta 

didik. Dengan adanya kantin jujur di sekolah diharapkan dapat 

menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk berperilaku jujur, 

menanamkan nilai-nilai kemandirian pada peserta didik, serta melatih 

                                                           
12 Fauti Subhan, Internalisasi Pendidikan Karakter Pada Siswa Dalam Film Negeri Lima 

Menara Karya Ahmad Fuadi, Tasyri’ Vol. 22, Nomor 1, April 2015, hal 39 
13 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu 

di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), hal 128-129 
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peserta didik untuk taat dan patuh terhadap norma, tata tertib, dan 

ketentuan yang berlaku, baik di sekolah maupun di masyarakat.14 

3) Toleransi  

Ada beberapa poin penting yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi 

guru dalam memebentuk sikap toleransi peserta didik: 

a) Memperhatikan ranah afektif dari pada ranah kognitif dalam 

pembelajaran 

b) Mencontohkan keteladanan yang baik bagi peserta didik oleh guru 

di sekolah 

c) Membiasakan peserta didik untuk menghargai perbedaan 

d) Melatih heterogenitas dalam kelompok-kelompok belajar. 

Beberapa poin yang dapat dijadikan acuan dalam menanamkan nilai-

nilai demokrasi dalm diri peserta didik adalah dengan menciptakan 

suasana yang hangat di sekolah, sehingga peserta didik mempu 

mengungkapkan pendapatnya di sekolah. Guru juga dapat memberi 

contoh dalam kehidupan seharai-hari, misalnya dalam pemilihan ketua 

kelas, mengadakan rapat kelas, membagi tugas piket kelas dan lain 

sebagainya 

4) Kerja Keras 

                                                           
14 Ibid, hal 130-132 
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Beberapa cara yang bisa dilakukan guru untuk mengajarkan dan 

menanamkan kegigihan dalam diri peserta didik adalah sebagai berikut: 

a) Bantu peserta didik untuk membuat target pencapaian yang 

realistis, sesuai kemampuan peserta didik 

b) Selalu membesarkan hati peserta didik untuk terus berusaha dan 

tidak takut mencoba 

c) Menghargai setiap proses belajar yang telah dilalui peserta didik 

d) Mengajarkan peserta didik arti nilai kerja keras dan ketekunan 

secara eksplisit 

e) Mengajarkan peserta didik untuk berdamai dengan kegagalan, 

apabila ia belum bisa mencapai target yang dibuat 

f) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menghadapi 

tantangan dan hal-hal baru.15 

5) Kreatif 

Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

kreatifitas peserta didik di sekolah: 

a) Memberi kesempatan dan waktu yang leluasa untuk melakukan 

tugas yang diberikan dan tidak mengintervensi peserta didik saat 

mereka sedang meneyelesaikan tusagnya. 

b) Menciptakan lingkungan kelas yang menarik dan mengasyikkan 

                                                           
15 Ibid, hal 132-139 
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c) Menyajikan berbagai bahan dan sumber belajar yang menarik dan 

bermanfaat bagi peserta didik 

d) Menciptakan suasana kelas yang memungkinkan peserta didik 

merasa nyaman jika melakukan suatu kesalahan, serta mendorong 

keberanian peserta didik untuk mengambil resiko. 

6) Bersahabat/ Komunikatif 

Hal sederhana yang dapat dilakaukan guru dalam menanamkan karakter 

bersahabat/ komunikatif, misalnya membiasakan untuk menyapa atau 

menguvapkan salam ketika bertemu peserta didik. hal ini akan membuat 

peserta didik terbiasa dengan sikap bersahabat/ komunikatif kepada 

guru-guru mereka, dan membiasakannya pula kepada teman-teman di 

sekolah. 

7) Peduli 

Penting bagi peserta didik memiliki sikap peduli, karna dengan jiwa 

sosial yang tinggi mereka akan lebih mudah bersosialisasi serta akan 

lebih dihargai.16 Beberapa alternatif kegiatan yang dapat diadakan 

dalam rangkan mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kepedulian 

dalam diri peserta didik adalah dengan memfasilitasi kegiatan yang 

bersifat sosial, melakukan aksi sosial di sekolah, menyediakan fasilitas 

untuk berdonasi, dan lain sebagainya. 

