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ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat suatu konsep yaitu 

konsep Ta‟dib yang ditawarkan oleh Syed Muhammad Naquib Al-

Attas dalam rangka untuk memperbaiki kerusakan adab yang 

terjadi dimasyarakat. Konsep Ta‟dib yang digagas oleh Syed 

Muhammad  Naquib Al-Attas menurut beliau yang paling tepat 

sebagai  suatu  makna dalam  pendidikan Islam, Serta penelitian ini 

juga ingin mengetahui relevansi konsep Ta‟dib dengan  Pendidikan 

Karakter, yang dimana pendidikan karakter juga bertujuan untuk 

membangun manusia  yang berakhlak mulia. 

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan Library research yaitu pengumpulan 

data menggunakan berbagai sumber seperti buku-buku, internet, 

jurnal dan lain sebagainya. Data primer didapatkan dari buku-buku 

yang membahas tentang pendidikan Islam, pendidikan karakter 

serta Ta‟dib karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang 

diterjemahkan oleh beberapa penerbit dan juga buku yang 

membahas  tentang pemikiran Syed M. Naquib Al-Attas mengenai 

Ta‟dib serta data sekunder yang yang akan melengkapi dari data 

primer, dimana sumber data menggunakan jurnal penelitian, 

artikel, buku, surat kabar dan majalah, internet, dan lain-lain, guna 

memperkaya dan melengkapi sumber data primer. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya 1) Konsep 

Ta‟dib menurut Syed M. Naquib Al-Attas merupakan konsep 

pendidikan Islam yang komprehensif, karena aspek-aspek ilmu dan 

proses pencapaiannya harus dicapai dengan pendekatan Spiritual 

atau pendekatan Tauhid dan objek-objeknya diteropong dengan 

pandangan hidup Islami. 2) Konsep Ta‟dib menurut Syed M. 

Naquib Al-Attas terhadap pendidikan karakter menunjukkan 

adanya relevansi antara konsep ta‟dib dengan pendidikan karakter. 

Dalam hal ini Konsep Ta‟dib relevan dengan konsep pendidikan 

karakter yang keduanya bersama-sama dalam maksud 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah 

pada pembentukkan moral serta upaya dalam membentuk peserta 

didik agar memiliki akhlakul karimah. 

Kata Kunci: Ta’dib, Adab, Pendidikan Islam, Pendidikan 

Karakter 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to see a concept, namely the Ta'dib concept 

offered by Syed Muhammad Naquib Al-Attas in order to repair the 

damage that occurs in society. The concept of Ta'dib which was 

initiated by Syed Muhammad Naquib Al-Attas according to him is 

the most appropriate as a meaning in Islamic education, he argues 

that Ta'dib already includes Tarbiyah and Ta'lim. As well as this 

research also wants to know the relevance of the concept of Ta'dib 

to Character Education, where character education also aims to 

develop human beings with noble character. 

  This research is a qualitative descriptive research with a 

library research approach, namely data collection using various 

sources such as books, internet, journals and so on. Primary data is 

obtained from books that discuss Islamic education and Ta'dib by 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas which is translated by several 

publishers and also books that discuss the thoughts of Syed M. 

Naquib Al-Attas regarding Ta'dib and secondary data which will 

complement the primary data, where the data source uses research 

journals, articles, books, newspapers and magazines, the internet, 

and others which are of course related to the problem, in order to 

enrich and complement primary data sources. 

 The results of this study indicate that 1)The concept of 

Ta'dib according to Syed M. Naquib Al-Attas is a comprehensive 

concept of Islamic education, because the aspects of science and 

the process of achieving it must be achieved with a Spiritual 

approach or the Tawhid approach and its objects are viewed with 

an Islamic view of life.. 2) The concept of Ta'dib according to 

Syed M. Naquib Al-Attas on character education shows the 

relevance of the concept of ta'dib with character education. In this 

case, the concept of Ta'dib is relevant to the concept of character 

education, both of which work together in order to improve the 

quality of educational processes and outcomes that lead to moral 

formation and efforts to shape students to have good morals. 

 

Keywords: Ta'dib, Adab, Islamic Education, Character 

Education 
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MOTTO 

 

بِن َمْسُعْود َرِضَي للاُ َعْنهُ قَاَل : قَاَل َرُسْوُل للاِ َصلَّى للاُ َعلَْيِه  َعْن َعْبِد للاِ 

بَنِى َربِّى فَأَْحَسَن تَأِْدْيبِى َوَسلَّم َرَواهاِْبُن ِحبَّاُن( أَدَّ ) 

 

Artinya : Dari Abdullah Ibnu Mas‟ud r.a Rasulullah SAW bersabda: 

“Tuhanku telah mendidikku dan dengan demikian 

menjadikan pendidikanku yang terbaik”(H.R Ibnu 

Hibban)
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebelum penulis melakukan pembahasan lebih lanjut tentang 

skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan 

pengertian judul. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan 

dalam memahami judul skripsi dikalangan pembaca. Maka perlu 

adanya suatu penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah 

yang terkandung dalam skripsi ini.  

Judul skripsi penelitian ini adalah “KONSEP TA’DIB 

MENURUT SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS 

DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN 

KARAKTER” supaya tidak menyimpang dari alur materi, 

penulis hendak mendefinisikan sebagian istilah utama dalam 

judul sebagai berikut: 

1. Konsep Ta‟dib  

Konsep Ta‟dib  adalah Suatu konsep yang yang 

digagas oleh seorang tokoh Islam bernama Syed Muhammad 

Naquib Al-Attas yang digadang sebagai makna pendidikan 

Islam. Ta‟dib merupakan mashdar dari kata adabba yang 

berarti mendidik. Secara terminlogis Ta‟dib diartikan 

sebagai proses mendidik yang ditujukan dengan pembinaan 

budi pekerti pelajar dan berujung pada proses 

penyempurnaan Akhlak. Menurut Syed Al-Attas Ta‟dib 

adalah Penyemaian dan penanaman adab dalam diri 

seseorang. Ta‟dib berarti pengenalan, pengakuan secara 

berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang 

tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan 

penciptaan sedemikian rupa,sehingga membimbing kearah 

pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan 

dalam tatanan wujud dan keberadaannya
1
 

                                                           
1 Abdul Mujib Dan Jusuf Mudzakar, ilmu pendidikan islam, (Jakarta: 

kencana prenada media,2006),20. 
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 Dari pengertian diatas dapat dimengerti bahwasannya 

konsep Ta‟dib adalah suatu konsep untuk menanamkan adab 

didalam diri seseorang sehingga terciptanya budi pekerti dan 

akhlak yang baik. Ta‟dib juga merupakan proses pengenalan 

dan pengakuan terhadap kekuasaan serta keagungan Tuhan 

agar terbentuknya individu yang mengedepankan nilai-nilai 

ajaran agama. 

2. Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas  merupakan 

cendikiawan muslim berkebangsaan Malaysia beliau lahir di 

Bogor, Jawa barat pada 5 September 1931 beliau merupakan 

sosok pemikir dan pembaru di Dunia Islam, Syed Al-Attas 

merupakan cendikiawan Muslim yang sangat peduli tentang 

Agama, beliau menawarkan temuannnya mengenai 

penyebab kemunduran umat Islam dalam konsep-konsep 

yang jelas dan juga memberikan langkah konkret untuk 

mengaplikasikannya dalam bentuk lembaga pendidikan yang 

didesain sebagai langkah-langkah kuratif untuk itu.
2
 

 Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas adalah cendikiawan muslim 

yang sangat berpengaruh didunia, terutama dunia 

pendidikan. karena beliau banyak menawarkan langkah-

langkah dalam menyelesaikan masalah terutama masalah 

tentang umat Islam. Beliau merupakan cendikiawan muslim 

yang sangat peduli tentang kemaslahatan umat terutama 

tentang pendidikan. 

3. Relevansi 

Relevansi adalah suatu hal yang terhubung ke hal 

lainnya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata 

relevansi berasal dari kata relevan yang artinya kait-

                                                           
2
 Wan Mohd Nor Wan Daud,Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam 

Syed.M. Naquib Al-Attas,penerjemah: Hamid Fahmy,dkk  (Bandung : Mizan 2003), 

23 
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mengkaitkan,bersangkut paut, berguna secara langsung, kata 

relevansi artinya adalah hubungan, kaitan.
3
 

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa relevansi 

adalah hubungan antara satu dengan yang lainnya, misalnya 

antar satu topik ke topik yang lain saling berkaitan. 

4. Pendidikan Karakter  

Pendidikan Karakter merupakan usaha yang disengaja 

untuk membantu seorang memahami, menjaga, dan 

berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia 

sehingga memiliki potensi intelektual dan memiliki kemauan 

yang keras untuk memperjuangkan kebaikan dan keluhuran 

serta dapat mengambil keputusan secara bijak sehingga 

mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara.
4
  

     Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa Pendidikan 

Karakter adalah Pendidikan yang berusaha untuk 

menciptakan seorang peserta didik agar memiliki karakter 

yang mulia dengan cara menanamkan nilai-nilai karakter 

yang mulia kedalam diri seseorang. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

 Pendidikan dalam sejarah peradaban anak manusia adalah 

salah satu komponen kehidupan manusia yang sangat penting. 

