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ABSTRAK 

 

Ilmu pengetahuan islam dan pembentukan karakter religius 

merupakan hal yang rumit untuk dipecahkan. Karena pada saat ini 

masih banyak masyarakat yang memandang ilmu pengetahuan dan 

karakter religius sebagai hal yang “Tabu” dan dianggap tidak 

seberapa penting. 

Sehubung dengan perlunya ilmu pengetahuan islam 

sebagai pembentuk karakter religius dalam masyarakat khususnya 

calon guru PAI daan umumnya untuk umat manusia maka 

solusinya adalah memberikan penjelasan megenai ilmu 

pengetahuan islam sebagai pembentuk karakter religius dalam 

buku Jundullah karya Said Hawwa sebagai alternative dan solusi 

membenahi permasalahan tentang pembentuk karakter religius 

pada masa kini dan massa yang akan datang. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ilmu 

pengetahuan islam guna membentuk karakter religius dalam buku 

Jundullah karya Said Hawwa. Jenis penelitian skripsi ini yaitu 

penelitian pustaka (library research) bersifat deskriktif analisis 

sumber data primer buku Jundullah. Teknik pengumpulan data 

yang diguakan dalam penelitin ini menggunakan teknik 

kepustakaan berupa dokumentasi dengan teknik analisis data 

berupa metode (content analisis) menganalisis isi. 

Pembahasan tentang ilmu pengetahuan islam sebagai 

pembentuk karakter religius dalam buku Jundullah karya said 

hawwa. Peneliti menemukan bahwa buku Jundullah dijadikan 

sumber bahan dan sumber acuan bagi ilmu pengetahuan sebagai 

pembentuk karakter religius karena kitab tersebut membahas 

tentang ilmu pengetahuan islam yang mengacu pada pembentukan 

karakter religius pada manusia. 

 

Kata Kunci: Ilmu Pengetahuan Islam, Karakter, Religius 
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 vii 

MOTTO 

 

 َ
ه

ِخَر َوَذَكَر ّللّا َ َواْلَيْوَم اْْله
ه

ِ اُْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِّمْن َكاَن َيْرُجوا ّللّا
ه

ۗ  َكِثْيًرا لََقْد َكاَن لَُكْم فِْي َرُسْوِل ّللّا  

 

 

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. (QS. Al-Ahzab: 21) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebaagai kerangka awal untuk memudahkan dalam sekripsi 

ini, penulis akan terlebih dahulu menguraikan beberapa istilah 

yang berhubungan dengan judul skripsi. Adapun judul skripsi ini 

adalah: “Ilmu Pengetahuan Islam Sebagai Pembentuk 

Karakter Religius Dalam Buku Jundullah Karya Said 

Hawwa” Dalam penulisan skripsi ini penulis mengupayakan agar 

dapat menghindari kesalahan di dalam memahami judul skripsi 

ini maka penulis perlu memberikan penegasan judul sebagai 

berikut: 

 

1. Ilmu Pengetahuan Islam 

Ilmu pengetahuan adalah aktifitas intelektual yaang 

sistematis untuk menyelidiki, menemukan, dan 

meningkatkan pemahaman secara rasional dan empiris dari 

berbagai segi kenyataan tentang alam semesta. Pada 

hakikatnya ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari 

kebenaran ilmiah yang seseuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. 

Dengan ilmu pengetahuan maka setiap manusia akan bisa 

mendapatkan sebuah kebenaran melalui proses-proses 

tertentu baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun 

dengan sebagai cara lainya. Ilmu pengetahuan dalam islam 

dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam pencapai 

kesejahteraan hidup didunia dan memberi kemudahan dalam 

mengenal tuhan.
1
 

 

2. Pembentukan Karakter 

 Pembentukan karakter merupakan bagian dari 

pendidikan nilai (values education) pendidikan karakter 

melibatkan tiga aspek bagian karakter yaitu pengetahuan 

tentang moral, perasaan, dan prilaku bermoral. melalui 

sekolah merupakan usaha mulia yang baik untuk dilakukan. 

                                                             
1 Jurnal Soshum Insentif, Vol. 2, No. 1, April,2019 



 

 
2 

Sekolah  tidak hanya bertanggung jawab dalam membuat 

peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi 

juga dalam jati diri, karakter dan kepribadian.
2
 

 

3. Religius 

 Arti religius adalah relligi yang berasal dari bahasa 

inggris (religion) sebagai kata beda yang berarti agama atau 

kepercayaan akan adanya kekuatan suatu kodrati diatas 

manusia. Sedangkan religius berasal dari kata religious yang 

berarti sifat religi yang melekat.
3
 

 

4. Jundullah 

 Jundullah adalah buku yang menerangkan 

bahwasanya seseorang yang telah mengkhidmatkan dirinya 

pada Allah SWT dengan membawa nilai-nilai Rabbani dan 

menyeru manusia kepada kebenaran serta jalan Allah SWT. 

 

5. Said Hawwa 

 Said Hawwa dilahirkan di Distrik Ililiyat selatan kota 

hamah, yaitu suatu kota yang terdapat di Suriyah, pada 28 

Jumadil ahir tahun 1354 H, bertepatan dengan 27 September 

1935 M. Said Hawwa termasuk ulama yang cendikiawan, 

beliau memiliki bakat besar didalam bidang pendidikan dan 

dakwah. Disamping itu beliau juga pernah memberikan 

kuliah, khutbah, dan ceramah di kuwait, irak, jordan, mesir 

dan katar.
4
 

 

  

                                                             
2 Dian Popi Oktari dan Aceng Khosasih, “Pendidikan Karakter Religius”. H. 

44. 
3 Moh Ahsanulkhaq, “Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik 

Melalui Metode Pembiasaan”, Jurnal Prakarsa Paedagogia, Vol. 2, No. 1, (Juni 
2019), h.21-23. 

4 Muhamad Edy Waluyo, Op. Cit, h.38. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan yang melatarbelakangi penulis memilih judul tersebut 

yaitu: 

Mahasiswa pendidikan agama Islam  memiliki peran dan 

tanggung jawab yang sangat penting di masyarakat setelah lulus, 

maka seorang mahasiswa harus menguasai beberapa ilmu 

pengetahuan Islam yang telah dipaparkan Said Hawa dalam 

menghadapi era modern ini, sehingga bekal ilmu yang telah 

dipelajari dan didapat bisa diimplementasikan di masarakat untuk 

membentuk karakter religius pada anak bangsa. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya ilmu pengetahuan pada zaman modern ini 

mengalami banyak perubahan yang sangat cepat, sedangkan 

agama bergerak dengan lambat sekali. Karena itu terjadi ketidak 

harmonisan antara agama dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu 

kemajuan yang diciptakan manusia dalam bidang ilmu 

pengetahuan harusb ditunjukkan untuk mencapai kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat, Al-Qur‟an sangat mendorong 

dikembangkanya ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dari 

banyaknya ayat AL-Qur‟an yang menyuruh manusia 

menggunakan akal pikiran da segenap potensi yang dimiliki 

untuk memperhatikan segala ciptaan Allah SWT. 

Urgensi mengetahui dan mempelajari beberapa ilmu 

pengetahuan Islam untuk membentuk karakter religius yang harus 

dimiliki oleh seorang muslim, berdasarkan pemikiran Said Hawa 

diantaranya ilmu ushuluts tsalasah (pengetahuan tiga ajaran 

Islam), Al-Qur‟an dan Ulumul Qur‟an, As-Sunnah dan ulumul 

hadits, ilmu ushulil fiqih, ilmu aqa‟id, ilmu fiqih, ilmu akhlak, 

Ilmu sirah (sejarah Islam), Ilmu bahasa Arab, ilmu konspirasi 

terhadap agama Islam dan umat Islam serta ilmu yang 

mempelajari tantangan yang dihadapi umat Islam, kajian Islam 

kontemporer, ilmu teknik berdakwah. Jadi, melalui ilmu 

pengetahuan Islam tersebut memiliki fungsi untuk membentuk 

karakter mahasiswa pendidikan Islam dalam membentuk karakter 

serta mampu mengimplementasi di masyarakat dalam mendidik 

karakter anak bangsa.  



 

 
4 

Karakter putra dan putri bangsa Indonesia perlu dibentuk di 

masa pendidik dari paud sampai perguruan tinggi, yang berfungsi 

untuk memperkuat jati diri dan identitas anak bangsa. Selain itu, 

untuk mengembangkan kepribadian yang berkarakter dalam 

menghadapi pengaruh budaya Barat.  Dari Ansulat Esmael dan 

Nafiah menyatakan membangun negara adalah membentuk 

warga yang berkarakter baik mulai dari rumah, sekolah atau 

lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, karakter sebagai acuan dalam 

membangun sebuah peradaban suatu Negara. 

Pendidikan karakter yang telah dilakukan oleh Rasulullah 

memberikan hasil signifikan bagi dakwah Islam, semakin maju. 

Mengubah karakter manusianya dulu maka untuk mengubah 

yang lainnya akan lebih muda. Rusaknya karakter memberikan 

kehancuran pada manusia itu sendiri.
 5

 Surah Al-Ahzab ayat 21, 

merupakan ayat yang membahas keberhasilan dakwah Rasulullah 

dan memimpin umat melalui keteladannya.
6
 Berikut Firman 

Allah: 

 

 َ ٌَ َْٚشُجٕ َّللاه ٍْ َكا ًَ جٌ َحَسَُحٌ نِ َٕ ِ أُْس ٌَ نَُكْى فِٙ َسُسِٕل َّللاه نَقَْذ َكا

َ َكثًِٛشا َرَكَش َّللاه َٔ ِخَش  ْٜ َو ا ْٕ اْنَٛ َٔ  

 

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. (QS: Al-

Ahzab: 21) 

 

Dunia pendidikan memiliki misi yaitu melahirkan generasi-

generasi yang memiliki intelektualitas tinggi dan menciptakan 

                                                             
5 Askar Ahmad, “Refleksi Historis Pendidikan Rasulullah Potret untuk 

Pendidikan Karakter Anak Bangsa”, TEOLOGIA, Vol. 23, No. 1, (Januari 2012), h. 