                                                           
16 Ibid, hal 142-157 
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8) Tanggung Jawab 

Penting bagi seorang peserta didik untuk memiliki sikap tanggung 

jawab, karena sikap ini akan membantu peserta didik untuk menjalani 

kehidupan di masyarakat kelak. Dalam hal ini, guru dapat melakukan 

beberapa hal: 

a) Memberi pengertian ada peserta didik apa itu sebenarnya tanggung 

jawab 

b) Perlu adanya pembagian tanggung jawab antar peserta didik 

c) Memberi pelajaran tentang rasa tanggung jawab mulai dari hal-hal 

kecil Rasa tanggung jawab bukanlah faktor genetik. Jadi guru harus 

terus member bimbingan serta mengingatkan akan pentingnya 

tanggung jawab.17 

 

c. Internalisasi Nilai-nilai Karakter di Lingkungan Masyarakat  

Lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting bagi perkembangan 

anak didik, karena lingkungan masyarakat dapat memberikan gambaran 

bagaimana hidup bermasyarakat.18 Berikut ini uraian internalisasi nilai-nilai 

karakter di Masyarakat. 

 

                                                           
17 Ibid, hal 158-159 
18 Fauti Subhan, Internalisasi Pendidikan Karakter Pada Siswa Dalam Film Negeri Lima 

Menara Karya Ahmad Fuadi, Tasyri’ Vol. 22, Nomor 1, April 2015, hal 39 
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1) Religius 

Tempat ibadah dapat menjadi pusat penyemaian nilai-nilai karakter 

kepada masing-masing individu di masyarakat, khususnya nilai-nilai 

religius. Masjid misalnya, banyak sekali kegiatan religius yang dapat di 

selenggarakan seperti : shalat berjama’ah, kultum, pengajian, TPA, dan 

lain-lain. ada pula kegiatan temporer seperti: pondok ramadhan, sunat 

masal, lomba baca qur’an, dan lain sebagainya.19 

2) Jujur 

Menumbuhkan budaya jujur di kalangan masyarakat memerlukan 

contoh teladan dari pemimpin. Hal ini karena masyarakat akan menaruh 

respek kepada pemimpin apabila dia terbukti memiliki kualitas 

kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan 

teladan para pengikutnya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak jujur akan 

dibenci oleh rakyatnya. Kejujuran seorang pemimpin dinilai dari 

perkataan dan sikapnya, sikap pemimpin yang jujur adalah manifestasi 

dari perkataannya, dan perkataannya merupakan cerminan dari hatinya. 

3) Toleransi dan Demeokratis 

Untuk menumbuhkan sikap demokratis di masyarakat adalah dengan 

menjadi bagian dari pemilihan nasional. Pemilu mampu menjadi 

                                                           
19 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Implementasinya Secara Terpadu 

di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), hal 205 
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indikator dalam menunjukkan kematangan dalam berpolitik dan 

berdemokrasi.Hatta Rajasa dalam tulisannya “Mempersiapkan Pemilu 

Sebagai Puncak Pembelajaran Politik Masyarakat” yang dikutip oleh 

Syamsul Kurniawan mengungkapkan “Pemilu dapat menjadi puncak 

pembelajaran politik yang menjadikan masyarakat semakin dewasa 

dalam berdemokrasi maupun berpolitik”. Oleh karenanaya, setiap 

warga masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan momentum pemilu 

sebagai bagian dari bentuk pembelajaran dalam berdemokrasi di 

lingkungan masyarakat.20 

4) Kerja Keras 

Kerja keras adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan dan 

kebahagiaan, tanpa kerja keras tentu akan sulit mencapai tujuan yang 

kita harapkan. Dengan kerja keras, seseorang dapat memperoleh 

manfaat: 

a) Mengembangkan potensi diri untuk meraih prestasi 

b) Membentuk pribadi yang bertanggung jawab 

c) Mengangkat harkat dan martabat 

d) Menjadi pribadi yang tahan banting dan tidak malas.21 

5) Kreatif 

                                                           
20 Ibid, hal 205-212 
21 Op.Cit, hal 208 
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Untuk membangkitkan kreativitas di masyarakat, perlu adanya inisiatif 

pemerintah tiap daerah untuk membina masyarakat memproduksi oleh-

oleh khas daerah masing-masing. Seperti contoh di Lampung ada Kain 

Tapis, di bali ada produk kaos jogger, dan lain-lain. dinas terkait juga 

dapat mengarahkan ukm-ukm di daerah untuk lebih meningkatkan 

prodiksinya, hal ini menumbuhkan sikap kreatif di masyarakat 

sekaligus menambah penghasilan masyarakat suatu daerah. 