Aktivitas ini telah dan akan terus berjalan sejak manusia pertama 

ada di Dunia dan sampai berakhirnya kehidupan ini.
5
 Pendidikan 

merupakan aktivitas yang sengaja dilakukan untuk 

mengaktualisasikan segala potensi yang ada pada diri peserta 

didik,baik yang menyangkut ranah afektif, kognitif maupun 

psikomotorik. Pendidikan yang merupakan usaha sadar untuk 

                                                           
3 Tim penyusun, kamus besar bahasa Indonesia (bekasi: mentari utama 

Unggul,2013).,975. 
4
 Marzuki,Pendidikan Karakter Islam,(Jakarta:Amzah,2017).,13-14. 

5
 Beni Setiawan,Agenda Pendidikan  Nasional: Analisis Pendidikan  

Nasional,(Yogyakarta:Ar-Ruzz  Media,2008),11. 



 
 
4 

mengembangkan individu tersebut sarat akan norma dan nilai-

nilai 
6
 Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu 

pada kehidupan pribadi dan masyarakat serta alam sekitarnya, 

dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai 

profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat 
7
 

Pendidikan islam sebagai sebuah proses yang berlangsung cepat 

dan dinamis termasuk juga yang paling banyak menghadapi 

problematika
8
 

      Pendidikan harus mampu mengemban misi pembentukan 

karakter (character building) sehingga para peserta didik dan 

para lulusan lembaga pendidikan dapat berpartisipasi dalam 

mengisi pembangunan dengan baik dan berhasil tanpa 

meninggalkan nilai-nilai karakter mulia. Untuk membangun 

manusia yang memiliki nilai-nilai karakter mulia,seperti 

dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional,maka dibutuhkan 

pendidikan yang memiliki komprehensif (kaffah) serta ditopang 

oleh pengelolaan dan pelaksanaan yang benar. Secara umum, 

pendidikan Islam mengemban misi utama memanusiakan 

manusia,yaitu menjadikan manusia mampu mengembangkan 

seluruh potensi yang dimilikinya sehingga berfungsi maksimal 

sesuai dengan aturan yang telah Allah dan Rasul tetapkan 

sehingga terwujudnya Insan Kamil.
9
 

 Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa 

pendidikan ialah suatu proses dalam mengubah tingkah laku 

individu dengan proses pembelajaran, didalam proses-proses 

tersebut para pendidik bertanggung jawab sepenuhnya agar 

peserta didik mengenyam pendidikan secara sempurna serta 

mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada didalam diri 

mereka dan mampu bersaing di dalam dunia modern ini. 

                                                           
6
 Ali Ashraf,Horison Baru pendidikan Islam,penerjemah: Sori Siregar 

(Bandung:Pustaka Firdaus,1989), 23. 
7
 Omar Mohammad al-Touny al-syaibany, falsafah al-tarbiyah al-

islamiyah,(terj.) Hasan Langgulung,(Jakarta:Bulan Bintang,1979), 399. 
8
 Abuddin Nata,Manajemen Pendidikan: Mengatasi kelemahan pendidikan 

Islam di Indonesia,(Jakarta:Kencana,2003) 
9
 Marzuki,Pendidikan Karakter Islam(Jakarta:Amzah 2017), 5. 
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 Dalam suasana kehidupan modern dan kebudayaan yang 

mengglobal serta terpenuhinya berbagai mobilitas  kehidupan 

secara teknologis saat ini, manusia mulai berhadapan dengan 

masalah klasik mengenai jati-diri dan tujuan dalam hidupnya
10

 

dalam perkembangan serta kemajuan IPTEK mengakibatkan 

munculnya nilai-nilai baru. Nilai-nilai tersebut ada beberapa yang 

sejalan dengan ketentuan-ketentuan Allah Swt,namun ada juga 

yang dapat menyesatkan manusia. salah satunya adalah terlalu 

mengedepankan individualisme dan juga egoisme,memunculkan 

sikap acuh pada kepentingan bersama. Usaha tolong menolong 

untuk berbuat keburukan dan kerusakan di bumi semakin 

meningkat
11

 

  Sudah menjadi rahasia umum, bahwasannya kejahatan dan 

pelanggaran nilai-nilai yang terjadi saat ini banyak dilakukan 

oleh berbagai golongan masyarakat dan disegala aspek 

kehidupan. Mirisnya kejahatan dan pelanggaran  yang dilakukan 

oleh kaum atau golongan yang seharusnya memberikan teladan 

kepada masyarakat luas. Tindakan yang  merugikan masyarakat 

ini dilakukan oleh beberapa golongan terpelajar, pengusaha, 

pejabat dalam menjalankan peran dan fungsinya.bahkan 

kejahatan dan pelanggaran nilai-nilai yang mereka lakukan ini 

lebih berbahaya dari orang-orang strata rendah, kaum kurang 

terdidik ataupun kaum kurang terpelajar
12

  

Melihat uraian diatas dapat diketahui bahwasannya ada 

beberapa permasalahan mendasar bagi dunia pendidikan islam, 

sehingga menyebabkan keterbelakangan umat islam di dunia. 

Bila dikaitkan dengan pendidikan,hal ini menunjukkan rapuhnya 

landasan moral dan nilai-nilai dalam pendidikan. Sistem nilai dan 

moral  yang diharapkan sangat jauh dari kenyataan yang 

diharapkan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

tersebut, pendidikan islam perlu membangun serta mengontruksi 

                                                           
10 Abdul Munir mulkhan,Paradigma Intelektual Muslim, 

(Yogyakarta:Sipres,1993),3. 
11 Hadari Nawawi,Pendidikan Dalam Islam(Surabaya:Al-Ikhlas,1993),333. 
12 Soerjono soekamto,Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta:Raja Grafindo 

persada,1995), 409-41. 
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kembali konsep dan sistem pendidikannya sesuai dengan nilai-

nilai dan moral dalam Islam agar dapat membangun peradaban 

sesuai dengan misi Islam.  

Dengan demikian Penelitian ini akan mencoba memahami dan 

mencari tahu informasi salah satu konsep pendidikan yang 

fundamental dari seorang tokoh pendidikan,Yaitu Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas. Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

merupakan pemikir muslim terkemuka dan pembaru pemikiran di 

Dunia islam. Kepeduliannya sangat kuat terhadap kemunduran 

umat islam,Pemikiran jeniusnya serta gagasannya banyak 

diimplementasikan kedalam lembaga pendidikan bertaraf 

internasional.
13

 

Salah satu konsep pendidikan yang fundamental,integral dan 

dianggap mampu membangun peradaban serta dapat di jadikan 

sebagai kerangka ataupun landasan pendidikan dalam perspektif 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas tersebut adalah  konsep 

ta‟dib. Kata ta‟dib berasal dari kata adab. Kata adab juga 

merupakan kata dasar untuk kata peradaban (Indonesia), maka 

dalam aktivitas pendidikan, ta‟dib merupakan upaya 

mempersiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam 

membangun peradaban yang berkualitas di masa sekarang dan di 

masa depan
14

 

   Syed Al-Attas memberikan asumsi bahwa sekarang ini 

banyak terjadi kerusakan adab ,penyebab utama persoalan  ini 

bersumber dari kebingungan dan kekeliruan persepsi keilmuwan 

para pemimpin yang ada disemua lapisan dalam tatanan 

masyarakat. Baik yang ada didalam sektor keagamaan, politik , 

ekonomi dan birokrasi. Kebingungan dan kekeliruan persepsi 

keilmuwan ini salah satu diantaranya disebabkan oleh adanya 

interfensi pandangan hidup asing, khususnya barat yang 

                                                           
13

 Wan Mohd Nor Wan Daud,Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam 

Syed.M. Naquib Al-Attas,penerjemah: Hamid Fahmy,dkk  (Bandung : Mizan 2003), 

14. 
14 Muhaimin,Nuansa baru pendidikan Islam: mengurai benang kusut Dunia 

pendidikan,(Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada,2006),14. 
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berlandaskan pada nilai-nilai dualisme, sekularisme, humanisme, 

dan sofisme. Akibatnya, makna ilmu itu sendiri bergeser jauh dari 

makna hakiki dalam Islam. Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai hubungan erat 

dengan adab. Kekeliruan dan kebingungan persepsi mengenai 

Ilmu pengetahuan sebagaimana telah dikemukakan diatas akan 

menciptakan ketiadaan atau kerusakan adab di masyarakat.  

 Adab merupakan prasyarat bagi penularan ilmu 

pengetahuan,sebaliknya, rusaknya ilmu pengetahuan dapat 

dilacak dari rusaknya adab. Dari kerusakan adab inilah, yang 

akan menghambat masyarakat dalam melahirkan pemimpin yang 

berkualitas di segala bidang atau lapisan. Atau sebaliknya 

memaksa masyarakat melahirkan pemimpin yang cenderung 

menghancurkan  masyarakat daripada membangunnya.
15

  

Dari Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kerusakan adab 

akan mengakibatkan nilai-nilai moral,adab,etika serta nilai 

keagamaan hilang dari kehidupan individual dan sosial. Oleh 

karena itu, pendidikan terkhusus pendidikan Islam dituntut untuk 

mampu menciptakan sebuah budaya serta tradisi menuju 

terwujudnya masyarakat yang mengedepankan peradaban serta 

nilai-nilai terutama nilai-nilai Karakter. Nilai-nilai tersebut 

hendaknya diterapkan didalam kehidupan Individu dimulai dari ia 

menginjak sekolah dasar hingga keperguruan tinggi nanti 

sehingga seorang Individu tersebut bisa mengedepankan adab 

sebagaimana yang telah ia pelajari sejak dulu kala. 

Dalam Modernisasi dan perkembangan moral manusia 

merupakan hasil dari tingginya tingkat pendidikan, kesadaran dan 

pemahaman manusia terhadap dirinya sendiri, dan alam yang 

menggerakan suatu peradaban pada tingkatan yang lebih tinggi. 

