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ABSTRAK 

Timbulya Era globalisasi yang identik dengan era-sains dan 

teknologi, yang menjadikan manusia dalam menjalankan hidupnya 

demi mengejar dan pertumbuhan dunia, yang mengakibatkan 

kehilangan jati diri atau karakter serta pegangan hidup terhadap 

sumber nilai dalam kehidupan manusia itu sendiri yaitu  (1) hilangnya 

nilai-nilai etika dan spiritual keagamaan, (2) hilangnya nilai-nilai  

luhur bangsa, (3) hilangnya nilai sosial-kultural atau tradisi-budaya,  

(4) hilangnya filsafat dan ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam sebagai 

fondasi utama dari setiap ilmu pengetahuan dan pendidikan memiliki 

peran yang besar dalam penanaman nilai-nilai karakter kedalam diri 

manusia, Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdiri dari Nilai Aqidah, 

Nilai Akhlak, Nilai Syariah dan Nilai Sosial yang merupakan Fondasi 

Utama dalam Penanaman Nilai-nilai Karakter Manusia. Oleh sebab 

itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menegtahui Pendidikan 

Karakter dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai Pendidikan Islam. 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif Kualitatif 

dengan menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (Library 

Research), yaitu teknik pengumpulan data yang terdapat dalam Buku, 

Majalah, Jurnal, Artikel, Internet atau Kerya Ilmiah yang lainnya, 

yang berkaitan dengan Judul Penelitian. Serta dengan menggunakan 

Teknik Analisis Isi (Content Analysis) yakni dengan cara mencari dan 

membahas secara mendalam terhadap konsep yang terdapat dalam 

pesan atau informasi dalam suatu media. Kemudian data / pesan / 

informasi yang telah diperoleh tersebut diolah dengan cara editing, 

organizing, serta menghasilkan penemuan atau hasil penelitian 

terbaru. 

Pada dasarnya Karakter itu sendiri adalah Akhlak yang harus 

dimiliki oleh manusia dengan menerapkan nilai-nilai Syariah (Ibadah 

atau Muamalah), yang dilandasi dengan keyakinan atau fondasi yang 

kokoh akan nilai-nilai Aqidah sebagai fondasi yang kuat sehingga 

akan berdampak dalam diri individual tersebut nilai-nilai yang baik 

dan bermanfaat baik (Akhlak Terpuji) untuk dirinya sendiri, 

maumaupun orang lain, bahkan untuk bangsa dan Negaranya sebagai 

bagian dari makhluk sosial (Kemasyarakatan).  

 

Kata Kunci : Nilai-nilai Pendidikan Islam, Pendidikan Karakter.
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MOTTO 

  
ه

ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمْه َكاَن يَْرُجوا ّللّا
ه

َ َكثِيًْرۗا  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِْي َرُسْوِل ّللّا
ه

ِخَر َوَذَكَر ّللّا  –َواْليَْوَم اْْله

  )اْلحزاب  سورة (١٢

Artinya : “Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik     bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan    (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat 

Allah”     (QS. Al-Ahzab {33} : 21)
1
 

 

 

 

 

                                                             
1
 Al-Qur’anul Karim, “Surah Ke-33 Al-Ahzab Ayat Ke-21”. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebelum Peneliti menjelaskan isi dari Penelitian ini, 

Peneliti akan terlebh dahulu menjelaskan beberapa arti atau 

istilah-istilah yang digunakan dalam memahami Judul 

Penelitian ini, yaitu : 

“Pendidikan Karakter dan Relevansinya terhadap Nilai-

nilai Pendidikan Islam”.  

Peneliti akan menjelaskan Istilah-istilah yang digunakan 

dalam Judul Penelitian ini, sebagai upaya dalam menghindari 

kesalah fahaman dalam memahami isi dari Penelitian ini, istilah 

yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut: 

1. Pendidikan 

Pendidikan berasal dari kata “didik” yang artinya 

memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak, tingkah 

laku, bersikap serta kecerdasan pikiran. Mendapat awalan 

“pen” dan diakhiri dengan kata “an”, Pendidikan memiliki 

arti sebagi proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau sekelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan.
1
 Pada dasarnya Pendidikan adalah membimbing, 

membina, mengarahkan, dan memberi latihan kepada 

seseorang atau sekelompok orang dalam rangka 

memelihara dan menumbuhkembangkan kemandirian, 

kecerdasan pikiran, serta sikap yang baik dalam 

pertumbuhan kea rah kedewasaan. 

 

2. Pendidikan Karakter 

Karakter memiliki arti sebagai sifat, watak atau tabiat 

seseorang yang telah dimiliki sejak lahir dan merupakan 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 326  



 

 
2 

sesuatu yang membedakan dari setiap individu dengan 

individu yang lainnya. Karakter juga didefinisikan sebagai 

pembawaan dari dalam diri setiap individu yang  

 

dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku, sikap dan 

tabiat yang baik dan benar.
2
 Sedangkan Pendidikan 

Karakter adalah suatu upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu Peserta 

Didik untuk memahami nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan, dan sesama manusia yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, kultur serta adat istiadat.
3
 

 

3. Relevansi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Relevansi” 

diartikan sebagai “Hubungan” atau “Kaitan”.
4
 Sebagai 

contoh “Setiap Mata Pelajaran harus saling Berhubungan / 

Relevan / Berkaitan dengan Tujuan Pendidikan Nasional. 

 

4. Nilai 

Nilai adalah sesuatu yang berlaku, sesuatu yang memikat 

atau menghimbau kita. Secara spesifik, nilai berarti harga, 

makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat 

dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga 

bermakna secara fungsional. nilai difungsikan untuk 

mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan 

                                                             
2 Rahmat Rosyadi, Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak 

Usia Dini (Konsep dan Praktik PAUD Islami), (Jakarta: PT RajaGrafindop Persada, 

2013), h. 13 
3 M.Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja sebagai Nilai 

Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. 43 
4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus 

Besar  

Bahasa Indonesia (Jakarta: Penyusun data melalui Aplikasi Pengayaan Kosakata  

Bahasa Indonesia, 2016), h. 106 
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seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku.
5
 Dengan 

demikian, segala sesuatu yang memiliki arti Fungsional 

dan bermanfaat yang dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu disebut sebagai Nilai. 

 

5. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam merupakan usaha terencana yang 

dilakukan untuk mempersiapkan individu untuk kehidupan 

yang lebih sempurna, sistematis dalam berpikir, memiliki 

ketajaman intuisi, memiliki jiwa toleransi pada orang lain 

dan peduli luhur. Pada dasarnya Nilai-nilai Pendidikan 

Islam merupakan penanaman nilai-nilai keislaman yang 

mengarahkan pada keseimbangan dan keserasian 

perkembangan hidup manusia baik jasmani maupun rohani 

yang berlandaskan pada  

Al-Qur‟an dan As-Sunnah sebagai pondasi utama dalam 

Pendidikan.
6
 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam 

kehidupan manusia dengan Pendidikan Manusia dibedakan 

dengan Makhluk hidup lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan 

sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha 

mendewasakan manusia tersebut melalui pengajaran dan 

pelatihan. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

                                                             
5 Subur, Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah, (Yogyakarta: 

KaliMedia, 2015), h. 51 
6 Heris Hermawan, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 100 



 

 
4 

Negara.
7
 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pasal 3 UU tersebut menyebutkan bahwa pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat 

guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
8
 

Karakter merupakan nilai-nilai prilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan yang maha esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat 

istiadat.
9
 Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah 

seseorang yang berusaha melakukan hal yang terkait terhadap 

Tuhan yang Maha Esa, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, 

dan Negara dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) 

dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan 

perasaannya.
10

 

Kemendiknas sendiri mendifinisikan Karakter sebagai 

Watak, Tabiat, Akkhlak ataupun Kepribadian seseorang yang 

terbentuk dan tertanam didalam diri individual, yang digunakan 

sebagai pijakan dalam berfikir, bersikap, dan bertindak. 

Sementara Pendidikan Karakter diartikan sebagai Pendidikan 

yang mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai karakter 

bangsa pada diri peserta didik agar memiliki nilai dan karakter 

dirinya sendiri serta mampu menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari.
11

 

                                                             
7 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis (Yogyakarta: Suka-Press, 2019), h. 67-68 
8 Syamsul kurniawan, Pendidikan Karakter (Konsepsi & Implementasinya 

Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, & Masyarakat, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 25 
9 Siti Farida, “Pendidikan Karakter Dalam Prespektif Islam,” Jurnal 

Kabilah 1, no. 1 (2016): 198–207. 
10 Kurniawan, Pendidikan Karakter (Konsepsi & Implementasinya Secara 

Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, & Masyarakat), h. 29 
11 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter (Strategi Membangun Karakter 

Bangsa Berperadaban), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2011), h. 35 
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Saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada permasalahan 

melemahnya karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan 

Timbulya Era globalisasi yang identik dengan era-sains dan 

teknologi, yang menjadikan manusia kehilangan jati diri atau 

karakter serta pegangan hidup sebagai sumber nilai dalam 

kehidupan yaitu (1) hilangnya nilai-nilai etika dan spiritual 

keagamaan, (2) hilangnya nilai-nilai luhur bangsa, (3) hilangnya 

nilai sosial-kultural atau tradisi-budaya, (4) hilangnya filsafat 

dan ilmu pengetahuan. Akibat dampak negatif dari era 

globalisasi keempat nilai tersebut seringkali diabaikan bahkan 

tidak diamalkan, sehingga keempat nilai tersebut menjadi 

terpisahkan di dalam kehidupan manusia. 