6) Bersahabat/ Kominikatif 

Salah satu cara menanamkan sikap komukatif adalah dengan 

bersosialisasi dengan masyarakat. Di dalam kehidupan modern saat ini 

kecenderungan masyarakat untuk hidup individual, tidak peduli 

terhadap lingkungan sekitar. Maka dari itu kita dapat melakukan gotong 

royong di masyarakat, misalnya kegiatan kerja bakti membersihkan 

lingkungan sekitar, dimulai dengan gotong royong diharapkan sedikit 

demi sedikit masyarakat kembali berkehidupan sosial yang baik dan 

peduli terhadap lingkungan sekitar. 

7) Peduli 

Untuk menanamkan kepedulian di masyarakat, perlu diaadakannya 

kegiatankegiatan sosial secara berulang, kegiatan ini diharapkan dapat 

menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Hal ini penting 

karena belakangan ini kepedulian masyarakat terhadap sesama sudah 
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sangat menurun dan budaya gotong royong yang dibanggakan sudah 

tinggal semboyan.22 

8) Tanggung Jawab 

Sikap tanggung jawab di masyarakat dapat ditumbuhkan dengan cara 

membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat, misalnya dalam 

usaha memelihara ketertiban umum dan meminimalisasi kasus-kasus 

kejahatan di masyarakat. Masyarakat menjadi mitra polisi dalam 

melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya. Hal ini akan membuat 

masyarakat mau membantu polisi dalam memerangi kejahatan, yang 

pada akhirnya menciptakan ketentraman di masyarakat itu sendiri. 

Melalui kebijakan ini, secara tidak langsung masyarakat diajak untuk 

menjadi pribadi yang bertanggung jawab.23 

 

2. Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Pendidikan Islam 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia internalisasi yaitu penghayatan 

terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran 

akan kebenaran atau nilai yang diwujudkan di sikap dan prilaku. Sedangkan menurut 

Mulyasa internalisasi yaitu upaya menghayati dan mendalami nilai, agar tertanam 

dalam diri setiap manusia.24 

                                                           
22 Ibid, hal 157 
23 Op.Cit, hal 218-219 
24 E Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal 167 
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 Tahapan-tahapan internalisasi nilai dalam pendidikan karakter atau akhlak 

menurut Mulyasa mencakup: 

a. Transformasi nilai, pada tahap ini guru sekedar menginformasikan nilai-nilai 

yang baik dan kurang baik kepada siswa yang semata-mata merupakan 

komunikasi verbal. 

b. Transaksi nilai, yaitu suatu tahap pendidikan karakter dengan jalan melakukan 

komunikasi dua arah antara guru dan siswa dengan memberikan contoh dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Transinternalisasi, yakni bahwa tahap ini lebih dari sekedar transaksi. Dalam 

tahap ini penampilan guru dihadapan peserta didik bukan lagi sosok pisiknya, 

melainkan sikap mental dan kepribadiannya. 

 Teknik-teknik internalisasi bisa dilakukan dengan peneladanan, pembiasaan, 

penegakan aturan, pemotivasian. 