Ketika suatu peradaban berkembang, ia akan semakin kokoh dan 

mampu mengembangkan berbagai teknologi dan keahlian yang 

menjadikannya semakin berperadaban(civilized).
16

  

                                                           
15Ibid.,24-25 
16

 Ibid.,26. 
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Untuk membenahi kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan 

dalam ilmu, Syed Al Attas menawarkan sebuah proyek besar 

dalam menangani masalah ini. Proyek tersebut memerlukan 

perangkat-perangkat yang kuat. Karena itu melalui pendidikan 

Islam lah proyek ini dapat dijalankan. Karena pendidikan Islam 

merupakan basis utama yang seharusnya mampu untuk mencetak 

manusia beradab. Yakni manusia yang berpandangan hidup 

(worldview) Islam dan menguasai ilmu ilmu-ilmu Islam secara 

integrative. Tentunya hal ini sangat penting, sebab loss of adab 

(kehilangan adab) merupakan masalah yang sangat besar 

khususnya bagi umat islam. Dan apabila umat islam ingin bangkit 

dari keterpurukan, bangkit menjadi umat yang hebat maka konsep  

yang ditawarkan oleh Syed Naquib Al-Attas ini adalah konsep 

yang paling tepat untuk memperbaiki kerusakan adab.  

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah disampaikan 

di atas peneliti bermaksud untuk mengkaji pemikiran Syed 

Muhammad Naquib Al Attas tentang Konsep Ta‟dib, oleh karena 

itu Skripsi ini mengambil tema besar yang berjudul “KONSEP 

TA’DIB MENURUT SYED MUHAMMAD NAQUIB AL 

ATTAS DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN 

KARAKTER”. 

 

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian 

    Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis 

menfokuskan pada konsep ta‟dib menurut Syed M. Naquib Al-

Attas serta relevansinya dengan pendidikan karakter dan fokus ini 

dibagi menjadi 2  Sub fokus penelitian yaitu: 

1. Konsep Ta‟dib Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas  

2. Relevansi Konsep Ta‟dib menurut Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas dengan Pendidikan Karakter. 
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D. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian singkat di latar belakang, maka penulis 

hendak merumuskan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep Ta‟dib menurut Syed Muhammad 

Naquib Al-Attas? 

2. Bagaimana Relevansi konsep Ta‟dib dengan Pendidikan 

karakter? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah diatas,maka tujuan 

penelitian dalam hal ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep Ta‟dib menurut Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas. 

2. Untuk mengetahui relevansi konsep Ta‟dib yang digagas  

oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dengan 

pendidikan karakter. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian 

ini, baik teoritis maupun praktis, antara lain : 

1. Secara Teoritis Akademik 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan melalui Konsep Ta‟dib 

perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan 

Relevansinya Dengan pendidikan Karakter. 

b. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau 

pedoman oleh civitas akademi dalam  menyelesaikan  

problematika terkait dengan Pendidikan Islam.  
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2. Secara Praktis  

a. Berguna bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam 

tentang Konsep Ta‟dib perspektif Syed Muhammad 

Naquib Al-Attas dan Relevansinya dengan pendidikan 

Karakter 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

dunia pendidikan islam, dan dapat memberi sumbangan 

keilmuwan mengenai konsep Ta‟dib menurut Syed M. 

Naquib Al-Attas dan relevansinya dengan pendidikan 

karakter. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Setelah melihat beberapa penelitian, ada beberapa 

penelitian yang membahas beberapa hal yang berkaitan 

dengan tema yang akan diteliti. Adapun Penelitian yang secara 

tidak  langsung  relevan  dengan  judul  pembahasan  yang 

akan ditulis penulis adalah : 

1. Jurnal yang ditulis oleh Kholili Hasib mahasiswa 

Pascasarjana ISID (Gontor) yang berjudul “Pendidikan 

Konsep Ta‟dib Sebagai Solusi Pendidikan Islam Di Era 

Global” Vol 2 nomer 3 Tahun 2009. dalam penelitiannya 

Kholili membahas lebih dalam konsep pendidikan Islam 

At-ta‟dib yang digagas oleh Syed Naquib Al-Attas. Hal 

tersebut merupakan bentuk usaha mereoriginalisasi 

kembali konsep pendidikan Islam yang dizaman ini mulai 

berbelok arah dari konsep dasar pendidikan yang 

ditanamkan oleh Islam. Sehingga akan terdetik kembali 

ruh pendidikan Islam yang selama ini telah melayang jauh 

dari sarangnya. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Suyuthi Dosen IAIN 

Ampel Surabaya, yang berjudul “Ta‟dib Sebagai Upaya 

Rekonstruksi Pendidikan Islam Perspektif Syed Naquib 

Al-Attas” Vol 1 nomor 2 Tahun 2011. Dalam tulisannya 

beliau membahas tentang Ta‟dib yang digadang gadang 
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sebagai suatu upaya yang dapat membantu perubahan 

dalam  masyarakat melalui Pendidikan Islam. 

3. Skripsi yang disusun oleh Firstania Sukanto,Jurusan 

fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Sunan Kalijaga 2008, 

Dengan judul Konsep pendidikan menurut Syed 

Muhammad Naquib Al Attas. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa. 1) Pendidik bukan hanya seorang 

pengajar (mu‟alim) yang tugasnya mentransfer ilmu 

pengetahuan saja, tapi juga harus melatih pribadi yang 

baik dengan cara melatih untuk menjadi pribadi dan 

tauladan bagi peserta didik yang lainya. 2) Relevansi 

konsep Ta‟dib harus di eksekusi/ dilaksanakan di 

indonesia untuk mencapai nilai-nilai yang ada dalam 

pendidikan agama islam, namun para guru agama harus 

mahir untuk menghantarkan peserta didiknya berakhlakul 

karimah sesuai dengan Alquran Dan As Sunnah. 

4. Skripsi yang disusun oleh Andi Pratama, dengan Judul 

Epistesmologi Pendidikan Islam ( telaah atas pemikiran 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas) tahun 2002 dalam 

penelitian tersebut mengungkapkan berbagai 

permasalahan yang ada dalam bidang epistemologi 

khususnya epistesmologi Islam. Namun penelitian ini 

tidak membahas lebih lanjut mengenai tujuan dari 

pemikiran pendidikannya tentang Ta‟dib untuk 

menghasilkan model manusia yang ideal yakni manusia 

universal atau manusia adab sebagai tujuan akhir yang 

ingin dicapai oleh pendidikan Syed Al-Attas dalam 

Pendidikan Islam. 

5. Skripsi yang disusun oleh Wastuti, dengan Judul Konsep 

Ta‟dib dalam pendidikan Islam.  Tahun 2009 Dalam 

penelitian tersebut pendidikan didalam Islam adalah untuk 

membangun pondasi Islam, sehingga disitu ada pondasi 

yang kokh untuk membentuk manusia yang unggul secara 

kemampuan, amal serta pandangan kedepannya serta 

moral dan kebaikan. Namun didalam masyarakat masih 



 
 
12 

banyak terjadi pelanggaran moral yang banyak dilakukan 

orang terpelajar yang seharusnya menjadi tauladan 

didalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti ingin 

mengetahui dan juga memahami gagasan pendidikan yang 

sangat fundamental yaitu Syed M. Naquib Al-attas yakni 

tentang Ta‟dib yang dijadikan konsep dalam dunia 

pembangunan Islam. 

 

H. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk 

mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya.
17

 

Sedangkan Metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat 

yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian 

dan untuk mencapai tujuan penelitian
18

. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

             Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yakni 

melalui penelusuran kepustakaan (Library Research), yaitu 

jenis penelitian dari khazanah literatur dan menjadikan 

“dunia teks” sebagai objek utama analisinya, yaitu: dengan 

cara menuliskan, mengklasifikasi, mereduksi, mengeditkan 

dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis
19

 

                  Penelitian ini mengkaji ide, gagasan, pendapat yang 

dikemukakan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam 

pendidikan islam dari literatur tertentu baik buku, majalah, 

jurnal atau dokumen yang dipandang mempunyai relevansi 

terhadap pembahasan,baik referensi yang secara langsung 

membahas tema penelitian ataupun yang secara tidak 

langsung berkaitan dengan Ta‟dib dan juga Pendidikan 

                                                           
17

 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif,(Bandung: Alfabeta,2008),1. 
18

 Kartini kartono, Pengantar metodologi riset sosial, Alumni, 

Bandung,1998), 15. 
19

 Noeng Muhajir, Metodologi penelitian kualitatif, (Yogyakarta: Rake 

Sarasin,1989) ,17. 
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Karakter. 

2. Sumber Data 

 Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kepustakaan, maka metode yang digunakan adalah studi 

kepustakaan atau dokumentasi, yaitu mengkaji dan 

menela‟ah berbagai buku, tulisan, artikel, jurnal ataupun 

majalah yang mempunyai relevansi dengan tema pokok 

dalam pembahasan proposal ini. 