238. 
6 Ahmad Sudi Pratikan, “Pendidikan Karakter Religius Melalui Pembiasaan 

Membaca Surat Yasin Secara Klasikal”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 

Karakter, (Yogyakarta: Desember 2016), h. 87. 
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peradaban dengan karakter yang kuat.
7
 Putra dan putri bangsa 

Indonesia memiliki urgensi pembentukan karater religius di masa 

pendidik dari PAUD sampai perguruan tinggi, yang berfungsi 

untuk memperkuat jati diri dan identitas anak bangsa. Selain itu, 

untuk mengembangkan kepribadian yang berkarakter dalam 

menghadapi pengaruh budaya Barat. 

Karakter putra-putri bangsa Indonesia saat ini mengalami 

dekadensi, yang terbawa arus dampak negatif budaya barat. Maka 

menjadi urgensi bagi pendidik untuk membentuk karakter anak 

bangsa, sebelum mendidik maka perlunya seorang pendidik 

menguasai ilmu dalam membentuk karakter dalam dirinya. 

Permasalahan yang terjadi seperti pernyataan Erie Sudewo bahwa 

kemelut Indonesia yang semakin carut marut ini, diyakini karena 

ketidaan karakter. Berarti di Indonesia mengalami krisis karakter 

religius berdasarkan pernyataan tersebut.
8
 

Namun yang terjadi saat ini yaitu krisis karakter dari kalangan 

anak-anak, remaja para pelajar, orang dewasa. Pada anak-anak 

hal terjadi kecanduan game, sehingga sulit untuk bersosialisai di 

dunia nyata, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, memiliki 

sifat yang keras sehingga adanya game memberikan malas 

membaca dan belajar, malas beribadah. Kalangan remaja para 

pelajar seperti narkoba, pelecehan seksual, hubungan seksual 

sebelum menikah, aborsi, perkelahian, tawuran, kekerasan dan 

sebagainya. Sedangkan kalangan orang dewasa terjadi maraknya 

kasus narkoba dari pegawai aparat Negara, kalangan atas, 

menengah dan rendah, kasus korupsi.
 9 

Adanya permasalahan tersebut maka sudah rusak karakter 

anak bangsa, jika tidak dikendalikan maka akan membahanyakan 

bangsa ini tersendiri, sama saja menghancurkan sebuah 

peradaban. Menurut Marzuki, M., & Haq, P.I. bahwa dalam 

memperbaiki berbagai aspek karakter bangsa dengan 

                                                             
7 Afsya Oktafiani Hastuti dan Nurul Fatimah, “Implementasi Pendidikan 

Karakter Religius dalam Pembelajaran Sosiologi (Studi Kasus di SMA Negeri 1 

Comal)”, SOLIDARITY, Vol. 4, No. 2, (2015), h. 122. 
8 Agus Setiawan, “Prinsip Pendidikan Karakter dalam Islam (Studi 

Komprasi Pemikiran Al-Ghazali dan Burhanuddin Al-Zarnuji)”, Dinamika Ilmu, Vol. 
14, No. 1, (Juni 2014), h. 1. 

9 Ibid., 
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menekankan pembentukan karakter religius.
10

 Selaras dengan 

pendapat Naila Amalia, Luluk Asmawati dan Fahmi bahwa 

karakter utama yang harus ditanamkan pada peserta didik dan 

menjadi dasar untuk tercapainya kemajuan suatu bangsa yaitu 

karakter religius.
11

 

Marzuki dkk., mengungkapkan bahwa penanaman karakter 

religius dinilai sebagai aspek penting dan strategis dalam 

mencapai tujuan pendidikan Nasional.
12

 Dianataranya, 

memberikan dampak akhlak terpuji bagi manusia, memiliki budi 

pekerti, mampu membedakan yang baik dan buruk.
13

 Karakter 

religius merupakan bagian dari empat jenis karakter yang di kenal 

di Indonesia. Nilai-nilai dasar dalam pendidikan Islam 

merupakan acuan dalam pemebentukan karakter religius, yang 

menerapkan sifat jujur, dipercaya, menyampaikan amanah, dan 

cerdas.
14

 

Fokus pembentukan karakter religius ditujukan untuk 

mahasiswa pendidikan Agama Islam, dimana setelah sarjana 

memiliki tanggung jawab dalam mengabdi mendidik masyarakat. 

Yuliharti mengungkapkan bahwa keberhasilan Rasulullah dalam 

mendidik keluarganya, sahabatnya serta masyarakat luas dalam 

membentuk karakter, karena beliau pribadi yang berkarakter dan 

pendidik yang profesional. Rasulullah Saw sebagai pribadi yang 

berkarakter, mencerminkan sifat lemah lembut, peduli, tegas, 

kerja keras, mau berbagi, konsisten, sehingga sahabat sangat 

mencintai dan merindukannya. Sedangkan sebagai seorang 

                                                             
10 Marzuki, M., & Haq, P.I., “Penanaman nilai-nilai karakter religius dan 

karakter kebangsaan di Madrasah Tsanawiyah Al Falah Jatinangor Sumedang”. 

Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 8, No. 1, (2018), h. 84–94. 
11 Naila Amalia, Luluk Asmawati dan Fahmi, “Meningkatkan Karakter 

Religius Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Gerak dan Lagu”, JPP PAUD FKIP Untjrta”, 

Vol. 6, No. 1, (Mei 2019), h. 52. 
12 Marzuki, Ghufron, Kasiyan, Pierawan, & Ashadi, “Character education 

for 21st century global citizens”, Character Education for 21st Century Global 

Citizens, Vol. 73, (2018). 
13 Johansyah, “Pendidikan Karakter dalam Islam; Kajian dari Aspek 

Metodologis”, Jurnal Ilmiah: Islam Futura, Vol. 11, No. 1, (Agustus2011), h. 89. 
14 Siswanto, “Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Religius”, Tadris, 

Vol. 8, No. 1, (Juni 2013), h. 89-99. 
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pendidik profesional, Rasulullah Saw tampil sebagai guru yang 

menguasai banyak disiplin ilmu.
15

 

Jadi seorang mahasiswa pendidikan Agama Islam harus 

menguasai beberapa disiplin ilmu yang membekali membentuk 

karakter pada dirinya, serta diimplementasikan dalam mendidik 

karakter anak bangsa. Amanah menjadi guru PAI mencerminkan 

karakter yang baik, serta membentuk karakter anak bangsa. Oleh 

sebab itu, calon guru PAI harus menguasai beberapa ilmu 

pengetahuan Islam dalam membentuk karakter dalam dirinya 

sebagai bekal di masyarakat. Konteks ini, Said Hawa telah 

menyumbangkan pemikirannya tentang beberapa ilmu 

pengetahuan Islam yang harus dikuasai oleh seorang muslim, 

khususnya para intelek pendidikan Agama Islam. Melalui 

beberapa penguasaan materi maka dapat terbentuk karakter 

religius sebagai seorang muslim. 

Perilaku yang mencerminkan kemerosotan karakter karena 

kurangnya ilmu agama Islam, sehingga hidupnya hanya tentang 

dunia semata, lupa akan akhirat,serta tidak dekat dengan Allah 

SWT. Peristiwa krisis karakter tersebut perlunya mengatasi sama-

sama dari berbagai kalangan dalam kesadaran diri, khususnya 

para pendidik, seperti pendidik Agama Islam memiliki beban 

tersendiri dalam mendidik karakter dari berbagai kalangan umur. 

Permasalah yang ada kurang tertanam jiwa agama dalam diri 

manusia, yang disebabkan berkurangnya pendidikan agama 

dalam lingkungan keluarga, masyarakat serta sekolah. Adanya 

hal ini guru PAI sebagai esensi tersendiri dalam 

bertanggungjawab pembentukan karakter religius.
16

 

Oleh sebab itu, perlunya mahasiswa pendidikan Agama Islam 

membekali dirinya dalam memiliki beberapa ilmu pengetahuan 

Islam untuk membentuk karakter religius dalam dirinya dan 

                                                             
15 Yuliharti, “Pembentukan Karakter Islami dalam Hadis dan Implikasinya 

pada Jalur Pendidikan Non Formal”, POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 4, 

No. 2, (Juli-Desember 2018), h. 222. 
16 Asmuki, “Upaya Guru PAI dalam Membentuk Karakter Religius 

Melalui Kegiatan Keagamaan di SMP Muhammadiyah Karangasem Bali”, AL-

INSYIROH, Vol. 2, No. 1, (2018), h. 85. 
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implementasinya ilmu tersebut yang telah diperoleh akan 

diamalkan di masyarakat. 

 Peneliti memilih pemikiran said hawwa dalam kitab 

jundullah untuk dikaji lebih dalam yang berkaitan dengan ilmu 

pengetahuan karena said hawwa adalah tokoh muslim yang perlu 

dimunculkan pemikiranya. Dan udah banyak karya said hawwa 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan pada masa lalu dan saat 

ini. Peneliti memiliki landasan penting dalam mengkaji 

pemikiran said hawwa dalam buku jundullah tentang ilmu 

pengetahuan sebagai pembentukan karakter religius. 

Dari urayan diatas penulis tertarik untuk membahas tentang 

ilmu pengetahuan islam sebagai pembentuk karakter religius 

dalam kitab jundullah karya said hawwa. 