1) Peneladanan 

Nabi Muhammad merupakan teladan bagi semua umat manusia 

sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21  

                        

         

 “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah” ( al-Ahzab: 

21). 
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Secara psikologis, manusia memerlukan tokoh teladan dalam hidupnya, 

ini adalah sifat pembawaan manusia. Keteladanan ada 2 macam, 

keteladanan sengajaa ialah keteladanan disertai penjelasan atau perintah 

agar meneladaninya seperti tata cara solat, wudhu. Sedangkan 

keteladanan tidak sengaja adalah keteladanan dalam keilmuan 

kepemimpinan, sifat ikhlas, dan lain sebagainya.25 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh 

dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk 

akhlak dan etos social anak. Mengingat pendidik adalah pigur yang 

terbaik dalam pandangan anak dan anak akan mengikuti apa yang 

dilakukan pendidik. Peneladan dilakukan oleh semua aspek masyarakat 

yang mendukung proses pendidikan. Dalam keluarga, orang tua lah 

yang menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Apabila di sekolah, maka 

hal ini dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan aparat sekolah. Apabila 

di masyarakat maka pemimpin masyarakat yang melakukannya. 

Keteladanan dilakukan dengan cara rutin, spontan yakni perbuatan yang 

lansung dikerjakan seperti guru tidak boleh berteriak dan berkala seperti 

memperingati hati besar islam. 

2) Pembiasaan 

                                                           
25 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Perspektif Islam, (Bandung : Rosdakarya, 1994), hal 143 
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Inti pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan akhlak yang baik. 

Akhlak yang baik itu dicapai dengan keberagamaan yang baik, 

keberagamaan yang baik itu dicapai dengan antara lain dengan 

pembiasaan. Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pembinaan 

dan pembentukan peserta didik. Upaya ini dilakukan mengingat 

manusia mempunyai sifat lupa dan lemah. Keimanan dalam hati bersifat 

dinamis dalam arti bahwa senantiasa mengalami fluktuasi yang sejalan 

dengan pengaruh-pengaruh dari luar maupun dari dalam dirinya. Pada 

awalnya memang sulit untuk membiasakan perbuatan baik tetapi lama 

kelamaan bila dilakoni dengan ketekunan dan kesabaran ia akan dengan 

senang hati dan penuh kecintaan melakukan hal itu. Akan tetapi jika 

sudah terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu ia tidak akan 

merasa terbebani lagi. 

Sayyidina Ali menyatakan bahwa kebiasaan adalah tabiat kedua. 

Pembiasaan adalah metode efektif dalam mendidik, pendidikan 

sebetulnya adalah proses pembiasaan. Orang yang terbiasa melakukan 

sesuatu ia tetap memiliki motovasi. 

Prof. Mulyasa berpendapat bahwa pembiasaan bisa dilakukan dengan 

terprogram dalam pembelajaran dan tidak terprogram dalam kegiatan 

sehari-hari. Pembiasaan terprogram dalam pembelajaran dengan 

perancanaan khusus dalam waktu tertentu seperti : 
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a) Biasakan peserta didik untuk bekerja sendiri, menemukan sendiri 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam setiap pembelajaran 

b) Biasakan peserta didik untuk bertanya dalam setiap pembelajaran 

c) Biasakan belajar secara berkelompok untuk menciptakan 

“masyarakat belajar” 

d) Guru harus membiasakan diri menjadi model dalam setiap 

pembelajaran Biasakan melakukan refleksi pada setiap akhir 

pembelajaran. 

Adapun pembiasaan secara tidak terprogram dapat dilaksanakan 

sebagai berikut: 

a) Rutin, yaitu pembiasaan yang dilakukan terjadwal, seperti: upacara 

bendera, senam, shalat berjamaah, pemeliharaan kebersihan. 

b) Spontan, adalah pembiasaan tidak terjadwal dalam kejadian khusus 

seperti: prilaku memberi salam, membuang sampah pada 

tempatnya.  

c) Keteladanan, adalah pembiasaan dalam bentuk prilaku sehari-hari 

seperti; berpakaian rapih, berbahasa yang baik, datang tepat 

waktu.26 

3) Penegakan Aturan 

                                                           
26 E Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal167 
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Penegakan aturan merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam 

pendidikan terutama pendidikan karakter (akhlak). Pada proses awal 

pendidikan karakter (akhlak) penegakan aturan merupakan setting limit 

dimana ada batasan yang tegas dan jelas mana yang harus dan tidak 

harus dilakuakn, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan peserta 

didik. 

Penegakan aturan merupakan alat untuk menegakan kedisiplinan. Untuk 

mendisiplinkan peserta didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional, yakni sikap demokratis, sehingga 

peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh, 

untuk peserta didik. 