  Adapun sumber datanya dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu: 

a. Data Primer 

      Data primer merupakan data utama yang nantinya 

akan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 

merupakan suatu kajian pada salah satu ide atau gagasan 

pemikiran seorang tokoh, yaitu Syed Muhammad Naquib 

Al-Attas oleh karena itu, titik fokus kajian penelitian ini 

adalah pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas 

yang ia tulis pada beberapa literatur yang berkaitan 

dengan konsep ta‟dib dan telah diterjemahkan kedalam 

bahasa Indonesia, serta beberapa buku terkait dengan 

Pendidikan Karakter.dalam penelitian ini digunakan 

sumber data primer dari beberapa buku diantaranya:  

1. Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Karya Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas, Mizan: Bandung, 

2003 

2. Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid  Syed 

Muhammad Naquib Al-Attas Revitalisasi Adab-

Ta‟dib dalam pendidikan, karya Dr. H. Komaruddin 

Sassi, Kencana: Jakarta, 2020 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang akan melengkapi dari 

data primer, dimana sumber data menggunakan jurnal 

penelitian, artikel, buku, surat kabar dan majalah, 
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internet, dan lain-lain yang tentunya berkaitan dengan 

masalah, guna memperkaya dan melengkapi sumber data 

primer. Adapun beberapa data sekunder yang melengkapi 

data primer adalah: 

1. Konsep Pendidikan Islam: Rangka Pikir 

Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam, Karya 

Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Mizan: 

Bandung,1992 

2. Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan 

Krisis Multidimensional,Karya Masnur Muslich, 

Bumi Aksara: Jakarta,2013 

3. Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an Karya 

Ulil Amri Syafri, PT RajaGrafindo Persada: 

Jakarta,2012 

 

3. Metode Pengumpulan data 

    Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling 

utama didalam suatu penelitian, karena tujuan utama dalam 

sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian 

ini metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 

(library research). Dengan metode studi pustaka, penulis 

mengkaji semua sumber yang berkaitan dengan Konsep 

Ta‟dib, Syed M. Naquib Al-Attas, Pendidikan Islam, 

Pendidikan Karakter, baik pada buku, jurnal, karya Ilmiah, 

Internet, dan lain-lain yang digunakan dalam penelitian. 

          Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan 

metode penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan 

membaca buku-buku karangan Syed Muhammad Naquib Al-

Attas, serta membaca buku buku yang berkaitan tentang 

pemikiran pemikiran Syed Naquib Al-Attas tentang Ta‟dib 

serta membaca buku buku yang berkaitan tentang Pendidikan 

karakter yang akan penulis gunakan dalam penelitian. 
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4. Metode Analisa Data 

     Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melauka sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan
20

 

Sebelum menganalisa data, terlebih dahulu penulis 

memproses data-data yang telah dikumpulkan, kemudian 

penulis memproses data-data yang telah dikumpulkan, 

kemudian penulis menganalisis dan menginterprestasikannya. 

Adapun alur kegiatan yang digunakan dalam menganalisa 

data, yaitu:
21

 

a. Reduksi data 

  Kegiatan merangkum atau memilih hal-hal yang 

penting, untuk menemukan gambaran yang lebih  jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.
22

 

     Pada Reduksi data, penulis merangkum serta memilih 

hal-hal yang penting dalam buku primer tentang 

gagasan Syed Muhammad Naquib Al-Attas tentang 

konsep Ta‟dib, penulis memilih dan merangkum 

beberapa rangkuman yang menjelaskan tentang Ta‟dib. 

b. Penyajian Data 

  Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya 

yaitu penyajian data. Penyajian data adalah menyajikan, 

menyusun, dan mengorganisasikan data kedalam suatu 

pola hubungan yang saling berkaitan , sehingga akan 

dapat mudah dipahami.
23

 

                                                           
20 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

PT. Rosdakarya,2008), 221-222 
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 246 
22 Ibid., 
23 Ibid., 



 
 
16 

   Pada penyajian data, penulis melakukan hal tersebut 

sesudah penulis mereduksi data. Dalam menyajikan 

data penulis menyajikan, menyusun data tentang konsep 

Ta‟dib serta pendidikan Karakter tersebut dengan gaya 

bahasa yang mudah dipahami. Serta menganalisis 

keterkaitan pendidikan karakter dengan konsep Ta‟dib. 

c. Kesimpulan/verifikasi  

 Setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data, 

maka tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi untuk menjawab masalah diawal, karena pada 

penelitian kualitatif rumusan masalah masih bersifat 

sementara dan dapat terus berkembang.
24

 

  Setelah penulis melakukan  tahap penyajian data, 

selanjutnya penulis menarik kesimpulan atas  penyajian 

beberapa data yang telah diperoleh oleh penulis dan 

verifikasi untuk menjawab rumusan masalah diawal.  

 

   Selanjutnya, data yang diperoleh di analisis dengan analisis 

isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat 

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau 

tercetak dalam media massa.
25

 Analisis isi dapat digunakan 

untuk menganalisis semua bentuk data-data penelitian baik 

buku, jurnal, artikel, berita, dan lain-lain. Dengan menggunakan 

metode analisis isi dapat memperoleh suatu hasil atau 

pemahaman terhadap berbagai isi pesan yang disampaikan. 

    Dalam hal ini Penulis menganalisis data menggunakan 

analisis isi, analisis yang dilakukan terhadap gagasan konsep 

Ta‟dib serta pendidikan Karakter. Analisis dilakukan terhadap 

makna-makna yang terkandung didalam seluruh buku primer 

yang penulis gunakan yang membahas tentang konsep Ta‟dib. 

 

                                                           
24 Ibid., 
25 Mahmud, metode penelitian pendidikan, (bandung: Pustaka Setia, 2011), 

104-105 
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I. Sistematika Pembahasan  

    Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah dimulai dari bab muka skripsi yang meliputi: 

Halaman cover skripsi, halaman sampul, halaman abstrak, 

halaman persetujuan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata 

pengantar, daftar isi. 

  Pada Bab I Pendahuluan berisi tentang penegasan Judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

    Bab II memuat tentang landasan teori yang memuat tentang: 

Telaah teoritik terhadap pokok permasalahan penelitian. 

  Bab III memuat tentang Riwayat Tokoh Syed M. Naquib Al-

Attas, kiprah Syed Al-Attas didunia pendidikan serta karya-

karya beliau. 

Bab IV memuat tentang analisis Konsep Ta‟dib menurut 

Syed M. Naquib Al-Attas serta relevansi Konsep Ta‟dib 

menurut Syed M. Naquib Al-Attas dengan Pendidikan Karakter 

Bab V bab terakhir berisi Kesimpulan, Saran-Saran. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas dari semua isi 

pembahasan skripsi dan juga rekomendasi yang menjadi akhir 

dari penulisan skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Ta’dib   

1. Pengertian Ta’dib 

       Secara Etimologis Ta‟dib berasal dari kata addaba, 

yuaddibu,Ta‟dibban  yang artinya mendidik atau pendidikan 

sopan santun atau adab. Dari Etimologi ini, dapat dipahami 

bahwa Ta‟dib itu berkenaan dengan budi pekerti, moral, dan 

etika. Dalam Islam, budi pekerti, moral, etika dan adab itu 

satu rumpun dengan akhlak. Secara Terminologis, Ta‟dib 

diartikan sebagai proses mendidik yang ditujukan dengan 

pembinaan budi pekerti pelajar dan berujung pada proses 

penyempurnaan Akhlak.
1
 

 Ta‟dib diartikan juga sebagai sarana tranformasi nilai-

nilai akhlak manusia yang bersumber dalam ajaran agama 

yang bersumber pada diri manusia, sehingga menjadi dasar 

bagi terjadinya proses islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam hal 

ini dapat diartikan bahwa Ta‟dib merupakan pendidikan yang 

ditujukan kepada manusia agar manusia tersebut memiliki 

moral, etika, dan akhlak mulia sebagaimana bercermin pada 

Misi Rosul yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia.
2
 

Menurut Syed Al-Attas Ta‟dib adalah Penyemaian 

dan penanaman adab dalam diri seseorang. Ta‟dib berarti 

pengenalan, pengakuan secara berangsur-angsur ditanamkan 

kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala 

sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa,sehingga 

membimbing kearah pengenalan dan pengakuan kekuasaan 

                                                           
1 Abdul Mujib Dan Jusuf Mudzakar, ilmu pendidikan islam, (Jakarta: 

kencana prenada media,2006),20 
2 Kemas Badaruddin, Filsafat Pendidikan Islam, (Bengkulu : Pustaka 

belajar,2009), 36 
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dan keagungan Tuhan dalam tatanan wujud dan 

keberadaannya.
3
 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya 

Ta‟dib adalah sebagai suatu konsep  yang ditujukan untuk 

mendidik dan membimbing manusia melalui pembelajaran 

dan pengajaran agar memiliki sikap dan budi pekerti yang 

luhur serta akhlak yang mulia dengan bersumber dalam ajaran 

agama Islam yaitu Al-Qur‟an dan hadist. 

2. Ruang Lingkup Ta’dib  

Ditinjau dari Ruang lingkup, maka dapat dimengerti 

bahwa Konsep Ta‟dib secara dasar yang berasal dari kata 

addabba yang bermakna mendidik meliputi atas beberapa hal 

yaitu: 

   1. Pendidik (Muaddib) 

 Pendidik (Muaddib) atau Guru berperan sangat penting 

dalam suatu pendidikan. Pendidik adalah semua orang yang 

bertanggung jawab dalam mengembangkan dan membina 

peserta didik dalam segala aspeknya baik kognitif, 

psikomotorik, afektif mental dan spiritualnya. Pendidik atau 

Muaddib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta 

didik untuk bertanggung jawab dalam pembangunan 

peradaban yang berkualitas dimasa depan. Ta‟dib 

sebagaimana dipahami dalam bentuknya yang terbatas, dapat 

dilembagakan melalui bentuk pengajaran personal yang 

diberikan oleh seorang guru (muaddib) kepada anak-anak 

raja, sultan, menteri, pemimpin militer, kaum terpelajar, 

ataupun keluarga kaya.
4
  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya 

pendidik ialah orang-orang yang bertanggung jawab dalam 

pendidikan dalam hal ini pendidik tidak terbatas pada guru 

yang disekolah namun juga mencangkup orang tua dan 

                                                           
3 Ibid 
4 Wan mohd nor wan daud, Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. 

Naquib Al-Attas, 185 
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semua orang dewasa. Para guru atau pendidik hendaknya 

bersabar dalam mengajar peserta didik serta menghargai 

kemampuan peserta didik dan jika peserta didik melakukan 

kesalahan hendaknya mengoreksinya dengan penuh rasa 

simpati. 