 

D. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang diatas penelitian ini berfokus kepada 

ilmu pengetahuan islam sebaggai pembentuk karakter religius 

dalam buku Jundullah karya Said Hawwa 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang 

telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah penelitian ini, 

yaitu “Bagaimana pemikiran said hawwa  tentang ilmu 

pengetahuan islam sebagai pembentuk karakter religius dalam 

buku Jundullah.?” 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, mengacu pada rumusan masalah 

yaitu untuk mengetahui tentang ilmu pengetahuan Islam sebagai 

pembentuk karakter religius dalam buku Jundullah karya Said 

Hawwa. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini memiliki memiliki manfaat secara 

teoritis dan praktis. Kedua manfaat tersebut sebagai jawaban 

untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada dalam dunia 

pendidikan Islam. Berikut manfaat dari penelitian ini, yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Manfaat teoritis pada penelitian ini, diharapkan mampu 

memberikan referensi-referensi kedepannya pada 

lembaga pendidikan Islam serta mengembangkan para 

ilmuwan Islam untuk lebih mengkaji terkait penelitian 

ini.  

b. Sebagai memperkaya karya ilmiah Islam terkait 

pemikiran-pemikiran tokoh Islam yang berpengaruh pada 

dunia yaitu pemikiran Said Hawa. 

c. Sebagai memperkaya karya Ilmiah terkait hasil dari 

penelitian untuk pembentukan karakter inteletual 

terhadap pendidikan Islam yaitu mengetahui pemikiran 

Said Hawa ilmu pengetahuan Islam apa saja yang harus 

diketahui oleh umat muslim untuk membentuk karakter 

dalam pendidikan Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk peneliti dapat lebih memahami beberapa ilmu 

pengetahuan Islam yang harus .dikuasi oleh seorang 

muslim, sebagai calon sarjana yang nantinya akan terjun 

ke masyarakat maka pentingnya ilmu ini sebagai modal 

dalam berdakwah di masyarakat. 

b. Untuk para intelek atau pelajar atau cendikia atau 

mahasiswa pendidikan Islam dapat mengetahui 

pembentukan karakter apa saja yang harus dimiliki pada 

ilmu pengetahuan Islam sesuai dengan pemikiran Said 

Hawa. 

 

H. Penelitian yang Relevan 

Adapun kajian pustaka sebagai pengetahuan penulis sebelum 

melakukan penelitian, supaya menambah referensi-referensi 

sehingga dapat membedakan penelitian terdahulu dan penelitian 

saat ini, dengan mengetahui perbedaan ini maka penulis dapat 

memperbaiki penelitian sebelumnya. Berikut penelitian 

terdahulu: 

1. Penelitian jurnal atas nama Nur Ainiyah, dengan judul 

penelitian “Pembentukan Karakter Religius melalui 

Pendidikan Agama Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan 
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bahwa pentingnya pembentukan karakter melalui 

pembelajaran PAI di sekolah, belajar fiqih sebagai 

pengetahuan hukum-hukum dalam beribadah, belajar sejarah 

Islam sebagai keteladanan, belajar aqidah sebagai dasar 

keimanan, belajar akhalak sebagai pengetahuan tingkah laku 

baik dan buruk. Penelitian dilakukan secara kualitatif.
17

 

2. Penelitian jurnal atas nama Johansyah, dengan judul penelitian 

“Pendidikan Karakter Religius dalam Islam (Kajian dari 

Aspek Metodologis)”. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 

pengertian pendidikan karakter bahwa Islam menekankan 

pembentukan karakter berupa pendidikan akhlak atau budi 

pekerti ang merupakan haikikat dari jiwa itu sendiri, 

pencapaian dari pembentukan karakter dalam Islam untuk 

membentuk muslimm sejati dengan memiliki akhlakul 

karimah, sebagai pengabdi, muttaqin, mu;min, dan muslim, 

karakter asmaul husna, ulul albab, dan karakter kenabian.
18

 

3. Penelitian jurnal atas nama Ani Jailani, Chaerul Rochman dan 

Nina Nurmila, dengan judul penelitian “Peran Pendidikan 

Agama Islam dalam Membentuk Karakter Jujur pada Siswa”. 

Hasil penelitian ini berdasarkan penelitian di lapangan pada 

lembaga pendidikan sekolah dasar menyatakan bahwa 

pelajaran PAI dapat membentuk perilaku jujur pada peserta 

didik, melalui pembelajaran dari Al-Qur‟an dan Hadis, sejarah 

Islam terdahulu.
19

 

4. Penelitian jurnal Nasrullah, dengan judul penelitian 

“Pembentukan Karater Religius Siswa Melalui Pendidikan 

Agama Islam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

terjadi krisis moral dalam pendidikan saat ini pada peserta 

didik, seperti  tawuran antar peserta didik, pencurian, 

pembunuhan, plagiarisme, penganiayaan, perkelahian, 

                                                             
17 Nur Ainiyah, “Pembentukan Karakter Religius dalam pendidikan 

Agama Islam”, Jurnal Al-Ulum, Vol. 13, No. 1, (Juni 2013), h. 25-38. 
18 Johansyah, “Pendidikan Karakter dalam Islam (Kajian dari Aspek 

Metodologis)”. Jurnal Islam ISLAM FUTURA, Vol. 11, No. 1, (Agustus 2011), h. 

100. 
19 Ani Jailani, Chaerul Rochman dan Nina Nurmila, “Peran Pendidikan 

Agama Islam dalam Membentuk Karakter Jujur pada Siswa”, Al-Tadzkiyyah: Jurnal 

Pendidikan islam, Vol. 10, No. 2, (2019), h. 257. 
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penyalahgunaan narkoba, menyontek maka guru pendidikan 

Agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk 

peserta didik dengan mengedepankan nilai karakter.
20

 

5. Penelitian jurnal Muhammad Anas Ma‟arif dan Muhammad 

Husnur Rofiq, dengan judul penelitian “Dzikir dan Fikr 

sebagai Konsep Pendidikan Karakter Religius: Telaah 

Pemikiran KH. Munawwar Kholil Al-Jawi”. Hasil penelitian 

ini Dzikir dan fikir merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan dalam kehidupan manusia sehingga keduanya 

saling mengisi satu sama lain untuk membentuk manusia yang 

utuh, di harapkan mampu membentuk peserta didik 

mengamalkan nilai-nilai yang termaktub dalam tujuan 

pendidikan karakter.
21

    

6. Penelitian jurnal Laganti Salayar, dengan judul penelitian 

“Pola Pendidikan Karakter Religius dalam Membentuk 

Karakter Mahasiswa di FTK  Jurusan Pendidikan Agama 

Islam IAIN Ambon”. Hasil penelitian ini bahwa pembinaan 

karakter dalam proses pembelajaran di kelas, pembinaan 

melalui Workshop, pembinaan melalui UKM, Pembinaan 

melalui dosen Penasehat Akademik.
22

  

7. Penelitian skripsi atas nama Fitri Nur Chasanah, dengan judul 

penelitian “Pendidikan Karakter Kajian Pemikiran Imam al-

Ghazali dalam Kitab Ayyuhal Walad”. Hasil penelitian 

menunjukkan pendidikan karakter dalam Kitab Ayyuhal 

Walad nilai individu yang meliputi karakter religius dan nilai 

kolektif atau sosial yang meliputi karakter peduli sosial, 

tanggung jawab, kerja keras, menghargai prestasi.
23

 

                                                             
20 Nasrullah, “Pembentukan Karater Siswa Melalui Pendidikan Agama 

Islam”, SALAM, Vol. 18, No. 1, (Juni 2015), h. 67. 
21 Muhammad Anas Ma‟arif dan Muhammad Husnur Rofiq, “Dzikir dan 

Fikr sebagai Konsep Pendidikan Karakter: Telaah Pemikiran KH. Munawwar Kholil 

Al-Jawi”, Tadrib, Vol. 5, No. 1, (Juni 2019), h. 1-20. 
22 Laganti Salayar, “Pola Pendidikan Karakter dalam Membentuk 

Karakter Mahasiswa di FITK Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Ambon”, al-

tizam, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017), h. 51. 
23 Fitri Nur Chasanah, “Pendidikan Karakter Kajian Pemikiran Imam al-

Ghazali dalam Kitab Ayyuhal Walad”, Skripsi IAIN Salatiga, (Salatiga: Pendidikan 

Agama islam, 2017). 
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Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu sama-sama 

membahas karakter religius dalam ilmu pengetahuan Islam 

atau Agama Islam, yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah pada metode penelitiannya. 

Penelitian sebelumnya menggunakan metod kualitatif dengan 

penelitian secara langsung di lapangan mengenai karakter 

religius sedangkan penelitian ini membahas cara dalam 

mencapai pembentukan karakter religius melalui pemikiran 

Said Hawa yaitu tentang ilmu pengetahuan Islam yang harus 

dikuasai oleh kaum muslimin. 

 

I. Metode Penelitian 

Adanya metode penelitian sebagai pedoman dalam jalannya 

penelitian. Penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
24

  Berikut pemaparan 

dari metode penelitian ini, yaitu: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan atau 

library research. Penentuan penggunaan penelitian 

kepustakan, karena melihat dari judul penelitian yang dingkat 

bertema ilmu pengetahuan Islam. Kata ilmu pengetahuan 

tersebut dapat diteliti melalui berbagai referensi-referensi 

seperti buku, jurnal, media massa, koran, majalah dan lain-

lain. hasil penelitian dapat diketahui dengan mencari data 

pada referensi-referensi kepustakaan. Jadi penelitian ini untuk, 

penelusuran pustaka sekaligus memanfaatkan sumber 

perpustakaan untuk memperoleh penelitian tetapi membatasi 

kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan 

dan tanpa memerlukan riset lapangan seperti riset lapangan 

(field research).
25

 

Penelitian kepustakaan menurut Kartini Kartono, 

bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan 

bantuan macam-macam material yang terdapat diruang 

                                                             
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 

104-105. 
25 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2004), h. 1. 
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perpustakaan.
26

  Penelitian kepustakaan dapat berupa buku-

buku, catatan-catatan, makalah-makalah, jurnal, buletin 

penelitian, tesis, disertasi, dan lain-lain.  