Menurut (Anwar & Salim, 2018) Arus perkembangan 

globalisasi telah melahirkan generasi gadget atau milenial, 

istilah gatget dan milenial disebut sebagai manusia yang hidup 

dengan segala kecanggihan peralatan teknologi informasi 

(High-Technology). Kehidupan masyarakat yang selalu 

bersinggungan dengan segala alat teknologi informasi yang 

telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari 

kehidupan masyarakat modern atau generasi milenial.
12

 

Menurut Abuddin Nata Pendidikan karakter di Indonesia tidak 

lepas dengan kondisi moralitas bangsa yang mengalami 

kemerosotan, penyebab krisis moral/akhlak yang terpenting 

adalah; karena longgarnya pegangan terhadap agama yang 

menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam; karena 

pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah, dan 

masyarakat kurang efektif; karena derasnya arus budaya 

matrealistik, hedonistik, dan sekularistik. Serta orientasi yang 

menomorsatukan instan solution yang bermakna mencari jalan 

keluar yang cepat dengan menghalalkan berbagai cara bahkan 

dengan tindakan yang negatif.
13

 

 

                                                             
12 Syaiful Anwar and Agus Salim, “Pendidikan Islam Dalam Membangun 

Karakter Bangsa Di Era Milenial,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 2 

(2018): 233–47. 
13 Maragustam, “Pembentukan Karakter Anak Bangsa Perspektif Filsafat 

Pendidikan Islam”, (Yogyakarta : Pascasarjana FITK UIN Sunan Kalijaga, 2019), h. 

132 
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Peran pendidikan di Indonesia hanya parsial dengan 

penekanan pada pengembangan aspek kognitif, sehingga hasil 

pendidikan tidak memiliki korelasi dengan sikap maupun 

perilaku peserta didik, Pendidikan dianggap tidak memberikan 

kontribusi signifikan pada pembentukan karakter bangsa.
14

 

Timbulnya sikap tuna karakter yaitu mengesampingkan nilai-

nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa dalam bersikap dan 

berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
15

 Sifat-sifat seperti 

pemalas, pelupa, apatis, keras kepala, munafik, suka berdusta, 

percaya tahayul, boros, pendengki, mencuri, menyeleweng, 

korupsi, perilaku bebas, menyiksa orang lain, menzalimi,  

senang berpakaian yang bagus dan berpesta serta 

penyalahgunaan narkoba. Dalam bidang Pendidikan, 

pendidikan tidak lagi mencerminkan pendidikan karakter. 

Bahkan dalam bidang keagamaan, ibadah tidak lagi untuk 

mencari rahmat dan keridhaan Allah swt, melainkan untuk 

mencari atau untuk mendapatkan pujian semata. 

Sistem Pendidikan di Indonesia harus diperbaiki agar sifat-

sifat tersebut dapat dikurangi bahkan di hilangkan yakni dengan 

cara merevolusi pendidikan yang berkarakter.
16

 Kementerian 

Pendidikan Nasional telah mengembangkan grand design 

pendidikan karakter nasional pada semua jalur dan jenjang 

pendidikan sebagai rujukan konseptual dan operasional 

pengembangan, pelaksanaan dan penilaian. Grand design 

tersebut merupakan konfigurasi karakter dalam konteks total 

proses psikologis dan sosial-kultural, yaitu meliputi: olah hati 

(spiritual and emotional development), olah pikir (intellectual 

development), olah raga dan kinestetik (physical and kinestetic 

development), serta olah rasa dan karsa (affective and creatif 

development).  

                                                             
14   Anwar and Salim, “Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter 

Bangsa Di Era Milenial.” 
15 Maragustam, “Pembentukan Karakter Anak Bangsa Perspektif Filsafat  

Pendidikan Islam”, h. 69 
16 Ibid., h. 71 
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Walaupun demikian, Manusia dalam menjalankan 

kehidupannya demi mengejar kemajuan dan pertumbuhan 

dunia, yang dianggap telah memunculkan masalah-masalah 

dalam karakter manusia. Tidak dipungkiri lagi bahwa karakter 

manusia pada masa globalisasi saat ini sangatlah menurun. 

Tidak hanya karakter manusia yang merosot akan tetapi aspek 

spiritual pun mengalami kemerosotan dalam pengaplikasiannya 

dalam kehidupan sehingga terjadinya kerusakan dimuka bumi.  

Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Rum : 41, yaitu :
17

  

ٌْ َعِولُْىا ظََهَز الْفََساُد فًِ اْلبَزِّ َواْلبَْحِز بَِوا َكَسبَْت اَْيِدي  النَّاِس لِيُِذيْقَُهْن بَْعَض الَِّذ

 )١٤سىرة الّزوم :  (١٤ –لََعلَُّهْن يَْزِجُعْىَى 

Terjemahan QS. Ar-Rum : 41 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan 

karena perbuatan tangan manusia itu sendiri, Allah Swt 

menghendaki agar mereka merasakan sebagain dari (Akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”. 

(QS. Ar-Rum : 41). 

Pada dasarnya Agama memiliki posisi dan peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan Manusia. Agama dapat 

berfungsi sebagai faktor motivasi (pendorong untuk bertindak 

yang benar baik etis dan maslahat), Profetik (yang dapat 

menunjukkan arah kehidupan), Kritik (mengarah pada yang 

ma'ruf dan mencegah yang mungkar), Kreatif (mengarahkan 

amal atau tindakan yang menghasilkan manfaat bagi diri sendiri 

dan orang lain), Liberatif (membebaskan manusia dari berbagai 

belenggu kehidupan) dan lain sebagainya. Manusia yang tidak 

memiliki pandangan hidup, lebih-lebih yang bersumber pada 

Agama, tidak ada tujuan dalam hidup di dunia.
18

 

 

                                                             
17 Fatchul Mu'in, Pendidikan Karakter, Konstruksi Teoritik dan Praktik, 

(Jogjakarta Ar-Ruzz Media, 2016), h. 313 
18 Haedar Nashir, Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya, 

(Yogyakarta : Multi Presindo, 2013), h. 23 
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Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem Pendidikan, tidak 

dipungkiri memiliki kontribusi yang cukup mapan untuk 

menyokong pembentukan karakter bangsa dengan berbagai 

strategi dan metode yang cukup mengesankan dan meyakinkan. 

Seperti terlihat pada sistem pengajaran pada pendidikan Islam 

yang diarahkan bukan hanya pencapaian peningkatan 

kecerdasan (akal) semata bagi peserta didik namun yang lebih 

esensial dalam pendidikan Islam justru diharapkan melahirkan 

Insan yang paripurna  (memiliki keimanan dan akhlak mulia). 

Demikian juga dalam proses pencapaian tersebut 

pendidikan Islam tidak hanya menjadi beban bagi pendidik 

justru tanggung jawab pertama dan utama orang tua di rumah 

tangga dalam membentuk keperibadian anaknya mulai dari 

kandungan, lahir bahkan sampai aqil baligh. Peranan orang tua 

dapat memberikan rasa nyaman, dan aman dalam menanamkan 

nilai-nilai moral dan agama sejak dini pada anak-anak mereka.
19

 

Pendidikan Islam seharusnya merupakan pendidikan yang 

bergerak “dari dalam ke luar” yakni pendidikan yang bertumpu 

pada pembentukan karakter (character building) pada setiap 

individu yang secara dinamis bergerak membentuk karakter 

kelompok, jama‟ah, dan umat.
20

 Inti dari pendidikan Islam 

adalah pendidikan karakter
21

 Oleh karena itu, kajian pendidikan 

karakter dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kajian 

pendidikan Islam pada umumnya. Sehinga Pendidikan Islam 

tidak hanya menekankan pada penguasaan kompetensi yang 

bersifat kognitif, tetapi yang lebih penting adalah pencapaian 

peda aspek afktif (sikap) dan pdikomotor (prilaku). Hasil dari 

pendidikan Islam adalah sikap dan prilaku (karakter) peserta 

didik sehari-hari yang sejalan dengan ajaran Islam. 