 

        2. Peserta didik  

   Peserta didik adalah orang yang memerlukan pengetahuan, 

ilmu, bimbingan dan pengarahan Islam berpandangan bahwa 

hakikat sebuah ilmu itu berasal dari Allah SWT, sedangkan 

proses perolehannya didapatkan melalui belajar. Dalam 

mencari Ilmu peserta didik harus mempunyai niat yang ikhlas 

serta kesabaran dan kejujuran. Peserta didik harus 

mempraktikannya (Ilmu yang telah didapat)  dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga kualitas imannya akan menjadi lebih kuat 

dan lebih kukuh. Peserta didik adalah salah satu komponen 

manusia sentral dalam proses belajar-mengajar, peserta 

didiklah yang menjadi pokok persoalan dan sebagai tumpuan 

perhatian.
5
        

     Dari Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa peserta didik 

adalah orang yang membutuhkan suatu pengajaran atau Ilmu 

dari muaddib dengan proses belajar.Peserta didik hendaknya 

sabar serta menghormati dan percaya kepada guru dan peserta 

didik hendaknya sabar atas kekurangan gurunya. Peserta didik 

sebelum belajar kepada guru harus mempersiapkan 

spritualnya seperti niat yang ikhlas, sabar, dan jujur, peserta 

didik hendaknya mengenal prinsip ini sejak dini dan harus 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik 

harus menghormati dan percaya kepada guru, Sabar dengan 

kekurangan gurunya dan menempatkannya dalam perspektif 

yang wajar. Peserta didik harus memahami dengan benar isi 

dan pesan yang disampaikan oleh pendidik (guru) dan 

                                                           
5 Ibid., 258 
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mengaplikasikannya secara tepat dalam kehidupan pribadi dan 

sosial. 

3. Perbuatan Mendidik 

     Perbuatan mendidik ialah seluruh kegiatan, sikap dan 

tindakan pendidik dalam menghadapi peserta didiknya. 

Perbuatan mendidik adalah perbuatan memberikan teladan. 

Perbuatan mendidik adalah perbuatan memberikan 

pemahaman dan perbuatan mengarahkan dan menuntun 

kearah yang baik dan benar. Dalam hal ini Para guru atau 

pendidik hendaknya bersabar dalam mengajar peserta didik 

serta menghargai kemampuan peserta didik dan jika peserta 

didik melakukan kesalahan hendaknya mengoreksinya dengan 

penuh rasa simpati.
6
 

       Dari penjelasan diatas perbuatan mendidik adalah suatu 

proses pemberian pemahaman kepada peserta didik. Perbuatan 

mendidik merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan 

oleh para pendidik (Muaddib) dalam hal ini, para pendidik 

hendaknya berhati-hati dalam berbuat sesuatu karena hal 

tersebut akan menjadi contoh bagi para peserta didik, 

karenanya hal tersebut akan menjadi cerminan bagi peserta 

didik. 

4. Materi Pendidikan 

Materi Pendidikan ialah segala sesuatu yang merupakan isi 

pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk 

keperluan pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan raga serta 

berguna bagi modal bagi kehidupannya dimasa depan. Materi 

pendidikan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 

harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi 

standar kompetensi yang telah ditetapkan.
7
 

        Dari definisi diatas dapat dimengerti bahwasannya materi 

pendidikan merupakan suatu pokok dalam proses pendidikan 

yang diberikan oleh pendidik (muaddib) untuk peserta didik 

                                                           
6 Ibid.,263 
7 Ibid.,269 
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agar dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan 

mutu kembangnya dalam proses pendidikan. Materi 

pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

suatu proses pengajaran karna didalam materi pendidikan 

itulah para pendidik mengajarkan para peserta didiknya. 

3. Ta’dib Dalam Perspektif Islam 

  Ta‟dib mempunyai arti yaitu mendidik, mendidik dalam 

islam  merupakan kewajiban bagi seorang muslim terutama 

bagi orang tua ke anaknya, guru ke muridnya dan lain 

sebagainya. Menurut Imam Al-Ghazali Mendidik adalah 

menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta 

membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri kepada 

Allah SWT karena tujuan pendidikan dalam Islam  adalah 

upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya.
8
 

Jika dilihat dari sudut pandang diatas berarti seorang yang 

mendidik (pendidik) harus mampu membawa yang didik 

(peserta didik) menjadi manusia yang dapat melaksanakan 

aktivitas kehidupan sehari-hari sesuai dengan Al-Qur‟an dan 

Sunnah Rasul SAW, dan menjadi manusia yang mempunyai 

ilmu pengetahuan, serta memiliki sikap dan akhlak yang baik. 

Rasullullah SAW sebagai suri tauladan baik bagi umat Islam 

maupun umat non Muslim. Beliau banyak mengubah manusia 

yang biadab menjadi beradab. 

Salah satu cendikiawan barat, Mollier, pernah mengatakan 

bahwa mustahil untuk memperbaiki akhlak komunitas 

jahiliah. Terlebih dalam waktu singkat yang hanya 23 Tahun, 

dan mengangkatnya ke garda terdepan kemanusiaan. Namun, 

hal tersebut dapat dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. 

Kenyataan tersebut jelas membuktikan bahwa ajaran yang 

beliau bawa memang bersifat universal dan dapat diterima 

oleh semua suku bangsa. Itulah yang menjadikan Rasullullah 

                                                           
8Ridwan Abdullah s,Muhammad kadri “pendidikan karakter anak yang 

islami” (Jakarta: PT bumi aksara 2016),12 
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SAW sebagai murrabi paling berpengaruh, paling menonjol, 

dan paling kredibel sepanjang sejarah Manusia. 

Sejarawan barat yang beragama Kristen, Michael H.Hart  

dalam bukunya the 100, menempatkan Rasulullah SAW pada 

urutan pertama dari 100 tokoh didunia yang paling 

berpengaruh sepanjang sejarah. Penilaian objektif tersebut 

berdasarkan pada asumsi bahwa beliau telah sukses 

membangun peradaban umat manusia secara gemilang dengan 

ajaran Islam yang diembannya.
9
 Implementasi Ta‟dib terdapat 

di diri Rasulullah SAW, beliaulah manusia Agung yang 

mengajarkan betapa pentingnya adab. 

Ta‟dib sebagai makna mendidik diambil dari hadis Nabi 

yang berbunyi : 

َعْن َعْبِد للاِ بِن َمْسُعْود َرِضَي للاُ َعْنهُ قَاَل : قَاَل َرُسْوُل للاِ َصلَّى 

 للاُ َعلَْيِه َوَسلَّم أَدَّبَنِى َربِّى فَأَْحَسَن تَأِْدْيبِى

 (َرَواهاِْبُن ِحبَّاُن(

 Dari Abdullah Ibnu Mas‟ud r.a Rasulullah SAW bersabda: 

“Tuhanku telah mendidikku dan dengan demikian menjadikan 

pendidikanku yang terbaik” ( ( H.R Ibnu Hibban)
10

 

    Dari hadis diatas dapat dipahami bahwasannya Ta‟dib 

merujuk kepada kata Mendidik, sejatinya Rasullullah SAW 

adalah sebagai icon dalam mendidik, sudah pasti kata 

mendidik merujuk kepada hal-hal yang baik seperti Membaca 

Al-Qur‟an dan mengamalkannya. Karena didalam Al-Qur‟an 

tersebut terdapat banyak petunjuk hidup bagi Manusia. 

Implementasi Ta‟dib terdapat pada diri Rasulullah SAW 

sebab didalam diri Rosul terdapat sifat mulia yang cenderung 

ditanamkan kepada para sahabat serta keluarganya didalam 

kehidupan Rasullullah SAW. Rasullullah SAW sebagai suri 

                                                           
9 Tayar Yusuf, konsep kepemimpinan dalam Islam (Bandar Lampung : UIN 

Raden Intan Lampung 2003) ,15. 
10

 Komaruddin Sassi, Ontologi Pendidikan Islam Paradigma Tauhid Syed 

Muhammad N Al-Attas Revitalisasi Adab-Ta‟dib dalam Pendidikan,132 
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tauladan yang baik bagi seluruh Umat di dunia. Ta‟dib 

mengajarkan bagaimana seharusnya manusia itu bersikap, 

bersikap sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan dan 

juga yang terdapat didalam Al-Qur‟an serta Ijtihad para 

Ulama dan tidak melenceng dari sumber-sumber tersebut. 