Berbagai sumber kepustakaan yang digunakan oleh 

peneliti akan menghasilkan data penelitian. Data penelitian 

tersebut dideskripsikan atau dijabarkan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif tersebut untuk 

mengkaji lebih rinci serta menjabarakan apa saja masalah 

yang ada, kemudian memberikan jawaban dari masalah 

tersebut sesuai dengan pemikiran dengan mengungkapakan, 

membedah, membuka secara faktual dan sistematis ilmu 

pengetahuan islam sebagai pembentukan karakter. 

 

2. Pendekatan Studi Tokoh  

Studi tokoh atau life history dalam ilmu sosial 

digunakan sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana 

reaksi, tanggapan, interpretasi, dan pandangan dari dalam 

terhadap  diri/masyarakatnya sendiri (autokritik), dengan 

pemahaman  life history, seorang peneliti akan memperdalam 

pengetiannya  secara kualitatif mengenai rincian persoalan 

yang sedang  dipelajarinya. Dengan demikian diperlukan 

penggalian data secara serius dan komperhenship dengan 

berbagai metode dan isntrumen. Maka diperlukan suatu 

pendekatan untuk mampu melihat secara objektif, hingga 

penelitian mendapatkan validitas yang kuat menurut studi 

ilmiah.Untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini 

diperlukan beberapa pendekatan. Pendekatan yang 

dipergunakan dalam penelitian ini dapat disebut sebagai 

pendekatan filosofi, historis dan sosiologis. 

a. Pendekatan filosofis 

Studi tokoh jika diletakan dalam pendekatan 

filosofi, dapat dijelaskan melalui tiga domain filsafat yaitu 

domain ontologis (hakikat), epistimologis (cara) dan 

aksiologis (nilai guna atau manfaat). Pendekatan ini sejalan 

                                                             
26 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, (Bandung: 

Mandar Maju, 1996), h. 33. 
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dengan konsep metodologi ekonomi Islam yang disusun 

oleh Goenawan Moehammad titik tolak penelitian 

Ekonomi Islam berangkat dari kajian ontologis, 

epistimologis dan aksiologis. Dalam memahami ekonomi 

islam diperlukan tiga pendekatan tersebut.
27

 Dengan kata 

lain pendekatan filosofis berusaha untuk mengungkap, 

menjawab, atau menemukan secara keseluruhan dengan 

menggunkan cara analisis.
28

 

 

b. Pendekatan Historis 

Pendekatan sejarah (historis) digunakan dalam 

penelitian ini untuk melihat dialektika sejarah pada kondisi 

kehidupan Kaharudin Yunus. pendekatan sejarah yangg 

dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah 

challenge and response Arnold J. Toynbee. Dengan 

pendekatan  ini kita akan mengupas dan 

mendekripsikannya  munculnya pemikiran sistem ekonomi 

Kaharudi yunus dan tenggelamnya pemikiran itu 

dalampanggung sejarah pemikiran ekonomi di Indonesia. 

dalam motode penelitiannya terhadap penafsiran Islam, 

Fazlur Rahman menggunakan metode gerakan ganda 

(double movement) yaitu dari situasi sekarang ke masa Al-

Qur‟an diturunkan (history), dan kembali lagi ke masa 

kini.
29

 

Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat 

rekontruksi masa silam secara sistematis dan objektif. 

Maka tahapan yang diperlukan untuk menunjang tujuan itu 

yaitu cara mengumpulkan data, mengevaluasi, 

memverifikasikan dan mensistensiskan data-data yang ada 

                                                             
27 Goenawan Moehammad, Metodologi Ilmu Ekonomi Islam (Yogyakarta: 

Ul Press Dan FE UII, 1999) hl, 6. 
28 Muhaimin, dkk, Kawasan dan Wawasan Studi Islam (Jakarta: Kencna, 

2007), h, 13. 
29 Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi 

Intelektual, alih bahasa ahsin Mohammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), h, 6. 
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untuk menemukan fakta dan memperoleh kesimpulan yang 

kuat.
30

 

 

3. Sumber Data 

Adanya sumber data sebagai bahan acuan dalam 

mencari data-data penelitian ini secara langsung. Sumber 

data dalam penelitian ini, peneliti membagi menjadi dua 

bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, 

diantaranya: 

 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data Primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat 

untuk pertama kalinya.
31

  Data dalam penelitian ini 

penulis menggunakan satu sumber buku karya Said 

Hawa yang diterbitkan oleh Gema Insani dan berjudul 

“Jundullah Mengenal Intelektualitas dan Akhlak 

Tentara Allah Swt”. 

Adanya menggunakan buku yang berjudul 

“Jundullah Mengenal Intelektualitas dan Akhlak 

Tentara Allah Swt”, karena pada BAB 2 dari buku 

tersebut membahas tentang Inteletualitas yaitu ilmu 

pengetahuan Jundullah. Dalam setiap sub bab Said 

hawa memberi keterangan terkait ilmu pengetahuan 

Islam pada masa lalu dan saat ini. beliau 

mengungkapkan kritisnya ilmu pengetahuan Islam pada 

cendikia muslim sehingga perlu adanya pembenahan 

dengan pembentukan karakter religius terhadap 

pendidikan Islam pada cendikia muslim yaitu 

mengetahui beberapa point terkait ilmu pengetahuan 

Islam yang harus dimiliki dan ditanamkan. 

 

 

                                                             
30 Sumadi Suryabarata, Metododlogi Penelitian, (Jakarta : Rajawali Press, 

2006), h, 73. 
31 Marzuki, Metodologi Penelitian Riset, (Yogyakarta: BPEF VII, 1997), h. 

55. 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder sebagai referensi-

referensi tambahan mengenai penelitian. Referensi yang 

dimaksud sebagai tambahan buku yang sama ditulis 

oleh Said Hawa. Buku sekunder ini, berjudul 

“Jundullah“, yang diterbitkan oleh Gema Insani. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian untuk memperoleh 

data.
32

  Data yang diperoleh berupa data primer dan 

sekunder sebagai rujukan dalam penelitian. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data 

melalui dokumen-dokumen yang mungkin tersedia 

mencakup, budget, iklan, deskripsi kerja, laporan tahunan, 

memo, arsip sekolah, korespodensi, brosur informasi, 

laporan berkala, website, paket orientasi atau rekrutmen, 

kontrak, catatan, pooster dan banyak jenis item tertulis 

lainnya.
33

 

Berdasarkan data dokumen yang dikumpulkan 

mengenai ilmu pengetahuan islam sebagai pembentuk 

karakter religius dalam kitab Jundullah karya Said Hawwa, 

melalui berbagai referensi yang ada. 

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu rangkayan 

keggiyatan penelitian yang amat penting dan menentukan. 

Adapun metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deduktif. Adapun teknik analisis 

datanya menggunakan teknik analisis isi (content analysis), 

                                                             
32 Sugiyono, Metoe Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 224. 
33 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 172. 
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yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang 

didokumentasikan berupa tulisan.  

 

Adapun langkah-langkah analisis data yaitu, sebagai berikut: 

a. Memilih dan menetapkan pokok  pembahasan yang akan 

dikaji 

b. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan pokok 

pembahasan melalui buku-buku maupun sumber lainya 

c. Menganalisis dan mengklarifikasi 

d. Mengkomunikasikanya dengan kerangka teori yang 

digunakan 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan umum tentang Ilmu Pengetahuan Islam 

a. Pengertian pengetahuan 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; 

Kepandaian: atau segala sesuatu  yang diketahui bekenaan 

dengan hal (mata pelajaran).
34

 

Menurut Pudjawidjana, Pengetahuan adalahnreaksi 

dari manusia atas rangsanganya oleh alam sekitar melalui 

sentuhan objek dengan indra dan pengetahuan merupakan 

hasil yang terjadi setelah orang melakukan pengindraan 

sebuah objek tertentu.  

Sedangkan menurut Notoatmodjo, pengetaahuan 

merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap obyek tertentu, pengindraan terjadi 

melelui panca indra manusia, yakni indera penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.
35

 

Dari beberapa pengertian pengetahuan dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu 

yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan panca indra 

terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada dasarnya 

merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan 

dan berfikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan 

bertindak. 

 

b. Pengertian Ilmu 

Asal kata dari ilmu dari bahasa Arab, „Alima‟ Arti 

dari kata ini adalah pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia 

ilmu sering disamakan denga sains yang berasal  dari bbahasa 

Inggris „sciene‟ Kata itu sendiri berasal dari bahasa Yunani ‟S 

                                                             
34 Depdiknas.(2008). KBBI Daring. Diakses 20 Oktober2013, dari pusat 

Bahasa 
35 Suriasumantri,J. S, Ilmu dalam Persepektif . (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 2001).Hal 35 
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cio‟ yang artinya pengetahuan. Pengetahuan adalah aktifitas 

sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam 

bentuk penjelassan dan prediksi tentang alam semesta.
36

 

Berdasarkan kamus  besar Oxford Dictionary bahwa 

ilmu didefinisikan  sebagai  aktivitas  intelektual  dan  praktis  

yang  meliputi studi sistem atis tentang struktur dan perilaku 

dari dunia fisik dan alam melalui pengam atan dan percobaan” 
37

 

The  Liang  Gie  mendefinisikan  ilmu  sebagai  

rangkaian  aktivitas penelaahan  yang  mencari  penjelasan  

suatu  m etode  untuk memperoleh pem aham an secara 

rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya   

dan   keseluruhan   pengetahuan   sistematis   yang   

menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia.
38

 

Lorens Bagus mengutip pendapat Arthur Thomson 

yang mendefinisikan ilmu sebagai pelukisan fakta-fakta, 

pengalaman secara lengkap   dan   konsisten   meski   dalam   

perwujudan   istilah   yang   sangat sederhana. Bahm yang 

dikutip oleh Kunto Wibisono mendefinisikan ilmu 

pengetahuan memiliki enam komponen yaitu masalah, sikap, 

metode, aktivitas, kesimpulan, dan pengaruh.
39

 

  Ilmu   atau   ilmu   pengetahuan   adalah   aktifitas   

intelektual   yang sistimatis untuk menyelidiki, menemukan, 

dan meningkatkan pemahaman secara rasional dan empiris 

dari berbagai segi kenyataan tentang alam semesta.Segi-segi 

ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti.Ilmu 

memberikan kepastian dengan membatasi lingkup 

pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari 

keterbatasanya
40

  

                                                             
36 S, Soejono, FilsafatIlmu Pengetahuan, (Yogyakarta: Nurcahya,1978)Hal 

10 
37 Definition (Diakses 26 September 2013) 
38 Cecep. Sumarrna. Filsafat ilmu dan Perkembangannya di Indonesia. 