Nilai-nilai dasar Pendidikan Islam tertuang dalam tiga nilai 

                                                             
19 Anwar and Salim, “Pendidikan Islam Dalam Membangun Karakter 

Bangsa Di Era Milenial.” 
20 Farida, “Pendidikan Karakter Dalam Prespektif Islam.” 
21 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam (Jakarta: Amzah, 2015) h. 5 
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kerangka dasar ajaran Islam, yaitu nilai akidah, nilai syariah, 

dan nilai akhlak. Dari ketiga prinsip nilai dasar itulah 

berkembang berbagai kajian keIslaman, seperti; ilmu kalam 

(teologi Islam, ushuluddin, atau ilmu tauhid) yang merupakan 

pengembangan dari Nilai Akidah yang berhubungan dengan 

upaya pembersihan diri dari bahaya syirik dan keberhalaan, 

serta pendidikan jiwa terkait rukun iman; ilmu fiqh yang 

merupakan ilmu tentang tananan hukum dalam menjalani 

kehidupan baik kepada yang maha kuasa dan sesama 

makhluknya yang merupakan pengembangan 
22

 dari Nilai 

Syariah; dan ilmu akhlak (etika Islam, moralitas Islam, 

pendidikan karakter Islam) yang merupakan pengembangan dari 

Nilai Akhlak itu sendiri, termasuk kajian-kajian yang terkait 

ilmu dengan teknologi serta seni dan budaya dalam kehidupan 

sosial yang dapat dituangkan dalam berbagai kajian. 

Jika pendidikan Islam seperti ini diimpelementasikan 

dengan baik, maka dapat menciptakan Manusia yang utuh yakni 

manusia yang memadukan antara aspek jasmani dan rohani, 

antara dimensi keindividuan, sosial, kesusilaan, keberagamaan 

serta antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, 

mandiri, dan dapat menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
23

 Yakni mendasari peserta didik dengan 

pondasi (akidah) yang kokoh lalu mendorongnya untuk 

melaksanakan semua ketentuan Allah dan Rasul-Nya (syariah) 

secara utuh. Dengan demikian, akan terbentuk peserta didik 

yang memiliki karakter (akhlak) mulia yang utuh, baik dalam 

kepribadian diri sendiri, antar hubungan sesama manusia, alam 

sekitar makhluk Allah lainnya (social), serta Hubungan dirinya 

dengan Tuhannya Allah Swt., serta memiliki ilmu pengetahuan 

dan kretivitas yang memadai sebagai landasan dalam kehidupan 

baik urusan dunia maupun akhirat.  

                                                             
22 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012), h. 68-70 
23 Undang-undang Republik Indonesia, NO. 20 Tahun 2003, Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional 2003, hlm. 7 
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Dengan demikian Tujuan akhir dari pendidikan Islam 

adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak yang 

mulia atau menjadikan manusia yang berkarakter.
24

 Karena itu, 

dengan melalui penanaman nilai-nilai Pedidikan Islam yang 

diharapkan mampu  meningkatkan karakter manusia dalam 

menghadapi kehidupan di era globalisasi.
25

 Berdasarkan 

penjelasan diatas mengenai berbagai macam permasalahan 

mengenai Pendidikan Karakter yang terjadi di Negeri kita 

Tercinta Indonesia, oleh sebab itu Peniliti tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam lagi mengenai “Pendidikan Karakter dan 

Relevansinya terhadap Nilai-nilai Pendidikan Islam”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi Masalah merupakan penyebutan dari setiap 

permasalahan yang peneliti dapat berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, berdasarkan Latar Belakang Masalah yang Peneliti 

temukan maka dapet diidentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut: 

1. Timbulya Era globalisasi yang identik dengan era-

sains dan teknologi, yang mengakibatkan terabainya 

nilai-nilai etika dan spiritual keagamaan; hilangnya 

nilai-nilai luhur bangsa; hilangnya nilai sosial-kultural 

atau tradisi-budaya; hilangnya filsafat dan ilmu 

pengetahuan. 

2. Lahirnya generasi milenial yakni sebagai manusia 

yang hidup dengan segala kecanggihan peralatan 

teknologi informasi sehingga derasnya arus budaya 

matrealistik, hedonistik, dan sekularistik. Serta 

orientasi yang menomorsatukan instan solution yang 

bermakna mencari jalan keluar yang cepat dengan 

menghalalkan berbagai cara bahkan dengan tindakan 

yang negatif. 

3. Peran pendidikan di Indonesia hanya menekankan 

pada pengembangan aspek kognitif, sehingga hasil 

                                                             
24 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, h. 13-14 
25 Mu'in, Pendidikan Karakter, Konstruksi Teoritik dan Praktik, h. 313 
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pendidikan tidak memiliki korelasi dengan sikap 

maupun perilaku peserta didik. Pendidikan tidak lagi 

mencerminkan Pendidikan Karakter. 

4. Timbulnya sifat-sifat seperti pemalas, apatis, keras 

kepala, munafik, suka berdusta, boros, pendengki, 

mencuri, menyeleweng, korupsi, perilaku bebas, 

menyiksa orang lain, menzalimi, senang berpakaian 

yang bagus dan berpesta serta penyalahgunaan 

narkoba. 

5. Manusia dalam menjalankan kehidupannya demi 

mengejar kemajuan dan pertumbuhan dunia, yang 

dianggap telah memunculkan masalah-masalah dalam 

karakter manusia. Tidak dipungkiri lagi bahwa 

karakter manusia pada masa globalisasi saat ini 

sangatlah menurun. Tidak hanya karakter manusia 

yang merosot akan tetapi aspek spiritual pun 

mengalami kemerosotan. 

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang Peneliti temukan, 

maka dapat Peneliti pahami bahwa batasan masalah dari 

Penelitian ini adalah hanya membahas Pendidikan Karakter dan 

Relevansinya terhadap Nilai-nilai Pendidikan Islam. 

D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Dalam Penelitian yang penulis lakukan dapat penulis 

pahami bahwa berdasarkan Latar Belakang Masalah Penelitian 

dapat diketahui bahwa yang menjadi Fokus Penelitian ini 

adalah “Pendidikan Karakter dan kaitannya dengan Nilai-nilai 

Pendidikan Islam”, sedangkan yang menjadi Sub-Fokus 

Penilitian ini adalah Pendidikan Karakter dan Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam secara umum. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang Penulis teliti 

dapat difahami bahwa Rumusan Masalah dalam Penelitian ini 

adalah “Bagaimana Relevansi Pendidikan Karakter terhadap 

Nilai-nilai Pendidikan Islam ?”. 
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F. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian merupakan sesuatu yang perlu dicapai 

dalam Penelitian ini, beranjak dari Rumusan Masalah dan Latar 

Belakang Masalah diatas dapat dipahami bahwa Tujuan 

Penelitian ini adalah “untuk Mengetahui Relevansi antara 

Pendidikan Karakter dan Nilai-nilai Pendidikan Islam”. 

G. Manfaat Penelitian  

Peneliti berharap besar pada Penelitian ini agar dapat 

memberikan kontrubusi dalam dunia pendidikan baik secara 

Teoritis dan Praktis, beberapa manfaat yang dapat peneliti 

jabarkan yakni, sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat 

membangun serta menambah wawasan dalam segi 

keilmuan dalam dunia Pendidikan, serta dapat 

digunakan sebagai referensi atau bahkan sebagai media 

pembelajaran. 

2. Secara Praktis: penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih serta kebermanfaatan baik dalam segi 

Kognitif, Afektif serta Psikomotorik dalam menambah 

ilmu pengetahuan ataupun dalam menanamkan serta 

membentuk watak serta kepribadian Individu, 

Masyarakat, bahkan Bangsa.  

H. Penelitian Yang  Relevan 

1. Irsyadul Hakim, Agus Akhmadi, and Rido Kurnianto. 

“Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-

Quran Pada Pendidikan Di Indonesia.” TARBAWI: 

Journal on Islamic Education 3, no. 2 (2019): 133–144. 

dengan Hasil Penitian Menjelaskan ; "Bahwa Al-Quran 

sebagai Pedoman hidup manusia yang memiliki perhatian 

terhadap nilai-nilai Pendidikan Karakter. Adapun Nilai-

nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Quran yaitu ; Nilai 

Religius (QS. Al-Baqarah : 41), Nilai Jujur (QS. Al-

Baqarah : 177), Nilai Syukur, Cinta Tanah Air (QS. Al-

Baqarah : 26), Cinta Damai (QS. Al-Hujurat : 10), Nilai 

Keadilan (QS. An-Nisa : 58), Nilai Tanggung Jawab (QS. 