Membina disiplin siswa harus mempertimbangkan berbagai situasi, dan 

memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu 

Mulyasa memberikan saran-saran kepada guru untuk melakukan hal-hal 

sebagai berikut, diantaranya: 

a) Memulai seluruh kegiatan dengan disiplin waktu, dan patuh kepada 

aturan. 

b) Membuat peraturan yang jelas dan tegas agar bisa dilaksankan 

dengan sebaik-baiknya oleh peserta didik dan lingkungannya.\ 

c) Mempelajari nama-nama siswa secara langsung, seperti melalui 

daftar hadir. 
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d) Memberikan tugas yang jelas, dapat dipahami, sederhana, tidak 

bertele-tele. 

e) Mempelajari pengalaman siswa disekolah melalui kartu 

kumulatif.27 

Agar memperoleh hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan, 

komponenkomponen tersebut meliputi keluarga, pemerintah dan 

institusi pendidikan. 

Dengan demikian penegakan aturan bisa dijalankan secara 

konsisten dan berkesinambunagn sehingga segala kebiasaan baik 

dari adanya penegakan aturan akan membentuk karakter berprilaku. 

4) Motivasi 

Motivasi adalah kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan individu.28 

Sedangkan motivasi kegiatan belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga 

diharapkan tujuan dapat tercapai. Diantara teknik untuk menimbulkan 

motivasi siswa adalah hadiah dan hukuman. Dalam pembinaan akhlak 

pemotivasian bisa dilakukan dengan cara terghib dan tarhib, 

perumpamaan, mauizah, kisah. Targhib adalah janji yang disertai 

bujukan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan nikmat. 

                                                           
27 E Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal 172 
28 Abdul Majid, Pendidikan Karakter Persfektif Islam, (Bandung: Rosda karya, 2012), hal.122 
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Sedangkan tarhib adalah ancaman melalui hukuman disebabkan oleh 

terlaksananya sebuah kesalahan.29 

Pemotivasian bisa dilakukan dengan mengetengahkan kisah Qur’ani 

dan Nabawi. Pendidikan melalui kisah-kisah dapat menggiring anak 

didik pada kehangatan perasaan, kehidupan, dan kedinamisan jiwa yang 

mendorong manusia untuk mengubah perilaku dan memperbaharui 

tekadnya selaras dengan tuntunan, pengarahan, peyimpulan dan 

pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut. 

Karakter merupakan pola perilaku yang bersifat individual. Pendidikan 

karakter adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh para anggota 

sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan 

masyarakat, untuk membantu anak-anak dan remaja agar memiliki sifat 

peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab.30 

Pendidikan karakter yang diberikan bertujuan untuk membentuk bangsa 

yang berakhlak mulia, yang didasarkan oleh iman dan takwa kepada 

Allah SWT. Tujuan ini sama dengan tujuan pendidikan islam yang 

mengarahkan manusia menjadi manusia yang sempurna perilakunya 

(Insan Kamil). Dalam sebuah pengantar, Tafsir berpendapat bahwa 

karakter diajarkan melalui metode internalisasi. Teknik pendidikannya 

                                                           
29 Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan metode Pendidikan Islam, (Jakarta: Gema 

Insani, 1995), hal 296 
30 Fauti Subhan, Internalisasi Pendidikan Karakter Pada Siswa Dalam Film Negeri Lima 

Menara Karya Ahmad Fuadi, Tasyri’ Vol. 22, Nomor 1, April 2015, hal 39-40 
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ialah peneladanan, pembiasaan, penegakan aturan, dan pemotivasian. 

Yang jelas, bukan dengan cara menerangkan atau mendiskusikan, jika 

perlu itu hanya cukup sedikit saja.31 

 

                                                           
31 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Persfektif Islam, (Bandung: Rosda 

karya, 2012), hal vi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari hasil kajian yang sudah penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan 

yang bisa diambil. Kesimpulan ini sekaligus merupakan jawaban dari rumusan masalah 

yang ada pada skripsi ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kisah Nabi Ibrahim A.S dalam Al-Qur’an meliputi: (1) Mencari Tuhan yang 