4. Tujuan  Ta’dib 

   Ta‟dib merupakan suatu istilah untuk menamai pendidikan 

islam. Adapun tujuan Ta‟dib sama seperti tujuan pendidikan 

yaitu menciptakan manusia yang baik. Adapun tujuan 

pendidikan menurut pandangan teoretis yang pertama 

berorientasi kemasyarakatan, yaitu pandangan yang 

menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam 

menciptakan rakyat yang baik, baik untuk sistem pemerintahan 

demokratis oligarkis maupun monarkis. Pandangan teoretis 

yang kedua lebih berorientasi kepada individu, yang lebih 

memfokuskan diri pada kebutuhan, daya tampung serta minat 

pelajar.
11

 

Mereka yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang 

berorientasi kepada masyarakat berpendapat bahwa pendidikan 

bertujuan mempersiapkan manusia yang bisa berperan dan 

menyesuaikan diri dalam masyarakatnya masing-

masing.berdasarkan hal ini, tujuan dan target pendidikan 

dengan sendirinya diambil dari dan diupayakan untuk 

memperkuat kepercayaan, sikap, ilmu pengetahuan, dan 

sejumlah keahlian yang sudah diterima dan berguna bagi 

masyarakat. Konsekuensinya, karena kepercayaan, sikap, ilmu 

pengetahuan, dan keahlian yang bermanfaat dan diterima oleh 

sebuah masyarakat tersebut harus bisa mempersiapkan peserta 

didiknya untuk menghadapi segala bentuk perubahan yang 

ada.
12

 

Sementara itu, pandangan teoritis pendidikan yang 

berorientasi individual berpendapat bahwa tujuan utama 

                                                           
11 Wan mohd nor wan daud, Filsafat Dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. 

Naquib Al-Attas,163. 
12 Ibid.,164. 
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pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik agar bisa 

meraih kebahagiaan yang  optimal melalui pencapaian 

kesuksesan kehidupan bermasyarakat dan ekonomi suatu 

masyarakat tertentu. Aliran kedua lebih menekankan 

peningkatan intelektual, kekayaan, dan keseimbangan jiwa 

peserta didik. Menurut mereka, meskipun memiliki banyak 

persamaan dengan peserta didik  yang lain, seorang peserta 

didik masih tetap memiliki keunikan dari berbagai sisi. 

Sekarang ini, pendidikan menjadi alat mobilisasi sosial 

ekonomi individu atau Negara. Dominasi sikap yang seperti ini 

dalam dunia pendidikan telah melahirkan patologi psiko-sosial, 

terutama di kalangan peserta didik dan orang tua, yang terkenal 

dengan sebutan “ penyakit diploma “ (diploma disease)” , yaitu 

usaha dalam meraih suatu gelar pendidikan bukan karena 

kepentingan pendidikan itu sendiri, melainkan karena nilai-nilai 

ekonomi dan sosial. Fenomena ini tidak pernah melanda umat 

islam sebelumnya dan sangat berbahaya bagi prinsip-prinsip 

dasar filsafat pendidikan Islam, yaitu mencari Keridhaan Allah 

Swt. 

Syed Al-Attas, pemikir kontemporer muslim sekaligus 

penggagas konsep Ta‟dib sebagai makna pendidikan Islam serta 

orang pertama yang mendefinisikan arti pendidikan secara 

sistematis, menegaskan dan menjelaskan bahwa tujuan 

pendidikan menurut Islam bukanlah untuk menghasilkan warga 

Negara dan pekerja yang baik. Sebaliknya, tujuan tersebut 

adalah untuk menciptakan manusia yang baik. Hal ini 

disebutkan lagi secara detail dalam bukunya, Islam and 

Secularism : “Tujuan mencari Ilmu adalah untuk menanamkan 

kebaikan ataupun keadilan dalam diri manusia sebagai  seorang 

manusia dan Individu, bukan hanya sebagai seorang warga 

Negara ataupun anggota masyarakat. Yang perlu ditekankan 

(dalam pendidikan) adalah nilai manusia sebagai manusia sejati, 

sebagai warga kota, sebagai warga Negara dalam kerajaannya 

yang mikro, sebagai sesuatu yang bersifat spiritual, (dengan 

demikian yang ditekankan itu) bukanlah nilai manusia sebagai 
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entitas fisik yang diukur dalam konteks pragmatis dan utilitarian 

berdasarkan kegunaannya bagi Negara, masyarakat, dan 

dunia.
13

 

Syed Al-Attas berpendapat bahwa warga Negara atau 

pekerja yang baik dalam sebuah Negara sekuler tidak sama 

dengan manusia yang baik. Sebaliknya manusia yang baik 

sudah pasti seorang pekerja dan warga Negara yang baik. 

Sangat jelas bahwa jika majikan ataupun Negara itu baik, 

sebagaimana yang didefinisikan dalam kerangka ajaran Islam, 

menjadi pekerja ataupun warga Negara itu sama dengan 

menjadi manusia yang baik. Namun, sebuah Negara Islam 

mensyaratkan adanya partisipasi aktif umat Islam yang kritis. 

Dari penjelasan-penjelaskan diatas dapat kita ketahui 

bahwasannya Tujuan Ta‟dib itu seperti Tujuan pendidikan 

Islam. Yaitu menciptakan manusia yang Insan Kamil. Ta‟dib 

bertujuan untuk menciptakan manusia yang baik, Seorang 

manusia yang beradab, dan seseorang yang tetap 

mengedepankan nilai-nilai serta syariat-syariat Islami dalam 

mencari Ilmu pengetahuan serta tidak menyimpang dari ajaran 

Al-Qur‟an dan Hadist. 

5. Perbedaan Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib  

      Tarbiyah, Ta‟lim dan Ta‟dib merupakan istilah-istilah yang 

diartikan sebagai makna pendidikan Islam, namun ada beberapa 

Istilah yang membedakan antar ketiga makna tersebut.   Yang 

pertama, Tarbiyah, kata at-Tarbiyah adalah bentuk masdar yang 

berasal dari fi‟il Madhi (bentuk lampau) rabba, dan mempunyai 

pengertian yang sama dengan kata dasar rabba, dan dari segi 

kandungannya sama artinya dengan kata rabb yang merupakan 

nama Tuhan. Para ahli memberikan definisi at-Tarbiyah bila 

diidentikan dengan kata ar-rabba sebagai berikut: Menurut Al-

Qurtubi, bahwa arti ar-rabb adalah pemilik, tuan, yang maha 

memperbaiki, yang maha pengatur, yang maha pengubah, dan 

yang maha menunaikan. Al-Jauhari memberi arti at-

                                                           
            13 Ibid.,172. 
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tarbiyah,rabbah, dan rabba dengan memberi makan, 

memelihara, dan mengasuh. Kata dasar ar-rabb yang 

mempunyai pengertian yang luas antara lain: memiliki, 

menguasai, mengatur, memelihara, memberi makan, 

menumbuhkan, mengembangkan, dan berarti pula mendidik.
14

 

  Para ahli memberikan definisi Tarbiyah, bila diidentikkan 

dengan Ar-Rabb sebagai berikut: 

1. Menurut Al-Qurthubi bahwa arti ar-rabb adalah 

pemilik,tuan, maha memperbaiki, yang maha pengatur, 

yang maha mengubah, dan yang maha menunaikan. 

2. Menurut Louis al-Ma‟luf, ar-rabb berarti tuan,pemilik, 

memperbaiki,perawatan, tambah dan mengumpulkan. 

3. Al-Jauhari yang dikutip oleh Al-Abrasy memberi arti kata 

tarbiyah dengan rabba dengan memberi makan, 

memelihara, dan mengasuh. 

          Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwasannya 

Tarbiyah adalah diartikan sebagai pemberi makan, pengasuh, 

memelihara, menguasai dan juga mengatur. Tarbiyah berasal 

dari kata Ar-rabb yang artinya tuan, pemilik, bisa juga diartikan 

sebagai maha pengatur, maha pengubah. 

Namun  menurut Syed Al-Attas, secara semantik istilah 

Tarbiyah tidak tepat dan tidak memadai untuk membawakan 

konsep pendidikan dalam pengertian Islam, sebagaimana 

dipaparkan: 

1. Istilah Tarbiyah yang dipahami dalam pengertian 

pendidikan, sebagaimana digunakan dimasa kini tidak 

bisa ditemukan dalam lesikon-lesikon bahasa Arab besar. 

2. Tarbiyah dipandang sebagai pendidikan, dikembangkan 

dari penggunaan Al-Qur‟an dengan istilah rabba yang 

berarti sama,tidak secara alami mengandung unsur-unsur 

essensial pengetahuan, intelegensi dan kebijakan yang 
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Muzzakir ( Tasikmalaya : Edu pubhliser 2020) h.29 
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pada hakikatnya merupakan unsur pendidikan yang 

sebenarnya. 

3. Jika sekiranya dikatakan bahwa suatu makna yang 

berhubungan dengan pengetahuan disusupkan ke dalam 

konsep rabba, maka makna tersebut mengacu pada 

kepemilikan pengetahuan dan bukan penanamannya.
15

 

  Yang kedua, Ta‟lim dipetik dari kata allama yuallimu dan 

ta‟lim, yuallimu diartikan dengan mengajarkan, untuk itu istilah 

ta‟lim diterjemahkan dengan pengajaran (instruction). Istilah 

Muallim atau pengajar yang berarti orang yang melakukan 

pengajaran, juga dimunculkan dalam hadis Nabi Muhammad 

SAW . Adapun makna ta‟lim secara umum hanya terbatas pada 

pengajaran dan pendidikan kognitif Semata-mata. Hal ini 

memberikan pemahaman bahwa ta‟lim hanya mengedepankan 

proses pengalihan ilmu pengetahuan dari pengajar (muallim) 

dan yang diajar (muta‟allim). Ta‟lim juga mewakili ungkapan 

proses dari tidak tahu menjadi tahu.
16

 

Namun Istilah Ta‟lim bahwa yang berarti Ilmu bisa untuk 

dialihkan meliputi semua ilmu termasuk diantaranya sihir. 