Al-Hijr : 92-93), Nilai Amanah (QS. Al-Mukminun : 8), 



 

 
13 

Mujahadah / Kerja Keras (QS. Al-Anfal : 74), Muhasabah 

/ Intropeksi Diri (QS. Al-Hasyr : 18), Nilai Sabar (QS. Al-

Imran : 200), Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Al-

Quran sangat berkaitan dengan Nilai-nilai Pendidikan 

Karakter yang diterapkan di Masyarakat, Sekolah, dan 

Keluarga.26
 

 

2. Hilda Ainissyifa, dengan judul penelitian “Pendidikan 

Karakter dalam Perspektif Islam.” menjelaskan dalam 

Penelitiannya bahwa : “Dalam Islam terdapat tiga nilai 

utama, yaitu akhlak, adab, dan kateladanan. Akhlak 

merujuk kepada tugas dan tanggung jawab selain syari‟ah 

dan ajaran Islam secara umum. Sedangkan term adab 

merujuk kepada sikap yang dihubungkan dengan tingkah 

laku yang baik. Dan keteladanan merujuk kepada kualitas 

karakter yang ditampilkan oleh seorang muslim yang baik 

yang mengikuti keteladanan Nabi Muhamad Saw. Ketiga 

nilai inilah yang menjadi pilar pendidikan karakter dalam 

Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam pada dasarnya 

mengacu kepada sumber-sumber yang berada dalam 

pedoman hidup umat Islam yaitu Al-Qur‟an, Al-Sunnah, 

dan Ijtihad. Sehingga dalam keberadaannya di tengah-

tengah masyarakat muslim tidak terlepas dari karakter-

karakter atau nilai-nilai yang ada pada pedoman umat 

Islam tersebut. Karakter-karakter yang harus dimiliki oleh 

setiap anak didik setelah mereka menempuh pendidikan 

baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun 

lingkungan masyarakat. Dari konsep tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter sangat 

erat berkaitan dengan pendidikan Islam, bahwasanya 

kekayaan pendidikan Islam dengan ajaran initinya tentang 

                                                             
26 Irsyadul Hakim, Agus Akhmadi, and Rido Kurnianto, “Relevansi Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Quran Pada Pendidikan Di Indonesia,” 

TARBAWI: Journal on Islamic Education 3, no. 2 (2019): 133–44. 
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moral akan sangat menarik untuk dijadikan content dari 

konsep pendidikan karakter.”.27
 

 

3. Rossi Delta Fitrianah, dengan judul penelitian “Konsep dan 

Relevansi Pendidikan Karakter dalam Khazanah Dunia 

Pendidikan Islam.” menjelaskan dalam Penelitiannya 

bahwa : “Pendidikan Karakter yang dimaksudkan dalam 

Khazanah Pendidikan Agama Islam adalah Pendidikan 

yang ditujukan untuk melakukan perubahan kearah yang 

lebih baik. Pendidikan karakter ini lebih dikenal dengan 

pendidikan akhlak, yaitu pendidikan yang mengarah pada 

pengenalan terhadap Allah SWT., termasuk mengenal 

tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah SWT. 

Karakter itu sendiri adalah akhlak yang dilakukan 

seseorang secara otomatis, tanpa dipikirkan terlebih 

dahulu. karakter dengan akhlak adalah sama-sama 

bertujuan untuk membentuk peserta didik agar berprilaku 

yang baik dalam segala aktivitasnya, supaya dapat 

terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Akhlak dan 

karakter itu sendiri mempunyai kesamaan sedangkan 

perbedaannya hanya pada istilah penyebutan namanya 

saja. Jika akhlak berasal dari bahasa Arab/ Islam 

sedangkan karakter berasal dari istilah barat”.28
 

 

4. Doly Hanani, dengan Judul Penelitian “Pendidikan 

Karakter Anak Menurut Imam Al-Ghazali”. Yakni dengan 

menjelaskan bahwa; Pendidikan karakter menurut Imâm 

al-Ghazâli dalam kitab Iḥyâ‟ „Ulûm al-Dîn adalah proses 

membimbing anak secara sadar dengan memberikan bekal 

ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk 

pengajaran secara bertahap, sehingga menuju pendidikan 

                                                             
27 Hilda Ainissyifa, “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam,” Jurnal 

Pendidikan Unversitas Garut 8, no. 1 (2017): 1–26, 

https://doi.org/10.36840/alaufa.v1i1.217. 
28 Rossi Delta Fitrianah, “Konsep Dan Relevansi Pendidikan Karakter 

Dalam Khazanah Dunia Pendidikan Islam,” At-Ta‟lim : Media Informasi Pendidikan 

Islam 16, no. 2 (2018): 359, https://doi.org/10.29300/attalim.v16i2.844. 
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diri kepada Allah sehingga menjadi manusia sempurna. 

Pendidikan karakter ini lebih diorientasikan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan memperoleh 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, 

dalam proses pendidikan menurut Imâm al-Ghazâli 

hendaknya mampu mengembangkan karakter seperti 

berpikir, membaca al-Qur‟an, merenung, muhâsabah, 

mengingat kematian, keikhlasan, kesabaran, syukur, 

ketakutan dan harapan, kemurahan hati, kejujuran, cinta, 

dan lain-lain sebagainya. Di samping itu, terdapat nilaia-

nilai karakter lain yang harus dikembangkan, yakni: 

karakter siswa yang mengutamakan penyucian jiwa dan 

ibadah, tawakkal, ikhlas, solidaritas, cinta ilmu 

bermanfaat, jujur, kesederhanaan, sabar, syukur, dan 

sikap lemah lembut. Nilai-nilai karakter yang harus 

dikembangkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imâm 

al-Ghazâli dalam kitab Ihyâ‟ „Ulûm al-Dîn tersebut 

terdapat relevansi dengan nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan dalam proses pendidikan di Indonesia saat 

ini.29
 

 

5. Raden Ahmad Muhajir Ansori, dengan judul penelitian 

“Strategi Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Islam pada 

Peserta Didik” Penelitiannya menjelaskan bahwa 

“Terdapat 3 Nilai utama dalam Nilai-nilai Pendidikan 

Islam yakni; Pertama, Nialai Aqidah yang berfungsi 

sebagai Nilai ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir, 

memberikan ketetangan dan ketentraman jiwa, 

memberikan pedoman hidup yang pasti di ridhoi yang 

maha kuasa. Nilai Aqidah sebagai system keyakinan akan 

membentuk prilaku yang mempengaruhi kehidupan 

seorang muslim. Kedua, Nilai Akhlak yang berfungsi 

sebagai keadaan jiwa yang mendorong seseorang untu, 

                                                             
29 Doly Hanani, “Pendidikan Karakter Anak Menurut Imam Al-Ghazali,” 

JIAJ : Jurnal Ilmiah AL-Jauhari 1, no. 1 (2016): 46–53, 

http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12620012/index.pdf. 
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melakukan suatu perbuatan tanpa afanya pemikiran 

ataupun peryimbangan terlebih dahulu dalam Ilmu 

Pendidikan Islam Nilai Akhlak dapat dilakukan dengan 

cara menigkatkan kualitas manusia dalam segi Pemikiran, 

perkataan dan perbuatan yang baik dan bermanfaat untuk 

dirinya sendiri maupun orang lain dan alam sekitarnya, 

sehingga manusia tersebut memiliki Akhlak yang mulia. 

Ketiga, Nilai Syari‟ah yang berfungsi sebagai jalan hidup 

yang ditentukan oleh Allah SWT sebagai panduan dalam 

menjalankan kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan 

akhirat yang berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-

Qur‟an dan Sunnah. Secara umum, fungsi syari‟ah adalah 

sebagai pedoman hidup yang telah diajarkan Nabi 

Muhammad SAW agar hidup manusia lebih terarah 

menuju kekehidupan akhirat. Dengan Strategi 

Keteladanan, Pembiasaan, Nasehat, dan Tsawab 

(Hukuman), sebagai Strategi Penanaman Nilai–Nilai 

Pendidikan Islam Pada Peserta Didik”.30
 

NO NAMA JUDUL 

1. 
Rahmat Daud  

Abdul Muin 

Pendidikan Karakter dan Relevansinya 

Terhadap Nilai-nilai Pendidikan Islam. 

2. Irsyadul Hakim 

Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Dalam  

Al-Quran Pada Pendidikan Di Indonesia. 

3. Hilda Ainissyifa 
Pendidikan Karakter dalam Perspektif 

Islam. 

4. 
Rossi Delta 

Fitrianah 

Konsep dan Relevansi Pendidikan 

Karakter dalam Khazanah Dunia 

Pendidikan Islam. 

5. Doly Hanani 
Pendidikan Karakter Anak Menurut Imam  

Al-Ghazali. 

6. 
Raden Ahmad  

Muhajir Ansori 

Strategi Penanaman Nilai-nilai Pendidikan 

Islam pada Peserta Didik. 

PERBEDAAN 

                                                             
30 Raden Ahmad Muhajir Ansori, “Strategi Penanaman Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam Pada Peserta Didik,” Jurnal Pusaka: Media Kajian Dan Pemikiran 

Kalam 8, no. 2 (2016): 14–32, https://doi.org/https://doi.org/10.6084/ps.v4i2.84. 
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(1) Berfokus pada Ketiga Nilai-Nilai Utama Pendidikan Islam yakni 

Nilai Aqidah, Syariah, dan Akhlak yang direlevansikan kedalam 

18 Nilai Pendidikan Karakter menurut Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Nasional. 

 

(2) Berfokus pada nilai-nilai Pendidikan Karakter yang tertuang atau 

terdapat didalam Al-Qur‟an, dan hanya menjelaskan 11 Nilai 

Karakter didalamnya. 

 

(3) Berfokus pada 3 nilai utama ajaran Islam yakni akhlak, adab, dan 

kateladanan yang bersumber pada sumber ajaran Islam yakni Al-

Qur‟an dan Sunnah kemudian direlevansikan terhadap 18 Nilai 

Pendidikan Karakter menurut Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

 

(4) Berfokus pada konsep Pendidikan Karakter yang maknanya sama 

dengan Pendidikan Akhlak bahwasannya Pendidikan Karakter 

merupakan Pendidikan Akhlak yang membedakan hanya 

istilahnya saja tetapi makna, sumber, konsep dan tujuannya sama. 