(Jakarta: Bumi Aksara,2007). Hal 56 
39 Bagus Loren, Kamus Filsafat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996. 

Hal  3o7 
40 Wibisono, Koento, Gagasan strategic tentang kultur keilmuan pada 

pendidikan tinggi, Jurnal Filsafat, Edisi Khusus Agustus 1997. Hal 132 
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Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

ilmu bukan sekedar pengetahuan (knowledge), tetapi 

merupakan rangkuman dari sekumpulan  pengetahuan  atau  

hasil  pengetahuan  dan  fakta  berdasarkan teori-teori yang 

disepakati / berlaku umum, diperoleh melalui serangkaian 

prosedur  sistematik,  diuji dengan  seperangkat  metode yang  

diakui dalam bidang ilmu tertentu. 

Ilmu pengetahuan Islam merupakan cara dalam 

membentuk karakter religius pada pendidik dan peserta didik. 

Ibadah yang dikerjakan dalam sehari-hari membutuhkan ilmu 

pengetahuan Islam agar tidak salah dalam mengerjakan 

mengetahui hukum dan adab.  

Pembentukan karakter religius di mulai dari keluarga, 

lingkungan dan lembaga pendidikan. Pendidik agama Islam 

memiliki peranan terpenting dalam membentuk karakter 

religius pada peserta didiknya. Kenakalan remaja menjadi 

urgensi bagia anak bangsa dalam membangun peradaban yang 

lebih baik, maka memperbaiki calon pendidik mahasiswa 

pendidikan Agama Islam. Cara memperbaikinya melalui ilmu 

pengetahuan Islam, yang diimplementasikan dengan 

memperbaiki diri sendiri kemudian diimplementasikan di 

lapangan dalam membentuk karakter peserta didik ataupun 

masyarakat di sekitar. Karena pembentukan karakter tidak 

hanya pada anak-anak, remaja tetapi orang dewasa sampai 

orang tua masih butuh untuk dibentuk karakter religius. 

 

c. Ilmu- Ilmu Pengetahuan Islam 

Beberapa ilmu pengetahuan Islam yang dicetuskan 

oleh pemikiran Said Hawwa dapat sebagai acuan dalam 

pembentukan karakter pada diri calon pendidik agama Islam, 

dan ilmu tersebut di implementasi pada peserta didik dan 

masyarakat sekitar dalam membentuk karakter religius. 

Pemikiran Said Hawa tersebut memberikan penguatan pada 

diri calon pendidik, sehingga ketika mendidik peserta didik 

sudah memiliki ilmu yang akan diterapkan. Berikut ilmu 

pengetahuan islam Said  Hawwa yaitu: 
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a. Ilmu Ushuluts Tsalasah (Ilmu Tentang Keimanan) 

Ilmu tentang keimanan berkaitan dengan akidah 

Islam, Dilihat dari sudut etimologi, akidah berasal dari kata 

„aqd yang berarti pengikatan, seperti dalam  yang berarti “ 

saya ber-i‟tiqad begini”. Maksudnya, saya mengikat hati 

terhadap hal tersebut. Akidah adalah apa yang diyakini oleh 

seseorang. Jika dikatakan, “Dia mempunyai akidah yang 

benar,” berarti akidahnya bebas dari keraguan. Akidah 

merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan 

pembenarannya kepada sesuatu. Sedangkan Akidah secara 

syara‟ adalah iman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya, para rasul-Nya dan kepada hari akhir serta kepada 

qadar yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebut juga 

sebagai rukun Iman.
41

 

Pemahaman secara benar terhadap makna akidah 

tauhid la ilaha illa Allah sebagai kunci dari seluruh ajaran 

Islam inilah yang masih sering dilalaikan oleh umat Islam. 

Akibatnya, pemelukan Islam mereka kurang atau bahkan tidak 

mantap sama sekali. Pada gilirannya kondisi ini menyebabkan 

umat Islam mudah terombang-ambing oleh badai dan godaan 

yang setiap saat siap mengoyak keimanan mereka. 

Berdasarkan kondisi dan kenyataan di atas, mau tidak mau 

seorang muslim harus membenahi akidahnya, melalui 

pemahaman terhadap maknanya secara benar atau tepat. 

KalimatIkrar tauhid tersebut juga berarti pula “la mahbuba illa 

Allah”, atau tidak ada yang dicintai lebih dari pada cinta dan 

kasih manusia kepada Allah SWT. Mencintai Allah berarti 

siap mengorbankan apa saja yang dimiliki. Sebuah cinta yang 

murni akan melahirkan suasana hati yang selalu rindu dan 

senantiasa ingin dekat dengan-Nya. Situasi dan kondisi 

apapun tidak akan bisa menghalangi hasrat untuk bermunajat 

dan bertemu dengan-Nya. Rasa cinta ini akan melahirkan 

                                                             
41 Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah, Kitab Tauhid 1 (Jakarta: 

Akafa Press, 2001). h. 3. 
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kekuatan yang luar biasa untuk menghadapkan seluruh amal 

dengan bersih dan murni hanya kepada-Nya.
42

 

 

b. Al-Qur‟an dan Ulumul Qur‟an 

Diantara sekian banyak studi Islam, ilmu-ilmu 

keislaman, „ulum al-Quran menempati posisi utama di 

kalangan ulama dan para pengkaji al-Quran. Al-Quran yang 

berbahasa Arab memerlukan tafsir bagi sebagian ayat-ayatnya 

dan untuk mendapatkan tafsir yang dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya dibutuhkan ilmu-ilmu yang berkaitan 

erat dengan al- Quran yang dinamakan Ulum al-Qur an. 

Secara bahasa, istilah „Ulumul Quran berarti ilmu-ilmu al-

Quran. Yakni dari kata bahasa Arab „ulum bentuk jamak kata 

„ilm, yang berarti ilmu atau pengetahuan; dan Al-Quran 

adalah kitab suci umat Islam yang merupakan kalam (firman) 

Allah yang berbahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi 

Muhammad saw melalui malaikat Jibril dan disampaikan Nabi 

SAW kepada para sahabatnya secara mutawatir, membacanya 

bernilai ibadah dan termaktub dalam mushaf yang diawali 

Surat al-Fatihah dan diakhiri dengan Surat an-Nas. Dengan 

demikian „ulum al-Quran adalah ilmu-ilmu atau sejumlah 

pengetahuan tentang atau berkaitan dengan al-Quran baik 

secara umum seperti ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab, 

dan secara khusus adalah semua.
43

 

 

c. As-Sunnah 

Kata sunnah ditinjau dari segi lughawi diambil dari 

bahasa Arab yang berarti „adah‟1 atau tradisi dan kebiasaan. 

Dimana tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, 

buruk, ataupun terpujin dan tercela. Dengan demikian maka 

sunnah dalam ungkapan lain adalah al Tahriq al Mu‟tadah 

hasanah kaanat al syyiah. Di dalam al Quran kata sunnah 

                                                             
42Katni, „Pendidikan Keimanan Di Madrasah (Studi Strategi Pembinaan 

Akidah Islamiyah Di MA Pondok Darul Fikri Ponorogo)‟, MUADDIB, 03.02 (2013), 

1–17. 
43 H. M. Rusydi Khalid, "Ulumul Qur „ An Dari Masa Ke Masa", Jurnal 

Adabiyah, Vol. 10, No. 2 (2010), h. 124–34. 
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disebut secara berulang-ulang baik dalam bentuk mufra 

maupun dalam bentuk jama‟. Pengertian menyebutkan kata 

sunnah dalam al Quran pada umumnya menunjuk pada 

pengertian lughawi sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya. Lafadz-lafadz sunnah juga banyak disebut dalam 

hadits Nabi seperti hadits Jabir ra. Maka sunnah ditinjau dari 

segi syara‟ adalah identik dengan hadits. Pengertian ini 

ditunjkkan oleh Muhammad Ajaj al Khatib. Apabila lafadz-

lafadz sunnah ada dalam syara‟, maka maksud dari sunnah 

adalah sesuatu yang diperintahkan, dilarang, atau dianjurkan 

oleh nabi Muhammad Saw. Atas dasar ini, dalam dalil hukum 

biasanya disebut dengan al Kitab dan al Sunnah atau al Quran 

dan al Sunnah. Definisi yang lebih tegas ditulis oleh al 

Syaukuni. Yaitu sunnah bagi al syara‟ adalah hadits yaitu 

perkataan, perbuatan dan ketetapan/izin Nabi Muhammad 

Saw.
44

 

 

d. Ilmu Ushul Fiqih 

Ilmu ushul fiqh merupakan metodologi pemikiran 

Islam yang terpenting. Ia menampilkan dasar-dasar rasional 

bagi pemikiran Islam. Walaupun ilmu ushul fiqh resmi 

disusun oleh al-Syafi‟i, tapi ilmu ini sebagai disiplin tersendiri 

telah dibangun oleh tabi‟in dan tabi al-tabi‟in. Ilmu ushul fiqh 

juga merupakan komponen metodologi terpenting yang 

dipakai oleh ilmu-ilmu keislaman klasik. Ia disebut juga 

sebagai metodologi tradisional Islam. Oleh karena itu, ilmu ini 

adalah produk khas umat Islam, yang tidak dimiliki oleh Barat 

maupun peradaban manapun di dunia ini. Menurut para pakar, 

ilmu ini tersusun dari gabungan berbagai disiplin ilmu, yakni 

logika Aristoteles, kaidah bahasa Arab, teologi.
45

 