Sehingga istilah Ta‟lim lebih dekat dengan pengajaran bukan 

pendidikan, karena pendidikan dalam pengertian Islam tentu 

saja harus mengarah pada manusia yang lebih baik, Sesuai 

peran dan fungsinya didunia ini. Apabila pendidikan Islam 

diidentikkan dengan Ta‟lim, Para Ahli memberikan pengertian 

sebagai berikut: 

1. Syed Muhammad Naquib Al-Attas mengartikan Ta‟lim 

disinonimkan dengan pengajaran tanpa adanya 

pengenalan secara mendasar, namun bila Ta‟lim 

disinonimkan dengan tarbiyah, Ta‟lim mempunyai arti 

pengenalan tempat segala sesuatu dalam sebuah 

sistem.menurutnya ada hal yang membedakan antara 

                                                           
               15 Suyuthi Pulungan, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta : Kencana 

2019) h.22. 
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tarbiyah dengan Ta‟lim, yaitu ruang lingkup Ta‟lim lebih 

umum daripada Tarbiyah, karena Tarbiyah tidak 

mencangkup segi pengetahuan dan hanya mengacu pada 

kondisi eksistensial dan juga tarbiyah juga merupakan 

terjemahan dari bahasa latin education , yang keduanya 

mengacu kepada segala sesuatu yang bersifat fisik-mental, 

tetapi sumbernya bukan dari Wahyu.  

2.  Menurut Rasyid Ridha, Ta‟lim adalah proses 

transmisi berbagai Ilmu pengetahuan pada jiwa individu 

tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu.               Rasyid 

Ridha memahami kata allama Allah kepada Nabi Adam as, 

sebagai proses transmisi yang dilakukan secara bertahap 

sebagaimana Adam menyaksikan dan menganalisis asma-

asma yang diajarkan Allah kepadanya.     

 Dari penjelasan ini disimpulkan bahwa pengertian ta‟lim 

lebih luas atau lebih umum daripada tarbiah, ta‟lim 

mencangkup fase bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa, 

sedangkan Tarbiyah yang khusus berlaku pada anak-anak. Hal 

ini karena ta‟lim mencangkup fase bayi, anak-anak, remaja dan 

orang dewasa, sedangkan Tarbiyah, khusus pendidikan dan 

pengajaran fase bayi dan anak-anak.
17

 

        Dari definisi diatas dapat kita ketahui bahwasannya Ta‟lim 

bisa diartikan sebagai pengajaran ilmu atau juga bisa diartikan 

sebagai proses transfer ilmu kepada seseorang. Namun dalam 

hal ini ilmu mencangkup umum. Artinya semua ilmu bisa 

diartikan dalam Ta‟lim. 

  Yang ketiga Ta‟dib, kata Ta‟dib mashdar dari addaba yang 

sebenarnya konsisten bermakna mendidik. Berkenaan dengan 

hal itu, seorang guru yang mengajarkan etika dan kepribadian 

tersebut disebut juga dengan mu‟addib. Ada tiga derivasi dari 

kata addaba, yakni adib, ta‟dib, muaddib. Dari gambaran 

tersebut dapat dikatakan, keempat makna itu saling terikat dan 

berkaitan. Seorang pendidik (muaddib), adalah orang yang 
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mengajarkan etika, kesopanan, pengembangan diri atau suatu 

ilmu (ma‟rifah) agar anak didiknya terhindar dari kesalahan 

ilmu, menjadi manusia yang sempurna (insan kamil) 

sebagaimana yang telah dicontohkan dalam pribadi Rasullullah 

SAW.
18

 

 Menurut Syed Al-Attas Istilah yang paling tepat untuk 

pendidikan Islam adalah ta‟dib bukan tarbiyah ataupun ta‟lim. 

Term Tarbiyah tidak menunjukkan kesesuaian makna, ia hanya 

menyinggung aspek aspek fisikal dan emosional manusia. Term 

Tarbiyah juga dipakai untuk mengajari Hewan. Adapun Ta‟lim  

secara umum hanya terbatas pada pengajaran dan pendidikan 

kognitif. Akan tetapi ta‟dib sudah menyangkut ta‟lim ( 

pengajaran) di dalamnya. Singkatnya, konsep ta‟dib 

mengandung makna yang lebih komprehensif dan integratif 

dibandingkan tarbiyah. 

     Konsep Ta‟dib adalah konsep pendidikan Islam yang 

komprehensif, karena aspek-aspek ilmu dan proses 

pencapaiannya mesti dicapai dengan pendekatan Tauhid dan 

objek-objek yang diteropong dengan pandangan hidup Islami 

(worldview Islam). Pendekatan Tauhid adalah pendekatan yang 

kotomis. Dalam melihat realitas. Menurut Syed Al-Attas 

pendidikan Islam bukanlah seperti pelatihan yang akan 

menghasilkan spesialis. Melainkan proses yang akan 

menghasilkan Individu baik (insan adabi), yang akan 

menguasai berbagai bidang studi secara Integral dan koheren 

yang mencerminkan pandangan hidup Islam.
19

 

       Dari Penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwasannya 

ada perbedaan dalam Tarbiyah, Ta‟lim dan juga Ta‟dib: 

1. Tarbiyah lebih menonjolkan pada menumbuhkembangkan 

fisik material dan unsur-unsur kasih sayang serta untuk 

hal-hal yang konkret. Oleh karena itu proses pendidikan ini 

cenderung menanamkan kasih sayang kepada peserta didik 

                                                           
18

Ibid.,25. 
19

Ibid.,26. 



 
 
32 

hal ini cocok dan konkret dipakai untuk proses pendidikan 

tingkat dasar. 

2. Ta‟lim yaitu diartikan untuk mengajarkan ilmu atau dapat 

digunakan juga sebagai transfer ilmu. Pada tingkat ini lebih 

cocok untuk dipakai pada proses tingkat pendidikan 

menengah yaitu lanjutan remaja ke menjelang dewasa. 

Namun pada hakikatnya Ta‟lim adalah pengajaran ilmu 

kepada seseorang yang mana dalam hal tersebut hanya 

terkandung pengajaran ilmu tanpa hal yang lainnya. 

3.  Ta‟dib diartikan sebagai konsep mendidik, menurut Syed 

Naquib term Ta‟dib adalah yang paling tepat untuk 

memaknai pendidikan Islam. Menurut beliau Ta‟dib sudah 

mencangkup Tarbiyah maupun Ta‟lim (Pengajaran dan 

Unsur Kasih sayang) sehinggaTa‟dib lah yang paling 

cocok untuk Pendidikan Islam saat ini. 

 

B. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter  

   Secara Etimologis, kata karakter berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu charassein yang berarti to engrave, kata to 

engrave bisa diterjemahkan mengukir, melukis, 

memahatkan, atau menggoreskan. Dalam Kamus bahasa 

Indonesia kata karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain, dan watak. Dengan demikian, 

orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, 

berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.
20

 

Karakter identik dengan akhlak sehingga karakter 

merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang 

melipuri seluruh aktivitas manusia baik dalam rangka 

berhubungan dengan Tuhan,diri sendiri, sesama manusia, 

maupun lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 
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 Marzuki Pendidikan Karakter Islam, 20.  
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perasaan, perkataam, dan perbuatannya berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

Konsep pendidikan karakter dikenalkan sejak tahun 1900-an. 

Meskipun banyak ahli yang menggunakan konsep ini 

sekarang. Thomas Lickona yang dianggap sebagai tokoh 

yang mempopulerkannya, terutama ketika ia menulis 

bukunya yang berjudul educating for character: How our 

school can teach respect and responbility.(1991) yang 

kemudian disusul oleh tulisan-tulisannya, seperti “The return 

of character education” yang dimuat dalam jurnal  

educational leadership (November 1993). Melalui buku dan 

tulisannya itu lickonna menyadarkan dunia akan pentingnya 

pendidikan karakter. Menurutnya, pendidikan karakter 

mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan 

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

dan melakukan kebaikan (doing the good)
21

 

Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana 

yang benar dan mana yang salah kepada peserta didik, tetapi 

juga menanamkan kebiasaan (habitutation) tentang yang 

baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan 

mau melakukannya. Pendidikan karakter  erat kaitannya 

dengan Etika. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan 

maka pelaksanaan pendidikan karakter harus ditunjang 

dengan dukungan dari lingkungan  dan peranan guru sebagai 

contoh teladan bagi peserta didik.
22

Dengan demikian, 

pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan 

pendidikan akhlak atau pendidikan moral. 

Dari beberapa definisi diatas Maka dapat disimpulkan 

Pendidikan Karakter merupakan usaha yang disengaja untuk 

membantu seorang memahami, menjaga, dan berperilaku 

yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia sehingga 

memiliki potensi intelektual dan memiliki kemauan yang 

                                                           
21 Ibid., 
22 Sofyan Mustoip dkk., implementasi pendidikan karakter, ( Surabaya : CV 

Jakad Publishing) 2018. 59  
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keras untuk memperjuangkan kebaikan dan keluhuran serta 

dapat mengambil keputusan secara bijak sehingga mampu 

memberikan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Pendidikan karakter tidak bisa dibiarkan 

jalan begitu saja tanpa adanya upaya-upaya cerdas dari para 

pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Tanpa 

upaya-upaya cerdas, pendidikan karakter tidak akan 

menghasilkan manusia yang pandai sekaligus menggunakan 

kepandaiannya dalam rangka bersikap dan berperilaku baik 

(Berkarakter mulia). 