 

(5) Berfokus pada nilai-nilai Pendidikan Karakter yang tertuang 

terdapat didalam Kitab Ihyâ‟ „Ulûm al-Dîn karangan Imam Al-

Ghazali, yang direlevansikan dengan 18 Nilai Karakter menurut 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan  Nasional. 

 

(6) Berfokus pada 3 nilai utama ajaran Islam yakni Aqidah, Syari‟ah, 

dan Akhlak yang bersumber pada sumber ajaran Islam yakni Al-

Qur‟an dan Sunnah. Kemudian ketiga Nilai tersebut di tanamkan 

kepada Peserta Didik melalui Strategi Keteladanan, Pembiasaan, 

Nasehat, dan Tsawab (Hukuman), sebagai Strategi Penanaman 

Nilai–Nilai Pendidikan Islam Pada Peserta Didik. Akan tetapi 

tidak menjelaskan Konsep Pendidikan Karakter. 

 

Korelasi antara Penelitian yang Penulis teliti dengan 

Penelitian terdahulu yakni terdapat kesamaan walaupun hanya 

sebagian kecil akan tetapi terdapat kesamaan teori yang 

digunakan dimana penelitian terdahulu merujuk pada 18 Nilai 
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Pendidikan Karakter menurut Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nasional, serta menggunakan konsep Pendidikan 

Agama Islam sebagai pondasi utama dalam menjelaskan teori 

Pendidikan Karakter terlebih lagi direlevansikan terhadap Nilai-

nilai Pendidikan Islam yakni Nilai Aqidah, Nilai Syariah, dan 

Nilai Akhlak yang berlandaskan atau berpedoman pada ajaran 

Islam itu sendiri yakni Al-Qur‟an dan Hadist. 

I. Metode Penelitian 

Metode Penelitian merupakan suatu Teknik yang dilakukan 

untuk mengumpilkan data-data guna melakukan pengamatan 

dengan pemikiran yang tepat, kritis, serta Ilmiah untuk mencari, 

menyusun, menganalisis, dan menyumpulkan data-data yang 

telah diperoleh.
31

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif 

Kualitatif dengan menggunakan Metode Penelitian 

Kepusakaan (library research), yaitu serangkaian 

kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan 

data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah 

bahan penelitian.
32

 Penelitian ini menjelaskan tentang 

penafsiran Pendidikan Karkater lalu menganalisis 

penafsiran tersebut dengan Relevansinya dengan Nilai-

nilai Pendidikan Islam.  

2. Sumber Data 

Adapun Sumber Data dalam Penelitian ini didapat dari: 

a. Sumber Primer: Sumber Data Utama yang 

mendukung Penelitian ini. Adapun Sumber Data 

Primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, 

yaitu: 

 Enang Hidayat. Pendidikan Agama Islam 

Integral Nilai-nilai Aqidah, Syariah, dan 

                                                             
31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan dengan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 3. 
32 Mestika Zet, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia, 2014), h. 3 
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Akhlak. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

2019. 

 Marzuki. Pendidikan Karakter Islam. Jakarta: 

Amzah. 2015. 

 Rustam Effendi, Nilai-nilai Pendidikan Islam. 

Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2020. 

 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter 

(Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu 

di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan 

Tinggi, & Masyarakat. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media. 2016. 

b. Sumber Sekunder: Sumber Data yang Mendukung 

baik secara Langsung ataupun tidak Langsung 

yang berkaitan dengan ranah Penelitian. Adapun 

Sumber Data Primer dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut, yaitu: 

 Abuddin Nata. Akhlak Tasawuf dan Karakter 

Mulia. Jakarta: RajaWali Pres. 2017. 

 Agus Wibowo. Pendidikan Karakter (Strategi 

Membangun Karakter Bangsa Berperadaban). 

Yogyakarta: Pustaka Pelaja. 2011. 

 

 Chairul Anwar. Hakikat Manusia Dalam 

Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis. 

Yogyakarta: Suka-Press, 2019. 

 Farida, S. (2016). Pendidikan Karakter dalam 

Prespektif Islam. Jurnal Kabilah, 1(1), 198–

207. 

 Haedar Nashir. Pendidikan Karakter Berbasis 

Agama dan Budaya. Yogyakarta: Multi 

Presindo. 2013. 

 Hakim, I., Akhmadi, A., & Kurnianto, R. 

(2019). Relevansi Nilai-nilai Pendidikan 

Karakter dalam Al-Quran pada Pendidikan di 

Indonesia. TARBAWI: Journal on Islamic 
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Education, 3(2), 133–144. 

 Hilda Ainissyifa. (2014). Pendidikan Karakter 

Dalam Perspektif Islam. Jurnal Pendidikan 

Unversitas Garut, 8(1), 1–26. 

https://doi.org/10.36840/alaufa.v1i1.217 

 M. Mahbubi. Pendidikan Karakter 

Implementasi Aswaja sebagai Nilai 

Pendidikan Karakter. Yogyakarta: Pustaka 

Ilmu. 2012. 

 Mulyasa. Menejemen Pendidikan Karakter. 

Jakarta: Bumi Aksara. 2012. 

 Rahmat Rosyadi. Pendidikan Islam Dalam 

Pembentukan Karakter Anak Usia Dini 

(Konsep dan Praktik PAUD Islami). Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada. 2013. 

 Sunarto. Filsafat Pendidikan Islam. 

Bojonegoro: Yayasan Pendidikan Pondok 

Pesantren Al Rosyid. 2021 

 Ulil Amri Syafri. Pendidikan Karakter 

Berbasis Al-Quran. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 2012. 

 Zainal Aqib, Pendidikan Karakter 

(Membangun Prilaku Positif Anak Bangsa). 

Bandung: CV. Yrama Widya. 2011 

 Zakiah Daradjat, dkk. Ilmu pendidikan islam. 

Jakarta: Bumi Aksara. 2016 

 Zulkarnain. Transformasi Nilai-nilai 

Pendidikan Islam (Manajemen Berorientasi 

Link and Match). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

2008. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data merupakan tindakan yang  

dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data 

sebanyak mungkin.
33

 Teknik Pengumpulan data yang 

                                                             
33 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan dengan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, h. 223. 
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dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Teknik Pengumpulan Data Dokumentasi 

dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat 

dalam Buku-buku, Majalah, Artikel, Jurnal, karya-

karya Ilmiah, Internet dan lain sebagainya, termasuk 

juga berupa gambar atau film yang berkaitan dengan 

Penelitian. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data-data yang ada, penulis 

menggunakan Teknik Content Analysis (Analisis Isi), 

yaitu Penelitian yang memanfaatkan informasi yang 

didokumentasikan baik berupa rekaman, gambar 

maupun tulisan untuk menarik kesimpulan yang ilmiah 

berdasarkan Riset Kepustakaan.
34

 Teknik Analisis Isi 

merupakan teknik menganalisis data secara mendalam 

terhadapat tulisan (bacaan), fotografis atau yang 

lainnya, terhadap isi dari suatu informasi dalam sebuah 

media (media cetak, internet, journal,  

majalah dan lainnya). Kemudian dilakukan teknik 

analisisnya dengan cara mengidentifikasi serta 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan 

Pendidikan Karakter. Kemudian merelevansikan 

informasi tersebut dengan Nilai-nilai Pneidikan Islam, 

baik yang terdapat dalam sumber bacaan Primer 

maupun Sekunder. 

Dalam penelitian ini juga perlu adanya tahapan-

tahapan yang harus ditempuh agar penelitian ini dapat 

terarah. Adapun tahapan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Membaca buku-buku yang menjadi data primer 

dan skunder penelitian ini untuk memahami isi 

penafsiran yang ada didalam sumber-sumber 

tersebut.  

2. Mendeskripsikan penafsiran berdasarkan sumber-

sumber tersebut mengenai Pendidikan Karakter 

                                                             
34 Zet, Metode Penelitian Kepustakaan, h. 3 
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serta relevansi penafsirannya terhadap Nilai-nilai 

Pendidikan Islam dalam sumber data primer dan 

skunder dalam penelitian ini.  