Sebenarnya (krisis teologi), (2) peringatan kepada kaumnya (kritik sosial), (3)  

berita kelahiran ishak (sabar dalam penantian) (4) Penyembelihan Ismail 

(totalitas pengabdian atau penghambaan). Nilai spesifik yang terdapat pada 

kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur’an berpijak pada Kemendiknas antara lain: 

(a) Religius, (b) Jujur, (c) Toleransi, (d) Kerja Keras, (e) Kreatif, (f) Bersahabat/ 

Komunikatif, (g) Peduli, (h) Tanggug Jawab, yang dapat ditanamkan dalam diri 

anak ataupun sebagai bahan renungan bagi pendidik, sehingga nilai-nilai 

tersebut dapat di aplikasikan untuk mengarahkan anak kepada hal-hal yang baik 

2. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah Nabi Ibrahim yang tertuang 

didalam penelitian ini adalah menggunakan nilai pendidikan karakter yang 

berpijak pada Kemendiknas agar dapat digunakan, baik oleh orang tua, atau 

pendidik untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada diri anak 

didik dalam kehidupan sehari-hari. 
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B. Saran 

 Adapun beberapa saran dan masukan yang berkaitan dengan penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter dalam pendidikan Islam, adalah sebagai berikut: 

1. Menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak sejak dini yakni dengan memberi 

teladan yang baik serta membiasakan perilaku terpuji dalam kehidupan sehaari-

hari. 

2. Perlunya bimbingan dan motivasi anak agar senantiasa berperilaku baik, karena 

dengan bimbingan dan motivasi terus-menerus maka perilaku tersebut akan 

melekat pada jiwa anak. 

3. Perlunya kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang mendukung pendidikan 

anak baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan 

kerjasama yang baik, tentunya penanaman karakter mulia pada diri anak akan 

semakin mudah. 

4. Yang paling terpenting adalah selalu mengiringi setiap langkah anak dengan 

doa dan harapan yang baik. Karena harapan merupakan semangat untuk 

menjadi lebih baik. 

 Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menjadi reverensi bagi 

siapapun maupun lembaga-lembaga pendidikan islam untuk berjuang demi tercapainya 

tujuan pendidikan islam, yaitu manusia yang berakhlaq mulia. Saya sampaikan atas 

semua bantuan, motivasi dan semangat yang diberikan oleh semua pihak. 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2012 

 

Abdurrahman an-Nahlawi, Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat, 

Jakarta: Gema Insani Pers, 2004 

 

Abdurrahman An-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan metode Pendidikan Islam, Jakarta: 

Gema Insani, 1995 

 

Abdurrahman Al-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan metode pendidikan Islam, Jakarta: 

Gema Insanio Press, 1996 

 

Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I, Bogor: Pustaka Imam Asy-

Syafi’i,2004 

 

Abdulmalik Amrullah , Tafsir Al-Azhar, Juz XVII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982 

 

Abu Ahmadi,Noer Salim, Dasar-dasar pendidikan agama islam,Jakarta,Bumi 

Aksara,cet keII,1994 

 

Ahmadi dan Uhbiyati,Ilmu Pendidikan, Jakarta,Rienka Cipta, 2001 

 

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Perspektif Islam, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004 

 

Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Perspektif Islam, Bandung : Rosdakarya, 1994 

 

Akh. Muwafik Saleh, Membangun Karakter dengan Hati Nurani, Jakarta: Erlangga, 

2012 

 

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

Bandung : Rosdakarya, 2012 

 

Faisal Ismail. Paradigma Kebudayaan Islam. Yogyakarta: Titihan Ilahi Press, 1998 

 

Fauti Subhan, Internalisasi Pendidikan Karakter Pada Siswa Dalam Film Negeri Lima 

Menara Karya Ahmad Fuadi, Tasyri’ Vol. 22, Nomor 1, April 2015 
 

H. E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, Jakarta : Bumi Aksara, 2012 



 

E Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, Jakarta : Bumi Aksara, 2012 
 

E. Mulyasa, Menajdi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013 

 

H. E. Mulyasa, M. Pd, Manajemen Pendidikan Karakter, Jakarta : Bumi Aksara, 

2012 

 

Hamid Darmadi, Dasar Konsep Pendidikan, Bandung: Alfabeta,2007 

 