  

                                                             
44 Moh. Turmudi, „Al Sunnah; Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya 

Sebagai Sumber Hukum‟, IAIT Kediri, 27.1 (2016), 40–64. 
45 Muhyar Fanani, „Ilmu Ushul Fiqh (Kajian Ontologis Dan Aksiologis)‟, 

Al-Ihkam, 4.2 (2009), 199–208. 
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e. Ilmu-ilmu Islam yang Bersifat Teoritis dan Praktis 

a. Ilmu Aqai‟id (Aqidah) 

 Aqidah secara bahasa berasal dari kata  عقذ yang 

berarti ikatan.
46

 Secara terminologi, akidah berarti 

kepercayaan yang dianut oleh orang-orang yang beragama 

atau tali yang mengokohkan hubungan manusia dan 

tuhan.
47

 

 Hassan al-Banna, mendefinisikan akidah adalah 

sebagai sesuatu yang mengharuskan hati yang 

membenarkan, yang membuat jiwa tenang, tentram 

kepadanya dan yang menjadi kepercayaan bersih dari 

kebimbangan.
48

 

Menurut Ibrahim Muhammad bin Abdullah al-

Burnikan, kata akidah telah melalui perkembangan makna, 

melalui beberapa tahap, yaitu: 
49

 

1) Tahap pertama, akidah diartikan sebagai tekad yang 

bulat (al-azm al-muakkad), mengumpulkan (al-

jam’u), niat (al-niyah), menguatkan perjanjian, 

sesuatu yang diyakini dan dianut oleh manusia baik 

itu, benar atau bathil. 

2) Tahap kedua, perbuatan hati (sang hamba). Kemudian 

aqidah didefinisikan sebagai keimanan yang tidak 

mengandung kontra. Maksudnya membenarkan 

bahwa tidak ada sesuatu selain iman dalam hati sang 

hamba, tidak diasumsi selain, bahwa ia beriman 

kepada-Nya. 

3) Tahap ketiga, di sini akidah telah memasuki masa 

kematangan di mana ia telah terstruktur sehingga 

disiplin ilmu dengan ruang lingkup permasalahan 

tersendiri. 

                                                             
46 Wage, “Aqidah dan Budaya: Upaya Melihat Korelasi Agama atau 

Budaya dalam Masyarakat”, Fikri, Vol. 1, No. 2, (Desember 2016), h. 338. 
47 Mia Fitriah Elkarimah, “Strategi Pendidikan Agama Islam Pada 

Pembelajaran Akidah, Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Aliran Sesat”, 

Jurnal SAP, Vol. 2, No. 1, (Agustus 2017), h. 106. 
48 Ibid., 
49 Wage, “Aqidah dan Budaya: Upaya Melihat Korelasi Agama atau 

Budaya ...., h. 338. 
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 Aqidah merupakan pokok dan di atasnya berdiri 

syariah Islam sebagaimana firman Allah Swt: 

ُ اََحٌذ قُْم  َٕ َّللّاه ُذ   -ُْ ًَ ُ انصه نَذْ   -َّللَاّه ْٕ نَْى ُٚ َٔ ۙ  -نَْى َٚهِْذ   

ا اََحذٌ  ًٕ ّٗ ُكفُ ٍْ نه نَْى َُٚك َٔ  

Artinya: (1) Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 

(2) Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-

Nya segala sesuatu. (3) Dia tiada beranak dan 

tidak pula diperanakkan. (4) dan tidak ada 

seorangpun yang setara dengan Dia." (QS. Al-

Ikhlas: 1-4) 

 

ا   ًَ فَْشُعَٓا فِٗ انسه ٔه حً طَِّٛثَحً َكَشَجَشٍج طَِّٛثٍَح اَْصهَُٓا ثَاتٌِت  ًَ ُ َيثًًَل َكهِ
َْٛف َضَشَب َّللّاه ِء  اَنَْى تََش َك  

ْْٙٓ اُُكهََٓا  ٌَ تُْؤتِ ْٔ ُش ُْى َٚتََزكه ُ اْْلَْيثَاَل نِهُهاِس نََعهٓه َْٚضِشُب َّللّاه َٔ َۗا  ٌِ َستِّٓ ٍٍ ۢتِاِْر ُكمه ِحْٛ  

Artinya: (24) tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah 

telah membuat perumpamaan kalimat yang 

baik[786] seperti pohon yang baik, akarnya 

teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, 

 (25) pohon itu memberikan buahnya pada Setiap 

musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 

perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia 

supaya mereka selalu ingat.(QS. Ibrahim: 24-25). 

 

a. Ilmu Akhlak 

Ilmu Akhlak dan akhlak memiliki perbedaan makna. 

Ilmu Akhlak adalah ilmunya, yang bersifat teoritis, sedangkan 

arti “akhlak” saja itu bersifat praktis. Kamus Al-Kautsar, Ilmu 

Akhlak diartikan sebagai ilmu tatakrama.
50

 

Melihat pengertian ilmu, yaitu mengenal sesuatu 

sesuai dengan esensinya dan pengertian khulq, yaitu budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat maka Ilmu Akhlak, 

dilihat dari sudut etimologi, ialah upaya untuk mengenal budi 

                                                             
50 Darmansyah, “Hubungan Ilmu Akhlak dengan Ilmu Tauhid”, Majalah 

Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid, Vol. 20, No. 1, (Juli 2017), h. 

83. 
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pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat seseorang sesuai 

dengan esensinya.
51

 

Ibrahim Anis mengatakan bahwa akhlak adalah sifat 

yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-

macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan 

pemikiran dan pertimbangan.
52

 

Ibnu Miskawaih mengatakan akhlak adalah sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 

perbuatandengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan.
 53 

Ahmad Amin menerangkan bahwa Ilmu Akhlak 

ialah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang 

manusia kepada orang lain, menyatakan tujuan yang harus 

dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan 

menunjukkan jalan untuk melakukan apa-apa yang harus 

diperbuat.
54

 

Penulis menyimpulkan bahwa ilmu akhlak adalah 

sebagai cara untuk mencapai seseorang dalam berakhlak 

dalam sehari-hari, karena manusia perlu pembiasaan baik 

yang bernilai pahala maka perlu suatu ilmu akhlak untuk 

mencapainya, tanpa ilmu akhlak maka manusia tidak dapat 

membedakan kebiasaan yang baik dan buruk dalam 

membedakan. Firman Allah dalam surah Asy-Syua‟ara ayat 

137, yaitu: 

 

  ٍَ ْٛ نِ ٔه َزآْ اِْله ُخهُُق اْْلَ ْه  ٌْ  اِ

Artinya: (agama Kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan 

orang dahulu. (QS. Asy-Syua’ara: 137) 

 

                                                             
51 Ibid., 
52 Nurhayati, “Akhalk dan Hubungannya dengan Aqidah Islam”, Jurnal 

Mudarrisuna, Vol. 4, No. 2, (Juli-Desember 2014), h. 291-292. 
53 Ibid., 

54 Darmansyah, “Hubungan Ilmu Akhlak dengan Ilmu Tauhid”, Majalah 

...., h. 83. 
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Berdasarkan ayat tersebut maka manusia dalam 

keseharian menerapkan kebiasaan yang mencontoh orang 

terdahulu. Arti kebiasaan orang terdahulu banya ditunjukkan 

baik yang memiliki kebiasaan baik atau buruk, ketika 

mencontoh kebiasaan Rasulullah maka perlu ilmu akhlak 

cara Rasulullah dalam berakhlak dalam keseharian, begitu 

juga dapat mencontoh kebiasaan Qorun yang tergila-gila 

dengan harta. Oleh sebab itu, perlu ilmu akhlak untuk 

menerapkan akhlak dalam diri sendiri dan akhlak yang 

lainnya. 

 

b. Ilmu Fiqih 

Kata fikih berasal dari bahasa Arab faqiha-

yafqahu-fiqh yang memiliki arti mengerti, memahami. 

Dalam banyak tempat, al-Qur‟an menggunakan kata fiqh 

dalam pengertian umum, yaitu pemahaman.
55

 

 Menurut istilah fiqih adalah satu bidang ilmu syariat 

yang khusus membahas persoalan hukum yang mengatur 

berbagai aspek kehidupan manusia melingkupi hubungannya 

dengan Allah dan hubungannya dengan sesamanya.
56

 

 Al-Ghazali mengungkapkan bahwa kata fiqh pada 

dasarnya adalah ilmu dan pemahaman. Dengan demikian, 

bila dikatakan seorang sangat faqih atas kebaikan dan 

keburukan, itu bermakna ia sangat memiliki ilmu atasnya 

dan memahaminya.
57

 

 Amir Syarifudin dari buku Jam‟u al Jawami‟ 

Karangan Ibnu Subki memberi pengertian fiqih adalah ilmu 

akan beragam hukum syariat aplikatif berdasarkan dalil yang 

                                                             
55 Lina Kushidayati, Agus Fakhrina dan Iman Fadhilah, “Pengembangan 

Ilmu Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu”, YUDISIA, Vol. 5, No. 2, (Desember 

2014), h. 380. 
56 Syamsul Arifin dan Sari Narulita, “Latar Belakang Mahasiswa dalam 

Memahami Fiqih”, Jurnal Studi Al-Qur’an, Vol. 9, No.1, (2013), h. 38. 
57 Syamsul Arifin dan Sari Narulita, “Latar Belakang Mahasiswa dalam 

....,  h. 38. 
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terperinci. Bisa juga diartikan kumpulan hukum syariat 

aplikatif yang disimpulkan dari dalil-dalil.
58

 

 Maksud Hukum Syariat Aplikatif di atas adalah 

bahwa dengan pembatasan akan kata „ilmu akan muncul 

beragam hukum, maka dipahami bahwa ilmu Fiqih tidak ada 

kaitannya dengan ilmu kebendaan ataupun ilmu sifat. 