3. Membuat kesimpulan dari analisis yang 

didasarkan pada analisis data secara keseluruhan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. DEFINISI PENDIDIKAN KARAKTER 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia karakter diartikan 

sebagai sifat-sifat kejiwaan, etika atau budi pekerti yang 

membedakan individu dengan individu yang lain. Karakter bisa 

diartikan tabiat, perangai atau perbuatan yang selalu dilakukan 

(kebiasaan). Karakter juga diartikan watak atau sifat batin 

manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah 

laku.
35

 

Menurut Kemendiknas, karakter adalah watak, tabiat, 

akhlak, atau kepribadian seseorang yang berbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebijakan (virtues) yang diyakini dan 

digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, 

bersikap, dan bertindak. Sementara pendidikan karakter adalah 

pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa 

pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan 

karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai 

tersebut dalam  kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, 

dan warga Negara yang relagius, nasionalis, produktif dan 

kreatif.
36

  

Pendidikan Karakter sebagai bagian dari upaya 

membangun karakter bangsa, yakni karakter yang dijiwai oleh 

nilai-nilai luhur bangsa. mengingat bangsa yang berkarakter 

unggul, disamping  tercermin dari moral, etika dan budi pekerti 

yang baik, juga ditandai dengan semangat, tekad, dan energi  

yang kuat bagi bangsa tersebut. Untuk mencapai kondisi yang 

demikian diperlukan kebersamaan pola berfikir dan bertindak 

dari semua elemen masyarakat dalam menumbuh kembangkan 

karakter bangsa.
37

 

                                                             
35 Zainal Aqib, Pendidikan Karakter (Membangun Prilaku Positif Anak 

Bangsa), (Bandung: CV. Yrama Widya 2011), h. 78 
36 Wibowo, Pendidikan Karakter (Strategi Membangun Karakter Bangsa  

Berperadaban), h. 34 
37 Chairul Anwar, “Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui 

Pendekatan Habituasi (Perspektif Filsafat Pendidikan),” ANALISIS; Jurnal Studi 
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Ada dua pendapat tentang pembentukan atau pembangunan 

karakter. Pendapat pertama bahwa karakter merupakan sifat 

bawaan dari lahir yang tidak dapat atau sulit diubah atau 

dididik. Pendapat kedua menyatakan bahwa karakter dapat 

diubah atau dididik melalui pendidikan.
38

 Karakter seseorang 

sangat erat kaitannya dengan agama, lingkungan, dan budaya di 

mana ia tumbuh dan dibesarkan, oleh sebab itu Karakter 

seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dimana individu 

tersebut tinggal.
39

  

Berbeda dengan Pendidikan Akhlak yang merupkan suatu 

usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan kualitas 

manusia agar menjadi insan kamil memiliki akhlak mulia baik 

berupa perkataan, pemikiran dan perbuatannya yang baik dan 

bermanfaat baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. 

Walaupun terlihat sama antara Pendidkan Karakter dengan 

Pendidikan Akhlak akan tetapi Nampak perbedaannya, jika 

Pendidikan Karakter bertumpu pada adat istiadat budaya 

dimana individual tersebut berada sedangkan Pendidikan 

Akhlak bertumpu pada ajaran Islam yang berpedoman pada Al-

Qur‟an dan Hadist. Pendidikan Karakter merupakan Istilah 

yang berkembang di daerah Barat sedangkan Akhlak muncul 

dengan adanya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad saw.
 40

 

B. TUJUAN PENDIDIKAN KARAKTER 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan 

seimbang, sesuai dengan setandar kompetensi lulusan pada 

setiap satuan pendidikan. Pendidikan karakter pada tingkat 

satua pendidikan mengarah pada pembentukan budaya  

                                                                                                                                   
Keislaman 14, no. 1 (2014): 159–72, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.653. 
38 Aqib, Pendidikan Karakter (Membangun Prilaku Positif Anak Bangsa), 

h. 40 
39 Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, h.7 
40 Ibid., h.14 
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atau mandrasah, yaitu nilai-nilai yang melandasi prilaku, tradisi, 

kebiasaan sehari-hari, serta simbol-simbol yang diperaktekan 

oleh semua warga sekolah atau madrasah, dan masyarakat 

sekitarnya.
41

 

Pendidikan Karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan etika mulia murid secara 

utuh, terpadu dan berimbang sesuai standar kompetensi 

lulusan.
42

 Karakter mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan 

(skills).43
 

C. LANDASAN PENDIDIKAN KARAKTER 

1. Landasan Filosofis 

Secara ontologis, manusia yang bersifat humanis 

merupakan objek material dalam Pendidikan Nilai atau 

Pendidikan Karakter, artinya aktivitas Pendidikan Nilai atau 

Pendidikan Karakter tersebut diarahkan untuk mengembangkan 

segala potensi dalam diri bagi setiap Individual. Secara 

Epistemologis, pendidikan karakter membutuhkan pendekatan 

fenomenologis riset artinya pendekatan yang dilakukan untuk 

mengetahui serta memahami sebuah fenomena pengalaman 

yang dialami oleh  sekelompok atau individual, untuk mencapai 

kearifan dan dalam fenomena pendidikan. Secara Aksiologis, 

Pendidikan Karakter memberikan manfaat untuk menanamkan 

nilai-nilai dasar yang sebaik-baiknya bagi pendidikan sebagai 

proses pembudayaan manusia beradab, harus diakui bahwa 

                                                             
41  Mulyasa, Menejemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara 

2012), h. 9 
42 Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja Sebagai Nilai 

Pendidikan Karakter, h. 42 
43 Kurniawan, Pendidikan Karakter (konsepsi & implementasinya secara 

terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, & masyarakat, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 29 
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Pendidikan Karakter sedang tumbuh dan berkembang 

mengikuti perkembangan ilmu alam dan sosial.
44

 

Eksistensi bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang 

dimiliki bangsa tersebut. Bangsa Indonesia bertujuan untuk 

memiliki karakter kuat yang mampu menjadikan Bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh 

bangsa lain. Oleh sebab itu, menjadi bangsa yang berkarakter 

merupakan tujuan utama bagi Bangsa Indonesia.
45

 

2. Landasan Hukum 

Produk Hukum tentang Pendidikan Karakter telah dimulai 

sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Diantara hukum-hukum yang mengatur tentang Pendidikan 

Karakter di Indonesia diantaranya diatur dalam UU  yaitu 

sebagai berikut : 

a. UU No.4 / 1950 Jo UU No.12/1954 tentang dasar-dasar 

pendidikan dan pengajaran di sekolah, pasal 3 

merumuskan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran 

ialah membentuk manusia susila yang cakap, warga 

negara yang demokratis bertanggung jawab atas 

kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 

b. UU No.2/1989 tentang sistem pendidikan nasional pasal 

4 menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yaitumanusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, sehat jasmani dan rohani,kepribadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.
46

 

                                                             
44 Chairul Anwar, “Learning Value at Senior High School Al-Kautsar 

Lampung for the Formation of Character.” Journal of Education and Practice 6, no. 9 

(2015): 40–46. 
45 Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja Sebagai Nilai 

Pendidikan Karakter, h. 53-54 
46 Ibid., h. 57-58 
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c. Sebagaimana tujuan pendidikan dalam UU RI Nomor 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Dalam 

Bab II, Dasar, Fungsi dan tujuan, pasal 3, UU RI Nomor 

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan  

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang 

maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.
47

 

Ke-Tiga poin tersebut merupakan indikator yang 

memperlihatkan bahwa sesungguhnya dalam Pendidikan 

Karakter sudah ada UU yang mengatur tentang Pendidikan 

Karakter. Meskipun kata “Karakter” tidak disebutkan secara 

langsung namun penjelasan dari ke-Tiga poin tersebut 

mengarah pada definisi dan arti karater yang telah disebutkan. 

Misalnya pada Tujuan Pendidikan Nasional yang menekankan 

“keimanan dan Ketaqwaan.
48

 Semua regulasi ini menjelaskan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk membentuk 

karakter bangsa meskipun disampaikan dengan deskripsi yang 

berbeda.
49

 

3. Landasan Religius 

Dalam terminologi agama, khususnya agama Islam, 

karakter disamaartikan nya dengan akhlak (akhlak mulia), atau 

dalam kosakata Bahasa Indonesia adalah Budi Pekerti. Betapa 

pentingnya akhlak atau karakter sehingga Nabi Muhammad 

SAW. diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan 

                                                             
47 Kurniawan, Pendidikan Karakter (konsepsi & implementasinya secara 

terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, & masyarakat, h. 38 
48 Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, h. 12 
49 Mahbubi, Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja Sebagai Nilai  

Pendidikan Karakter, h. 57-58 
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dalam praktik kehidupan beliau dikenal sebagai  

manusia yang berakhlak agung yang tinggi.
50

 Agama adalah 

sumber nilai yang paling utama, yang harus dikenalkan kepada 

anak, dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan karakter 

tersebut. Sebab, Agamalah yang akan membuat anak-anak kita 

merasa takut untuk melakukan maksiat.
51

 

Kedudukan dan fungsi Agama dalam kehidupan manusia 

dapat dijadikan sebagai nilai dasar bagi pendidikan, termasuk 

pendidikan karakter, sehingga melahirkan model pendekatan 

pendidikan karakter berbasis agama. Pendidikan karakter yang 

berbasis pada agama merupakan pendidikan yang 

mengembangkan nilai-nilai berdasarkan agama yang 

membentuk kepribadian, sikap, dan tingkah laku yang utama 

atau luhur dalam kehidupan.
52

 

Secara umum kualitas karakter dalam persepektif islam 

dibagi menjadi dua, yaitu karakter mulia (al-akhlaq al-

mahmudah) dan karakter tercela (al-akhlak al-madzmumah). 