Jalaluddin As-Suyuti, Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an, Jakarta: Gema Insani Press, 

2008 

 

Kamrani Buseri, Nilai-nilai Ilahiyah Remaja Pelajar, Telaah Fenomenologis dan 

Strategi Pendidikannya, Yogyakarata: UII Press, 2004 

 

Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 2010 

 

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya, Juz 4-6, Jakarta: Widya Cahaya, 

2011 

 

M. Ahmad Jadul Mawla & M. Abu al-Fadhl Ibrahim. Kisah-Kisah Al-Qur‟an. Jakarta: 

Zaman, 2009 

 

M. Athiyah Al-Abrosyi, Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam, Yogyakarta : Titian 

Illahi Press, 1996 

 

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1996 

 

M Sukardjo dan Komarudin,Landasan pendidikan konsep Aplikasinya, Bandung, 

Raja Grafindo Persada,2009 

 

Ma’mur,Buku Panduan internalisasi Pendidikan karakter disekolah, Jogyakarta,Diva 

press 2011 

 

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008 

 

Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2012 



 

Muhammad Zein, Pendidikan Islam Tinjauan Filosofis, Yogyakarta: IAIN Sunan 

Kalijaga, 1987 

 

Nana Syaodih S, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2013 

 

Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif, 

Jakarta:Esensi, 2012 

 

Rif’at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’an, Jakarta : Amzah, 2011 

 

Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam, Jakarta : Gaya 

Media Pratama, 2001 

 

Saptono M. Pd, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter : Wawasan, Strategi, dan 

Langkah Praktis, Jakarta : Esensi Erlangga, 2011 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006 

 

Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, Bandung : Rosdakarya, 2013 

 

Sayyid Mahmud al-Qimni, Nabi Ibrahim Titih Temu Titih Tenghar Agama-Agama, terj. 

Kamran As’ad Irsyadi, Yogyaharta: LKiS, 2004 

 

Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Implementasinya Secara 

Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan 

Masyarakat, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013 

 

Syihabuddin Qalyubi, Stilistiha  al-Qur’an: Mahna di Balih Kisah Ibrahim Yogyaharta: 

LKiS, 2009 

 

Poespowardojo dan M.Parera, Nasionalisme dan sejarah, Bandung,1994 

 

Purwa Hadiwardoyo, Moral dan Masalahnya, Yogyakarta: kanisius,1988 

 

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, Jakarta : Kencana, 2011 
 



KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  RADEN INTAN LAMPUNG 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung      ( 0721 ) 703260  

KARTU KONSULTASI   

        Nama Mahasiswa : Riski Ramadani 

        NPM              : 1311010356 

        Fakultas              : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

        Jurusan              : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

        Pembimbing I  : Prof. Dr. Wan Jamaluddin Z,M.Ag, Ph.D 

        Pembimbing II  : Dr. Rijal Firdaos, M.Pd 

        Judul Penelitian             : Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Kisah Nabi Ibrahim AS  

              di dalam Al-Qur’an 

 

No 
Tanggal 

Konsultasi 
Hal Yang Dikonsultasikan 

Paraf 

Pembimbing 

I II 

1 1 Februari 2017 Pengajuan Proposal 
 

 

2 8 Februari 2017 ACC Proposal  

3 15 Maret 2017 Pengajuan Proposal  
 

4 28 Maret 2017 ACC Proposal  

5 06 April 2017 Pengajuan Bab I, II, dan III 
 

 

6 21 April 2017 ACC Bab I, II, dan III  

7 08 Mei 2017 Pengajuan Bab I, II, dan III   

 8 16 Juni 2017 ACC Bab I, II, dan III  

9 1 Agustus 2017 Pengajuan Bab I-V 
 

 

10 10 Agustus 2017 ACC Bab I-V  

11 10 Agustus 2017 Pengajuan Bab I-V  
 

12 18 Agustus 2017 ACC Bab I-V  

 

Bandar Lampung, 26 September2017 

 

Pembimbing I, 

 

 

 

 

Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D 

NIP. 197103211995503 1 001 

Pembimbing II, 

 

 

 

 

Dr. Rijal Firdaos, M.Pd 

NIP. 19820907 200801 1 010 

 