Dengan pembatasan „hukum syariat, maka dipahami bahwa 

ilmu fiqih tidak ada kaitannya dengan hukum matematika 

ataupun hukum bahasa, dan dengan pembatasan akan 

„aplikatif‟, maka dipahami bahwa ilmu Fiqih tidak ada 

kaitannya dengan ilmu teologis dan sejenisnya.
59

 

 

B. Pembentukan Karakter Religiu 

a. Pengertian Karakter  

Pembentukan karakter merupakan bagian dari 

pendidikan nilai (values education) melalui sekolah 

merupakan usaha mulia yang mendesak untuk dilakukan. 

Bahkan, kalau kita berbicara tentang masa depan, sekolah 

bertanggungjawab bukan hanya dalam mencetak peserta 

didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, 

tetapi juga dalam jati diri, karakter dan kepribadian. 
60

 

Kata karakter secara bahasa berasal dari bahasa 

Inggris yaitu character, yang berasal dari bahasa Yunani 

yaitu charassein yang berarti to engrave. Kata to engrave 

diartikan mengukir, melukis atau menggoreskan. 

Berdasarkan arti tersebut karakter sebagai pemikiran, sikap 

dan perilaku yang diterapkan. Istilah karakter dalam bahasa 

Arab memiliki makna yang mirip dengan akhlak yaitu tabiat 

atau melakukan kebiasaan yang baik.
61

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah 

karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 
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yang membedakan seseorang dari yang lain: tabiat, watak. 

Sedangkan istilah Inggris, karakter berpadanan dengan 

character berarti, All the mental and moral qualities that 

make a person, groups of people, and places different from 

others (semua kualitas mental dan moral yang membuat 

seseorang, kelompok orang atau tempat berbeda dari yang 

lain).
62

 

Menurut Rahendra Maya, karakter adalah watak, 

tabiat, adab, moral, pekerti atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) 

yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara 

pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri 

atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani 

bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain.
63

 

F.W. Foerster berpendapat bahwa karakter adalah 

sesuatu yang membuat kualifikasi bagi seorang 

pribadi.Karakter menjadi identitas, menjadi ciri, menjadi 

sifat yang tetap, yang mengatasi pengalaman kontingen yang 

selalu berubah.
64

 

Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki 

dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana 

seseorang bertingkah laku. Menurutnya, apabila seseorang 

berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang 

tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, 

apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah 

orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Kedua, 

istilah karakter erat kaitannya dengan personality, dan 

seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter (a 
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person of character) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah 

moral.
65

 

Ahmad Sudi Pratikan memaparkan dalam artikel, 

karakter adalah pembentuk sikap dan perilaku seseorang 

dalam bertindak. Karakter mencerminkan bagaimana orang 

tersebut menjalani kehidupan sehari-hari. Karakter 

seseorang muncul apabila terjadi interaksi dalam sebuah 

entitas sosial, baik pada masyarakat perkotaan maupun 

masyarakat pedesaan.
66

 

Hornby dan Parnwell memberi pengertian karakter 

adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama 

atau reputasi. Sedangkang Kertajaya mendefinisikan 

karakter adalah “ciri khas” yang dimiliki oleh suatu benda 

atau individu. Ciri khas tersebut adalah “asli” dan mengakar 

pada kepribadian benda atau individu tersebut dan 

merupakan „mesin‟ pendorong bagaimana seorang 

bertindak, bersikap, berujar, dan merespons sesuatu.
67

 

Russel Williams mengilustrasikan bahwa karakter 

ibarat “otot“, dimana “otot-otot“ karakter akan menjadi 

lembek apabila tidak pernah dilatih, dan akan kuat dan 

kokoh kalau sering dipakai. Seperti seorang binaragawan 

(body budler) yang terus menerus berlatih untuk membentuk 

ototnya, “otot-otot” karakter juga akan terbentuk dengan 

praktik-praktik latihan yang akhirnya akan menjadi 

kebiasaan (habit).
68

 

Arti karakter menurut Ryan dan Bohlin, mengandung 

tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the 

good), mencintai kebaikan (loving the good), dan melakukan 

kebaikan (doing the good).
69

 Secara garis besar pesan 
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karakter di Indonesia memiliki sifat yaitu  jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung 

jawab.
70

 Jadi, delapan belas karakter tersebut secara sadar 

warga Indonesia dari anak-anak sampai dewasa menerapkan 

pesan karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembentukan karakter manusia melibat tiga aspek 

bagian karakter yaitu pengetahuan tentang moral (moral 

knowing), perasaan (moral feeling), dan perilaku bermoral 

(moral behaviour ). Karakter yang baik terdiri dari 

mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai atau 

menginginkan kebaikan (loving atau desiring theood), dan 

melakukan kebaikan (acting the good).
71

 

Menurut Maragustam terdapat enam strategi 

pembentukan karakter secara umum yang memerlukan 

sebuah proses yang stimulan dan berkesinambungan. 

Adapun strategi pembentukan karakter tersebut adalah: 

habitusasi (pembiasaan) dan pembudayaan, membelajarkan 

hal-hal yang baik (moral knowing), merasakan dan 

mencintai yang baik (feeling and loving the good), tindakan 

yang baik (moral acting), keteladanan dari lingkungan 

sekitar (moral modeling), Taubat.
72

 

Peraturan No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) maka pendidikan karakter 

menjadi sebuah terobosan baru bagi sebuah harapan bahwa 

Indonesia sebagai generasi emas pada 2045. Tedapat 18 

karakter yang harus dimisikan di Indonesia terhadap 

penduduknya dari anak-anak, dewasa dan tua yaitu religius, 

jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, 

                                                             
70 Murniyetti, Engkizar, dan Fuady Anwar, “Pola Pelaksanaan Pendidikan 

Karakter Terhadap Siswa Sekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 6, No. 2, 

(Oktober 2016), h. 156. 
71 Dian Popi Oktari dan Aceng Kosasih, “Pendidikan Karakter Religius 

...., h. 44-45. 
72 Heri Cahyono, “Pendidikan Karakter: Strategi Pendidikan Nilai dalam 

Membentuk Karakter Religius”, RI’AYAH, Vol. 1, No. (Juli-Desember 2016), h. 234. 



 

 
33 

demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan 

tanggung jawab.
73

 

Kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan 

tersebut telah mendorong Pemerintah mengambil kebijakan 

dalam memprioritaskan pembangunan karakter bangsa. 

Membangun karakter bangsa menjadi masalah serius yang 

penanganannya membutuhkan waktu lama dan harus 

dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu program 

pemerintah dalam membangun karakter bangsa adalah 

melalui penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah 

dengan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
74

 

 

b. Pengertian Religius 

Arti religius adalah religi yang berasal dari bahasa 

Inggris religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti 

agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan 

kodrati di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari kata 

religious yang berarti sifat religi yang melekat.
 75  

Menurut Depdiknas, religius memiliki arti sikap dan 

perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Sikap toleransi 

disini juga ditekankan agar tercipta iklim yang kondusif dan 

kedamaiana dalam hidup beragama. Islam telah mengajarkan 

kepada umat manusia bahwa islam yang rahmatan lil 
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‘alamin dapat menentramkan keberagaman yang ada di 

Indonesia di bawah ideologi Pancasila.
76

 

Ahmad Thontowi memaparkan bahwa religius 

diartikan sebagai keshalihan atau pengabdian yang besar 

terhadap agama. Religius adalah suatu keadaan diri 

seseorang dimana setiap melakukan aktivitasnya selalu 

berkaitan dengan agamanya.
77

 

Naila Amalia, Luluk Asmawati dan Fahmi  

menyimpulkan nilai religius merupakan nilai yang 

bersumber dari ajaran agama yang dianut sesorang untuk 

dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari sebagai 

pedoman hidup yang menghasilkan bentuk hubungan 

manusia dengan penciptanya.
78

 

Religious Commitment atau komintmen beragama 

adalah kemampuan seseorang dalam menerapkan dan 

menginternalisasikan nilai-nilai keagamaan kedalam 

kehidupannya dan tercermin dalam sikap dan perilakunya. 

Dalam istilah Indonesia religious commitment sering 

diartikan dengan religiusitas. Religiusitas mencakup dimensi 

keyakinan (ideological dimension), dimensi ritual 

(ritualisme dimensi), dimensi pengalaman atau penghayatan 

(experient dimensi), dimensi pengetahuan (intelektual 

dimensi), dan dimensi konsekuensi (konsequential 

dimensi).79
 

Bila seseorang punya nilai religius yang tinggi maka, 

akan memiliki sikap dan perilaku yang patuh dan taat dalam 
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melaksanakan ajaran agama yang dianut, serta toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. Menurut Muniyarti nilai 

religius adalah peghayatan dan implementasi dari ajaran 

agama dalam kehidupan sehari-hari, nilai yang bersumber 

dari ajaran agama yang dianut oleh sesorang dan diterapkan 

dalam kehidupannya sehari-hari.
80

 

Seseorang untuk dapat dikatakan religius apabila 

dapat menampilkan aspek-aspek ajaran agama dalam 

kehidupannya baik secara eksplisit maupun secara implisit. 

Dalam memberikan kriteria religius, ada beberapa 

pandangan yang diberikan. Tiga kriteria religius yaitu:
81

 

a. Keterlibatan diri dengan yang Mutlak. 

b. Pengaitan perilaku secara sadar dengan sistem nilai yang 

bersumber dari yang Mutlak. 

c. Memasrahkan diri, hidup dan matinya, kepada yang 

Mutlak.  