Karakter terhadap Allah SWT adalah sikap dan prilaku manusia 

dalam melakukan berbagai aktivitas dalam rangka berhubungan 

dengan Allah (hablun minallah). Sementara itu, karakter 

terhadap makluk bisa dirinci lagi menjadi beberapa macam, 

seperti karakter terhadap sesame manusia, karakter terhadap 

makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan hewan), 

serta karakter terhadap benda mati (lingkungan dan alam 

semesta). 
53

 

Pendidikan islam adalah pendidikan  yang memperhatikan 

berbagai aspek secara integral. Seperti; (1) aspek jasmani dan 

rohani, (2) aspek fitrah manusia. Pendidikan itu harus mampu 

membangkitkan dan meneguhkan kembali fitrah manusia yang 

bertauhid. (3) aspek akhlak dan karakter,  potensi bawaan 
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manusia dibimbing kearah perkembangan ketakwaan agar 

pilihan manusia menjadi benar hingga cerdas melakukan pilihan 

sikap. (4) aspek sosial, kehidupan bersosial manusia harus 

berbudaya tinggi dan seimbang ditata dengan dasar manfaat 

kehidupan bersama.
54

 

4. Landasan Budaya / Kebudayaan 

Pendidikan Karakter dalam konteks membangun karakter 

bangsa memiliki hubungan erat dengan basisi kebudayaan 

bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkepribadian luhur. 

Dalam konteks kebudayaan yang lebih luas, pendidikan 

karakter tentu merupakan pranata penting dan strataegis untuk 

membangun kebudayaan dan peradaban bangsa. Kementerian 

Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan 

menyatakan bahwa, “Berdasarkan pengertian budaya, Karakter 

Bangsa, dan Pendidikan yang dimaknai sebagai pendidikan 

yang dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai 

dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai 

tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, 

dan warganegara yang relegius, nasionalis, produktif, dan 

kreatif. 

Dalam Pendidikan Karakter berbasis kebudayaan 

diperlukan transformasi atau rancang-bangun perubahan dari 

karakter individu orang Indonesia  yang baik dan sebagai 

karakter luhur bangsa. Seperti sikap toleran, dan tenggang rasa. 

Pendidikan Karakter dalam kehidupan bangsa diharapkan dapat 

membangun wawasan kebangsaan dalam konteks keragaman 

baik dalam keragaman budaya dan suku bangsa dari penerapan 

nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebersihan, dan ketertiban yang 

dikembangkan menjadi nilai-nilai keberagaman suatu bangsa. 

Dalam konteks kebudayaan, pendidikan karakter harus 

menjadi bagian dari transformasi kebudayaan dalam kehidupan 

masyarakat atau bangsa Indonesia, termasuk di dalam lemabaga 
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pendidikan. Artinya bagaimana nilai-nilai Benar-Salah, Baik-

Buruk, Pantas-Tidak Pantas, yang menjadi substansi dalam 

pendidikan karakter baik yang berbasis pada agama, pancasila, 

maupun budaya diletakkan, difungsikan, dan dikembangkan 

dalam strategi kebudayaan secara menyeluruh dalam sistem 

kehidupan masyarakat berbangsa, sebab apalah artinya 

pendidikan karakter dikembangkan secara optimal di lembaga 

pendidikan, tetapi tidak adanya dukungan dari lingkungan 

sosial masyarakat. Oleh sebab itu pendidikan karakter tidak 

hanya dapat di optimalkan dalam lembaga pendidikan akan 

tetapi perlu dukungan dan sumbanagn dari lingkungan sosial 

agar dapat lebih mengoptimalkan penanaman dan 

pengembangan nilai-nilai karakter berbangsa dan bernegara.
55

 

5. Landasan Psikologi 

Pakar psikologi mendefinisikan karakter sebagai sifat, 

watak atau tabiat seseorang yang telah dimiliki sejak lahir dan 

merupakan sesuatu yang membedakan dari setiap individu 

dengan individu yang lainnya.. Karakter juga didefinisikan 

sebagai pembawaan dari dalam diri setiap individu yang dapat 

digunakan untuk membentuk tingkah laku, sikap dan tabiat 

yang benar. Pembentukan dan perkembangan karakter 

seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan di 

sekitarnya mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. untuk 

membentuk karakter yang baik dapat dilakukan melalui 

pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus yang dimulai 

dari dalam keluarga. Karena sifat karakter dapat dipengaruhi 

lingkungannya, pendidikan budi pekerti (karakter) sangat 

penting dilakukan sejak dini.
56

 

Membentuk karakter anak agar berperilaku dan bertindak 

baik sehingga berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa 

memang bukan pekerjaan yang mudah dalam waktu sekejap 

mata, melainkan memerlukan proses yang berkesinambungan 
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dan merupakan suatu upaya yang tiada henti. Para pakar 

pendidikan dan psikolog berpendapat, bahwa karakter dapat 

dibentuk melalui pendidikan peneladanan, dan pola asuh pada 

tiga lingkungan pendidikan yang sangat mempengaruhi 

perkembangan kepribadian seseorang. Tiga lingkungan tersebut 

yaitu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat.
57

 

6. Landasan Pancasila 

Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah 

Pancasila,oleh sebab itu pendidikan budaya dan karakter bangsa 

haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dengan kata lain, 

mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan 

nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui  pendidikan 

hati, otak, dan fisik (Kemendiknas Balitbang, 2010: 4).  

Pancasila disepakati menjadi dasar falsafah dan ideologi bangsa 

Indonesia.secara normatif Pancasila telah selesai menjadi sistem 

nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Nilai-nilai dasar Pancasila terinternalisasi dan 

teraktualisasikan dalam kepribadian dan tindakan setiap orang 

Indonesia, sehingga bangsa Indonesia itu benar-benar 

berpancasila dalam alam pikiran dan tindakannya. Dengan kata 

lain,Pancasila menjadi pola bagi seluruh tingkah laku atau 

tindakan yang melekat dengan karakter atau watak bangsa 

Indonesia. 

Nilai-nilai dasar Pancasila sebagaimana yang tercermin 

dalam kelima silanya, benar-benar menjadi spirit, alam pikiran, 

dan moral yang aktual serta tercermin langsung dalam seluruh 

proses penyelenggaraan negara. Jadi, Pancasila bukan sekedar 

slogan atau nilai formal, tetapi benar-benar teraktualisasi ke 

dalam seluruh proses penyelenggaraan kehidupan bernegara, 

termasuk dalam mengelola pemerintahan dan mengelola 
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sumber daya alam dan potensi tanah air di Republik Indonesia 

tercinta.
58

 

D. METODE DAN MODEL PENDIDIKAN KARAKTER 

Terdapat beberapa Model dan Metode Pendidikan Karakter 

yang bisa diterapkan dalam pembentukan Karakter Anak, 

yaitu:
59

 

1. Beberapa Model Pendidikan Karakter yang dapat 

diterapkan, yaitu: 

a. Model Keterladanan, Anak lebih banyak belajar dari 

apa yang mereka lihat. Pendidikan karakter merupakan 

tuntutan lebih, terutama bagi pendidik. Karena 

pemahaman konsep yang baik itu menjadi sia-sia jika 

konsep itu tidak pernah dilihat oleh murid dalam 

kehidupan sehari-hari.
60

 

 

b. Model Refleksi, Refleksi ialah kemampuan sadar khas 

manusiawi. Dengan kemampuan sadar ini, manusia 

mampu mengatasi diri dan meningkatkan kualitas 

hidupnya agar menjadi lebih baik. ketika pendidikan 

karakter sudah melewati fase tindakan dan praksis perlu 

diadakan pendalaman dan refleksi untuk melihat sejauh 

mana lembaga pendidikan telah berhasil atau gagal 

dalam merealisasikan pendidikan karakter.
61

 

 

2. Beberapa Metode Pendidikan Karakter yang dapat 

diterapkan, yaitu: 

a. Metode Perintah, Printah dalam islam dikenal dengan 

sebutan al-amr . pada kajian ushul fiqih, al-amr 

diartikan sebagai permintaan untuk menggerakan suatu 
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pekerjaan, dan subjek yang memberi printah pada 

kajian syariah adalah Dzat yang maha agung. 

Sedangkan objek adalah manusia sebagai hamba-Nya. 

Dalam ajaran islam, kajian dasar perintah itu datanya 

dari Allah SWT sebagai sumber syariah. Muatan 

perintah tersebut ditunjukan kepada umat manusia 

sebagai penerima syariah.
62

 

 

b. Metode Pembiasaan (Latihan), Untuk mencapai tujuan 

pendidikan karakter kepada taraf yang baik, dalam 

artian terjadi keseimbangan antara ilmu dan amal, maka 

Al-Qur‟an juga memberikan model pembiasaan dan 

praktik keilmuan. Al-Qur‟an sangat banyak 

memberikan dorongan agar manusia selalu melakukan 

kebaikan. Model pembiasaan ini mendorong dan 

memberikan ruang kepada anak didik pada teori-teori 

yang membutuhkan aplikasi langsung, sehingga teori 

yang berat bisa menjadi ringan bagi anak didik bila 

kelap kali dilaksanakan.
63

 

 

E. SEJARAH PENDIDIKAN KARAKTER 

1. Pendidikan Karakter Masa Nabi yang Saw. 

Pendidikan karakter masa Nabi Muhammad Saw terlihat 

dalam misi di muka bumi untuk menyempurnakan etika mulia. 