2. Pendidikan Karakter Dalam Perspektif 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, sedangkan karakter tercela harus 

dijauhkan dari kehidupan setiap muslim. Implementasi 

karakter dalam islam terdapat didalam diri Rasulullah SAW, 

dalam pribadi Rosul bersemi nilai-nilai akhlak yang mulia 

dan agung.
23

 

      Karakter tidak diragukan lagi memiliki peran besar 

dalam kehidupan Manusia. Pembinaan karakter menepati 

kedudukan penting dan dianggap memiliki fungsi terutama 

didalam masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT  

dalam Q.s An-Nahl ayat 90: 

                     

                       

       

 

                                                           
23 Abdul Majid, Dian Andaya ni, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, ( 

Bandung : PT Remaja rosdakarya,2012) .59. 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan 

kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) 

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. 

Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.” (Q.s An-Nahl:90) 

Berdasarkan Ayat diatas dapat dipahami bahwasannya 

Allah memerintah kita supaya memiliki karakter yang Mulia 

dan menjauhi karakter yang tercela.dalam dunia pendidikan 

yang mempunyai peran terpenting untuk mengubah peserta 

didik agar memiliki karakter yang mulia adalah pendidik itu 

sendiri karena kebiasaan pendidik ketika proses mengajar 

terutama didalam sekolah yang akan menjadi sorotan utama 

bagi peserta didik.  

3. Prinsip Pendidikan Karakter  

   Menurut Lickona dkk, terdapat sebelas prinsip agar 

Pendidikan Karakter dapat berjalan efektif, yaitu: 

1. Mengembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai 

kinerja pendukung nya sebagai pondasi karakter yang 

baik. 

2. Definisikan karakter secara komperhensif yang 

mencangkup pikiran, perasaan dan perilaku. 

3. Gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja dan 

proaktif dalam pengembangkan karakter. 

4. Ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian. 

5. Beri peserta didik kesempatan untuk melakukan 

tindakan moral 

6. Buat kurikulum akademik yang bernakna dan 

emenantang yang menghormati semua peserta didik, 

mengembangkan karakter, dan membantu peserta didik 

untuk berhasil. 

7. Usahakan mendorong motivasi diri peserta didik. 
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8. Libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran 

dan moral yang berbagi tanggung jawab dalam 

pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-

nilai inti yang sama yang membimbing pendidikan 

peserta didik. 

9. Tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral 

dan dukungan jangka panjang bagi insiatif pendidikan 

karakter. 

10. Libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra 

dalam upaya pembangunan karakter. 

11. Evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai 

pendidik karakter dan sejauh mana peserta didik 

memanifestasikan karakter yang baik.
24

 

Dari Penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya dari 

11 prinsip pendidikan karakter diatas, kita ketahui 

bahwasannya bukan hanya pendidik yang berperan penting 

dalam menjalankan pendidikan karakter, tetapi juga orang-

orang sekitar peserta didik juga berperan penting dalam 

memberikan pendidikan karakter. Terutama peran keluarga 

yang memang sejak lahir telah berdampingan dengan peserta 

didik. 

4. Tujuan Pendidikan Karakter 

  Secara prinsipil,Pendidikan Karakter bertujuan membentuk 

bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, 

bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang 

dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan, dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa. Secara Operasional, pendidikan Karakter bertujuan 

untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil 

pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan 

karakter atau akhlak mulia peserta didik mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan 
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 Suyanto, Panduan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Pertama, 
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pengetahuannya,sehingga terwujud dalam perilaku sehari-

hari.
25

 

 Pendidikan Karakter membentuk kecerdasan intelektual, 

emosional, sosial dan spiritual. Kecerdasan Intelektual 

merupakan kemampuan seseorang mengembangkan 

intelektualnya, sehingga ia dapat berpikir logis, rasional, 

kreatif dan mampu memecahkan berbagai problema 

kehidupan yang dihadapinya.kecerdasan emosional adalah 

kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dalam 

berbagai situasi. Kecerdasan sosial merupakan kemampuan 

seorang hidup berdampingan dengan orang lain dan 

berinteraksi dengan alam. Kecerdasan Spiritual merupakan 

kemampuan seseorang menghayati nilai-nilai keagamaan dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
26

 

 Sesuai dengan fungsi pendidikan Nasional yang tertuang 

dalam UU No. 2 Tahun 2003 tentang sisdiknas menyatakan 

bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan Karakter dimaksudkan untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pendidikan Karakter berfungsi : 

1. Mengembangkan potensi dasar peserta didik agar 

berhati baik, berpikir baik, dan berperilaku baik. 

2. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang 

multikultur. 

3. Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam 

pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui 

berbagai media yang mencangkup keluarga, satuan 

                                                           
25 Ibid.,45 
26 Aisyah M. Ali, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasinya 

(Jakarta: Kencana 2018),14. 
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pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, 

pemerintah, dunia usaha, dan media massa.
27

 

  Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa Tujuan 

Pendidikan Karakter adalah untuk membentuk watak dan 

kepribadian bangsa dan juga bertujuan untuk mencetak generasi 

bangsa agar memiliki karakter yang mulia serta dapat bersaing 

didunia. Dan juga agar dapat membentuk kecerdasan 

intelektual, emosional, sosial dan spiritual. 

5. Fungsi Pendidikan Karakter 

      Pendidikan karakter berfungsi yaitu mengembangkan potensi 

dasar agar berhati baik, berpakaian baik, dan berperilaku baik, 

memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikural 

dan peradaban bangsa yang kompetetif dalam pergaulan dunia
28

 

hal ini tertuang dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang fungsi 

pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, cakap, berilmu,kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang bertanggung jawab serta 

demokratis.
29

 

    Dari Penjelasan UU no 20 tahun 2003 diatas dapat dikatakan 

bahwa pendidikan karakter sendiri memiliki fungsi untuk 

mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hal ini dapat dilihat dan diurai dari fungsi pendidikan karakter, 

meliputi: 

                                                           
      27 Ibid  15. 
28

 Sri Nirwati, Pendidikan Karakter, (Jogjakarta : Familiar relasi inti Media, 

2011) 16-17 
29 Ibid 
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1) Membentuk watak dan perilaku peserta didik agar 

memiliki watak yang baik yang sesuai dengan nilai dan 

norma dimasyarakat. 

2) Membangun bangsa agar memiliki sikap toleransi 

3) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetetif dalam 

pergaulan dunia. Dalam hal ini pendidikan karakter 

dilakukan diberbagai tempat baik lingkungan, satuan 

pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, dan lain 

sebagainya.
30

 

Dari Penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Fungsi 

Pendidikan Karakter adalah untuk mengembangkan potensi 

individu agar lebih berperilaku dan bercakap sesuai dengan 

nilai-nilai karakter sehingga dapat meningkatkan peradaban 

bangsa  yang kompetetif dalam pergaulan dunia. 

6. Ruang Lingkup Pendidikan Karakter 

   Karakter bertujuan untuk membentuk karakter para peserta 

didik, dalam penerapannya diharapkan mampu dan diterapkan 

nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran dan harus 

dikembangkan didalam sekolah adapun beberapa ruang 

lingkup pendidikan karakter terdapat beberapa nilai karakter 

yaitu:  

1) Religius,  

 Religius merupakan Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

2) Jujur,  

 Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

 

                                                           
30 Ibid., 
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3)Toleransi, 

 Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan 

orang lain yang berbeda dengan dirinya. 

 4) Disiplin,  

 Disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh kepada berbagai ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja keras,  

 Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar 

dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif,  

Kreatif merupakan berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah 

dimiliki. 

7) Mandiri,  

 Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis,  

 Demokratis merupakan cara berpikir, bersikap dan bertindak 

yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa Ingin Tahu,  

 Rasa Ingin Tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya. 

10) Semangat Kebangsaan,  

 Semangat Kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak dan 

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

Negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. 

 



 
 

41 

11) Cinta Tanah Air,  

 Cinta tanah air yaitu cara berpikir, bertindak dan berwawasan 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulia dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, politik dan bangsa. 

12) Menghargai Prestasi,  

 Menghargai Prestasi yaitu sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat/Komunikatif,  

  Bersahabat/Komunikatif merupakan tindakan yang 

memperlihatkan senang bicara,bergaul dan bekerja sama 

dengan orang lain. 

14) Cinta Damai,  

   Cinta damai merupakan sikap dan perkataan dan tindakan 

yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. 

15) Gemar membaca,  

Gemar membaca merupakan kebiasaan menyediakan waktu 

untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan 

bagi dirinya. 

       16) Peduli Lingkungan,  

 Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu 

ingin berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

disekitarnya dan mengembangkan upaya- upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17) Peduli Sosial  

 Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 
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18) Tanggung Jawab. 

Tanggung Jawab adalah sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya 

dia lakukan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. 

 

    Dari beberapa definisi nilai-nilai karakter diatas dapat 

dipahami bahwa dalam pembentukan karakter harus dilakukan 

secara sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan aspek 

“knowledge, feeling, loving, dan action”. Pembentukan karakter 

diibaratkan sebagai bentuk seseorang menjadi body builder 

yang dapat dicontohkan sebagai “latihan-latihan otot-otot 

akhlak” secara terus-menerus agar menjadi kokoh dan kuat. 

Sebab itulah pentingnya penanaman karakter sejak usia dini 

agar dapat terbentuknya karakter-karakter yang diharapkan. 
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