Menurut Sriwilujeng religius sebagai salah satu nilai 

karakter, merupakan sikap patuh melaksanakan ajaran 

agama yang dianut, toleran terhadap penganut agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter 

religius diharapkan dapat menjadi patokan perilaku yang 

didasarkan pada ketentuan agama. Seseorang dikatakan 

religius apabila dalam kehidupannya menghayati dan 

mengamalkan setiap ajaran agama yang dianutnya. Dalam 

agama Islam, religius identik takwa, yaitu menjalankan 

segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan-

Nya. Religius menurut Islam juga diartikan menjalankan 

ajaran agama secara menyeluruh (kaffah). Oleh sebab itu, 

pendidikan agama merupakan basis dari pendidikan 

karakter.
82
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c. Pengertian Pembentukan Karakter Religius 

Pembentukan karakter tentunya harus dimulai dari 

pribadi diri sendiri, dalam keluarga terutama orang tua 

sebagai pendidiknya. Pembentukan karakter merupakan 

“mega proyek” yang sungguh tidak mudah, membutuhkan 

usaha, dan energi yang tidak sedikit. Dibutuhkan komitmen, 

ketekunan, keuleten, proses, metode, waktu, dan yang 

terpenting adalah keteladanan. Masalah keteladanan ini 

menjadi barang langka pada masa kini dan tentu sangat 

dibutuhkan dalam sebuah bangsa yang sedang mengalami 

krisis kepercayaan multidimensional.
83

 

Abdul Majid dkk., mengatakan bahwa sejak 2500 

tahun yang lalu Socrates menyatakan bahwa tujuan paling 

mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang 

menjadi good and smart. Dengan kata lain menyempurnakan 

akhlak dan mengupayakan karakter yang baik (good 

character). Salah satu nilai yang terdapat dalam pendidikan 

karakter adalah nilai religius.
84

 

Pembentukan karakter religius merupakan hasil usaha 

dalam mendidik dan melatih dengan sungguh-sungguh 

terhadap berbagai potensi rohaniah yang terdapat dalam diri 

manusia khususnya pada peserta didik.
85

 Dari Ansulat 

Esmael dan Nafiah memaparkan tentang karakter religius 

merupakan sikap dan prilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain.
86
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Karakter religius menurut Kemendiknas yaitu sikap 

cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama, 

kerjasama, teguh pendirian, percaya diri, anti kekerasan/ 

tidak memaksakan kehendak, ketulusan, mencintai 

lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.
87

 

Yun Nina Ekawati, Nofrans Eka Saputra dan Jelpa 

Periantalo memaparkan pengertian, karakter religius adalah 

karakter yang memiliki peran penting dalam membangun 

kematangan berkarakter bagi anak. Karakter religious 

menjadi pondasi dalam menumbuhkan kebiasaan anak 

dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang diinternalisasi 

dari keluarga, sekolah maupun masyarakat di kehidupanya 

sehari-hari. Anak-anak yang tumbuh dengan karakter 

religious yang mapan, diharapkan akan memiliki 

keterampilan berakhlak mulia sehingga hal ini perlu dikaji 

sedini mungkin.
88

 

Pendidikan karakter yang berbasis nilai religius 

mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam agama 

(Islam). Nilai nilai karakter yang menjadi prinsip dasar 

pendidikan karakter banyak kita temukan dari beberapa 

sumber, di antaranya nilainilai yang bersumber dari 

keteladanan Rasulullah dalam sikap dan perilaku sehari-hari 

beliau, yakni shiddiq (jujur), amanah (dipercaya), tabligh 

(menyampaikan dengan transparan), fathanah (cerdas). 

Berikut penjelasannya:
89

 

a. Shiddiq adalah sebuah kenyataan yang benar yang 

tercermin dalam perkataan,perbuatan atau tindakan dan 

keadaan batinnya. Pengertian shiddîq ini dapat 

dijabarkan ke dalam butir-butir yaitu 

1) Memiliki sistem keyakinan untuk merealisasikan 

visi, misi dan tujuan. 
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2) Memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, jujur, dan berwibawa, menjadi 

teladanbagi peserta didik dan berakhlak mulia.  

b. Amanah adalah sebuah kepercayaan yang harus 

diemban dalam mewujudkan suatu yang dilakukan 

dengan penuh komitmen, kompeten, kerja keras dan 

konsisten. Pengertian amanah ini dapat dijabarkan ke 

dalam butir-butir:  

1) Rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi 

2) Memiliki kemampuan mengembangkan potensi 

secara optimal 

3) Memiliki kemampuan mengamankan dan menjaga 

diri 

4) Memiliki kemampuan dalam membangun jaringan 

dan kemitraan. 

c. Tabligh adalah sebuah upaya merealisasikan pesan atau 

misi tertentu yang dilaksanakan dengan pendekatan 

atau metode tertentu. Jabaran pengertian ini diarahkan 

pada:  

1) Memiliki kemampuan merealisasikan pesan atau 

misi 

2) memiliki kemampuan berinteraksi secara efektif 

3) memiliki kemampuan menerapkan pendekatan dan 

metodik yang tepat. 

d. Fathanah adalah sebuah kecerdasan, kemahiran, atau 

penguasaan bidang tertentu yang mencakup kecerdasan 

intelektual, emosional dan spiritual. Karakteristik jiwa 

fathanahmeliputi arif dan bijak, integritas tinggi, 

kesadaran untuk belajar, sikap proaktif, orientasi 

kepada Tuhan, terpercaya dan ternama, menjadi yang 

terbaik, empati dan perasaan terharu, kematangan 

emosi, keseimbangan, jiwa penyampai misi, dan jiwa 

kompetisi. Sifat fathanahini dapat dijabarkan ke dalam 

butir-butir: 

1) Memiliki kemampuan adaptif terhadap 

perkembangan dan perubahan zaman. 
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2) Memiliki kompetensi yang unggul, bermutu dan 

berdaya saing 

3) Memiliki kecerdasan intelektual, emosi, dan 

spiritual. 

   

Pendidik yang akan membentuk karakter religius pada 

peserta didik maka perlunya calon pendidik untuk diberikan 

materi tentang karakter religius. Karena guru yang 

mempunyai karakter religius tanpa pamrih akan senantiasa 

memberikan suritauladan yang baik kepada peserta didiknya, 

mendidik dengan panggilan hati, berintegritas menjalankan 

profesi, tidak jemu mengasah kompetensi, dan tulus 

mengabdikan diri untuk mengeluarkan peserta didik dari 

jerat kebodohan sebagaimana ketulusan pengabdian 

menghamba kepada Tuhannya. Peserta didik religius saling 

menghargai dan hormat terhadap pemeluk agama lain dan 

selalu berupaya aktif mengejawantahkan pesan-pesan moral 

agama dalam kehidupan sosial. 
90

 

 

d. Urgensi Pembentukan Karakter Religius 

Indonesia saat ini mengalami perubahan perilaku 

yang menyimpang. Norma dan nilai seolah menjadi sekedar 

literatur kepustakaaan masyarakat yang berbudi luhur. Sikap 

merasa agung sebagai bangsa yang mempunyai kekayaan 

nilai, akan tetapi miskin dengan bukti ketika berbuat dan 

bersikap. Merasa bangga ketika dipuji sebagai masyarakat 

yang heterogen, akan tetapi konflik perbedaan yang semakin 

hari semakin menjadi. Merasa yakin dengan budaya yang 

beragam, akan tetapi tidak menghargai lagi semangat 

perbedaan.
91

 

Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, sektor 

pendidikan wajib memperhatikan pembentukan karakter 

peserta didik di zaman Millennials (Gen Y) ini. Karena di 

Negara Indonesia, permasalahan mengenai karakter atau 
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moral anak bangsa telah menjadi sorotan publik (public 

spotlight) dimana menyebabkan penyakit sosial atau kasus-

kasus mengenai kekerasan, pencurian, penyalahgunaan 

obatobat terlarang seperti narkoba dan obat-obat terlarang, 

pornografi, kebiasaan menyontek dan pergaulan bebas yang 

dilakukan oleh pelajar.
92

 

Hasil penelitian yang dilakukan Komisi Nasional 

Anak di kotakota besar di Indonesia melaporkan 97 % anak 

Indonesia pernah nonton pornografi (2009), 30 % kasus 

aborsi dilakukan remaja usia 1524 tahun (2009). Badan 

Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan jumlah pengguna 

narkoba di lingkungan pelajar SD, SMP, SMA pada tahun 

2006 mencapai 15.662 anak. Rinciannya untuk tingkat SD 

sebanyak 1.793 anak, SMP sebanyak 3.543 anak, dan SMA 

sebanyak 10.326 anak. Belum lagi ditambah akhir-akhir ini 

sering terjadi kasus tawuran antar pelajar/mahasiswa, dan 

lain sebagainya. Perilaku hidup yang demikian menjadi 

karakter masyarakat modern yang pada akhirnya melahirkan 

kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
93

 

Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh pebelajar 

dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, 

untuk menghadapi keadaan tersebut peserta didik diharapkan 

mampu memiliki kepribadian dan perilaku yang sesuai 

dengan parameter baik dan buruk yang berlandaskan 

ketentuan dan ketetapan agama. Untuk mewujudkan harapan 

tersebut dibutuhkan pembelajar yang mampu menjadi 

teladan bagi peserta didik. Pembelajar tidak cukup dengan 

memerintah peserta didik agar taat dan patuh serta 

mengaplikasikan ajaran agama, namun juga memberikan 

contoh, figur, dan keteladanan. Karena itu peserta didik 

harus mendapatkan kesempatan untuk bekerja lebih dari 

sekedar mendengarkan dan berpikir tentang informasi. 

Mereka harus aktif berperan serta dalam kegiatan 
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pembelajaran mereka. Dengan demikian, tersirat seberapa 

krusial kedudukan pembelajar terutama dalam 

mempersiapkan rancangan kegiatan pembelajaran yang 

tersentral pada pelibatan peserta didik secara lebih 

menyeluruh.
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