Sebagai hasilnya bahwa orang-orang yang dahulunya dikenal 

sebagai berkarakter jahiliyah, melalui pendidikan yang 

diberikan oleh Nabi Muhammad Saw, menjadi pribadi yang 

mulia dan beretika mulia. Dalam menunaikan tugasnya 

membangun etika mulia itu nabi mengawalinya dengan dirinya 

sendiri. Sebagai orang yang berkarakter, diantarnya sifat bisa 

dipercaya. Nabi dikenal dengan sebutan Al-Amin, yang artinya 

ialah seseorang yang bisa dipercaya. Sejak sebelum diangkat 

menjadi nabi, Muhammad dikenal sebagai orang yang tidak 

pernah berbohong. Apapun yang dikatakannya selalu benar. 
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Pribadi nabi yang mulia seperti ini dikenal secara luas di 

masyarakatnya. 

Pendidikan karakter yang dicontohkan dan ditekankan oleh 

Nabi Muhammad Saw. Yaitu sifat Jujur, dapat dipercaya, 

cerdas dan tabligh. Sifat-sifat tersebutlah yang menjadi karakter 

khas Nabi Muhammad Saw, setelah itu Nabi juga menawarkan 

beberapa pendidikan karakter kepada para sahabat dan 

masyarakat sekitarnya yang berupa gerakan atau aktivitas yang 

menjadikan manusia menjadi pribadi yang baru yang lebih baik, 

lebih unggul dan lebih mulia. 

Gerakan Pertama, yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad 

saw, diantaranya yang pertama ialah belajar seumur hidup. Bagi 

Nabi Muhammad belajar bukan hanya sekedar transformasi 

ilmu dari seseorang guru ke murid. Akan tetapi jauh dari 

itu,manusia untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Gerakan 

Kedua, ialah hijrah,konteks utuhnya. Konsep hijrah Nabi 

Muhammad Sawyang berhubungan dengan pendidikan karakter 

ialah konsep perubahan ke arah kebaikan dan perbaikan dalam 

makna yang sebenarnya. seseorang belum bisa dikatakan 

berhijrah apabila dia belum berubah, misalnya dalam tingkah 

laku, pola pandang, pola sikap dan lain sebagainya. Gerakan 

yang Terakhir, ialah muhasabah atau intropeksi diri.muhasabah 

ialah mekanisme evaluasi internal yang sangat luar biasa, yang 

bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Karena dalam 

muhasabah ini yang menjadi terdakwa ialah hati, yang menjadi 

jaksa ialah hati, serta yang menjadi hakimnya ialah hati. Nabi 

Muhammad Saw, selalu mengajak para sahabatnya untuk 

bermuhasabah setiap saat. Hal ini karena hati yang hanya 

segumpal daging ini senantiasa bolak-balik, berubah-ubah, 

statistis,kadang tidak konsisten kadang mencapai keimanan 

yang tertinggi terkadang pula sebaliknya. 

Gerakan Pendidikan karakter yang ditawarkan Nabi 

Muhammad Saw, apabila dilakukan secara menyeluruh, maka 

akan lahir generasi Rabbaniy yang berkarakter luas, 

berkepribadian unggul serta mempunyai kecerdasan holistik 
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(intelektual, emosional, spiritual dan kinestetis).
64

 Menurut 

agama islam, pendidikan karakter bersumber dari wahyu Al-

Qur‟an dan As-Sunnah. Akhlak atau karakter islam ini, 

terbentuk atas dasar prinsip “ketundukan, kepasrahan, dan 

kedamaian” susiai dengan makna dasar dari kata islam.
65

  

2. Pendidikan Karakter di Indonesia 

Pendidikan karakter bukan hal baru di Indonesia. Tokoh-

tokoh pendidikan Indonesia pra kemerdekaan, seperti Kartini, 

Ki Hajar Dewantara, soekarno-hatta, Moh Katsir, KH. Hasyim 

Asy‟ari sudah memulai apa yang dinamakan pendidikan 

karakter sebagai semangat pembentukan kepribadian dan 

identitas bangsa sesuai konteks dan situasi yang terjadi saat itu. 

Ki Hajar Dewantara misalnya, telah mengajarkan 

pendidikan karakter melalui praktik pendidikan yang 

mengusung kompetensi alam murid, bukan dengan perintah 

paksaan, tetapi dengan tuntunan. cara mendidik seperti ini lebih 

dikenal dengan pendekatan among, yang lebih menyentuh pada 

tatanan etika dan perilaku yang tidak terlepas dengan karakter 

seseorang. Membangun karakter dan watak bangsa melalui 

pendidikan, mutlak dibutuhkan. mulai dari diri sendiri, 

lingkungan rumah sekolah dan masyarakat dengan meneladani 

para tokoh pahlawan tersebut.
66

 

F. NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

Penanaman Nilai-nilai Karakter dalam Pendidikan yang 

diterapkan di Indonesia, berdasarkan pada asas penanaman 

pendidikan nilai, atau nilai-nilai yang menjadi kebijakan dasar 

dalam penanaman nilai-nilai karakter bangsa yang berdasarkan 

nilai-nilai Agama, Nilai-nilai Pancasila, Nilai-nilai Budaya, 

serta Nilai-nilai yang terdapat dalam Tujuan Pendidikan 
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Nasional,. Oleh sebab itu, Penanaman Nilai-nilai Karakter yang 

diterapkan di Indonesia adalah nilai-nilai karakter yang 

bersumber pada Nilai-nilai Agama, Pancasila, Budaya, dan 

Tujuan Pendidikan Nasional.
67

 

Berdasarkan ke-Empat sumber nilai tersebut, teridentifikasi 

sejumlah nilai dalam penanaman pendidikan karakter, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Religius, 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. Atau dapat diartikan sebagai 

Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai ketuhanan.  

 

2. Jujur, merupakan Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan dan perbuatan.
68

 Jujur 

menurut kamus besar bahasa Indonesia artinya lurus hati, 

tidak berbohong, tidak curang, sedangkan kejujuran artinya 

sifat atau keadaan jujur, ketulusan hati, dan kelurusan hati.  

 

3. Toleransi, Secara singkat Toleransi adalah Sikap dan 

tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. Menghargai perbedaan pendapat, sikap, 

kepercayaan, social, agama dan budaya. Toleransi 

merupakan bagian dari kebersamaan yang dapat menjamin 

hidup rukun dan damai walaupun didalamnya terdapat 

perbedaan-perbedaan.
69
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4. Disiplin, Disiplin adalah Tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan.
70

 Dalam kamus besar bahasa Indonesia 

disebutkan arti disiplin ialah tata tertib atau ketaatan, 

kepatuhan menaati peraturan-peraturan.
71

 

 

5. Kerja Keras, merupakan Perilaku yang menunjukan upaya  

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas serta guna menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. 

 

6. Kreatif, adalah Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah 

dimiliki. Sedangkan Perilaku kreatif adalah mendapatkan 

banyak cara atau ide untuk melakukan sesuatu hingga 

berhasil.
72

 

 

7. Mandiri, Mandiri adalah Sikap dan perilaku yang tidak 

mudah tergantung pada orang lain dan menyelesaikan 

tugas-tugasnya secara mandiri.
73

 Mandiri dalam kamus 

besar bahasa Indonesia diartikan sebagai "keadaan dapat 

berdiri sendiri " atau "tidak bergantung kepada  

 

orang lain ".Sikap mandiri merupakan potensi diri yang 

luar biasa karena dengan kemandirian seseorang 

mengembangkan kemampuan dirinya sejajar atau bahkan 

lebih unggul ketimbang orang lain.
74
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8. Demokratis, Demokratis, cara berfikir, 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 apa yang dipelajarinya, dilihat 

dan didengar.
75

 

 

10. Semangat Kebangsaan, Semangat Kebangsaan merupakan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas 

kepentingan diri dan kelompoknya. Kebangsaan juga 

diartikan sebagai kesadaran diri sebagai warga negara 

Indonesia yang harus menjunjung tinggi harkat dan 

martabat bangsa.
76

 

 

11. Cinta Tanah Air, Cinta Tanah Air merupakan Cara 

berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan Negara di atas diri dan 

kelompoknya. Atau dapat di artikan sebagai Cara berpikir, 

bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, kultur, ekonomi dan politik 

bangsanya.
77 

 

12. Menghargai Prestasi, Menghargai karya dan prestasi orang 

lain, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan 

mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
78 
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13. Bersahabat, Tindakan yang memperlihatkan sara senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

 

14. Cinta Damai, Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas 

kehadiran dirinya. 

 

15. Gemar Membaca, Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membeca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan 

bagi dirinya. 

 

16. Peduli Lingkungan, Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

 

17. Peduli Sosial, Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan.  

 

18. Tanggung Jawab, Tanggung Jawab adalah Sikap dan 

prilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, dan lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
79

 

Delapan Belas Nilai-nilai Pendidikan Karakter tersebut 

juga dijelaskan dalam “Buku Pelatihan dan Pengembangan 

Pendidikan Budaya Karakter Bangsa”. Buku tersebut disusun 

oleh Badan Penelitian dan Pengembangan pusat Kurikulum 

Kemendiknas RI, yang diterbitkan oleh Departemen 

Kementrian Pendidikan. Ke-Delapan Belas nilai Karakter 

tersebut meliputi ; Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja 

Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, 

Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, 
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40 

Bersahabat, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli 

Lingkungan, Peduli Sosial, dan Tanggung Jawab.
80
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