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ABSTRAK

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM GURINDAM DUA BELAS KARYA 
RAJA ALI HAJI

Oleh
Ika Rosmayanti

Saat ini pendidikan karakter menjadi isu utama pendidikan dinegeri ini, selain 
menjadi bagian dari proses pembentukkan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter 
ini diharapkan mampu menjadi pondasi utama membentuk kepribadian generasi yang 
berkualitas. Berbicara tentang pendidikan karakter beberapa tokohpun muncul dalam 
memberikan ide gagasan mengenai pendidikan karakter. Hal ini menunjukkan bahwa 
bangsa ini memiliki keprihatinan mendalam tentang pembentukkan karakter bangsa. 
Salah satu tokoh itu adalah Raja Ali Haji yang menghasilkan sebuah karya 
monumental yaitu Gurindam Dua Belas, yang didalamnya berisikan tentang 
pendidikan karakter bagi seorang muslim untuk menggapai ridhi Illahi dengan 
sandaran ilmu tasawuf.

Sesuai latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat dirumuskan 
adalah bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter dalam syair gurindam dua belas, 
dan bagaimana implikasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam syair gurindam dua 
belas karya Raja Ali Haji terhadap pendidikan akhlak di Negara Indonesia.
Sedangkan tujuannya adalah untuk menentukan nilai-nilai pendidikan karakter yang
terdapat dalam syair gurindam dua belas karya Raja Ali Haji. Adapun hasil telaah ini 
diharapkan bermanfaat secara a) teoritis; yaitu menambah wawasan dan
perbendaharaan nilai pendidikan karakter, b) praktis; yaitu meningkatkan kecintaan 
terhadap Nabi Muhammad saw serta keridhaan Allah, memperbaiki pola pendidikan 
karakter yang lebih benar sesuai syari’at Islam, dan meningkatkan efektifitas 
pendidikan terhadap kehidupan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian pustaka. Jenis pendekatannya adalah deduktif dan metode analisisnya 
adalah analisis isi.

Berdasarkan penelitian/telaah pustaka yang telah dilakukan, nilai-nilai
pendidikan karakter yang terkandung dalam syair gurindam dua belas karya Raja Ali 
Haji adalah 12 nilai karakter, yaitu: religuis, jujur, tidak mencela, menjaga hati, sabar, 
lemah lembut, tanggung jawab, amanah, iklas, rela berkorban, patuh kepada orang 
tua, dan cinta tanah air.

Nilai-nilai pendidikan karakter dalam gurindam dua belas karya Raja Ali Haji 
sangat relevan dengan pendidikan saat ini, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 
yaitu dengan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa, sehingga nilai-nilai karakter yang 
terkandung dalam gurindam dua belas karya Raja Ali Haji dapat menjadi salah satu 
pedoman dalam dunia pendidikan saat ini.

Kata Kunci : Pendidikan Karakter, Gurindam Dua Belas, dan Raja Ali Haji
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MOTTO

“seseorang memelihara dirinya dari segala sesuatu yang mengundang kemarahan 

Tuhannya dan dari segala sesuatu yang mendatangkan mudharat, baik bagi dirinya 

sendiri maupun bagi orang lain”1

َذا َولَقَدۡ    ٢٧ِمن ُكلِّ َمثَٖل لََّعلَّھُۡم یَتََذكَُّروَن ۡلقُۡرَءانِ ٱَضَرۡبنَا لِلنَّاِس فِي ھَٰ

“Sesungguhnya telah Kami buatkan bagi manusia dalam Al Quran ini setiap macam 

perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran” (Q.S az-Zumar: 27)2

                                                          
1 ‘Afif ‘Abda al-Fattah Thabbarah dalam bukunya Ruh Ad-Din al-Islami
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2010)



vi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dengan segenap hati penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agus Bastari dan Ibu Heni yang selalu 

menyertakan do’a nya dalam setiap perjalanan ku, yang materinya tidak 

pernah berhenti untuk memenuhi segala kebutuhanku, yang kasih sayang nya 

selalu mengalir tanpa harus diminta, sehingga saya dapat sampai pada titik ini.

2. Adikku tercinta, Dwi Meiliyanti yang selalu menjadi motivasiku untuk tidak 

pernah lupa akan tugasku sebagai seorang kakak yang akan selalu ia contoh.

3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang ku Banggakan.



vii

RIWAYAT HIDUP

Ika Rosmayanti lahir di Palas, 04 Mei 1994 di desa Mekar Mulya, 

Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Ia adalah putri pertama dari 

pasangan Bapak Agus Bastari dan Ibu Heni dari dua bersaudara bersama Dwi 

Meiliyanti yang kini duduk dibngku SMA kelas X.

Penulis menyelesaikan pendidikan SD di SDN 5 Bandan Hurip yang kini 

menjadi SDN 3 Mekar Mulya (2001-2007), kemudian melanjutkan kejenjang 

pendidikan menengah pertama di MTs. Amrul Huda (2007-2010), selanjutnya ke 

jenjang menengah akhir di SMA N 1 Palas (2010-2013) pada jurusan IPA.

Setelah menyelesaikan studi nya di jenjang SMA, penulis meneruskan studi 

nya ke jenjang perguruan tinggi. Akhirnya penulis memilih UIN Raden Intan 

Lampung sebagai perguruan tinggi negeri yang dipilih, dan mengambil prodi 

Pendidikan Agama Islam di fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Selama masa 

perkuliahan, penulis sempat mengabdi di Kabupaten Pringsewu Kecamatan 

Pardasuka Desa Sukanegeri selama 40 hari dalam program KKN. Kemudian pada 

program PPL penulis mengabdikan dirinya di MTs. NU Tanjung Karang selama 

kurang lebih dua bulan.



viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanyalah milik Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya kepada kita sebagai hambanya. Tak lupa shalawat serta salam semoga 

tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai kekasih-Nya dan teladan untuk seluruh 

umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar 

Sarjana Pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Atas bantuan dan ketulusan hati 

dari semua pihak maka skripsi yang berjudul “Pendidikan Karakter Dalam 

Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji”, ini dapat terwujud. Pada kesempatan ini 

penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd, selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

2. Bapak Dr. Imam Syafe’I, M.Ag, selaku ketua jurusan Pendidikan Agama 

Islam, yang telah memberikan kemudahan dan arahan selama masa study 

di UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Dr. Rijal Firdaos, M.Pd, selaku sekretaris jurusai Pendidikan 

Agama Islam, yang telah memberi kemudahan dan arahan selama masa 

study di UIN Raden Intan Lampung.



ix

4. Ibu Dr. Hj. Nilawati Tajuddin, M.Si selaku dosen pembimbing I yang 

telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan

skripsi ini.

5. Ibu Nurul Hidayah, M.Pd selaku dosen pembimbing II, yang telah 

memberikan saran dan bimbingannya, sehingga penulisan skripsi ini dapat 

terselesaikan.

6. Seluruh dosen dan asisten dosen Fakultas tarbiyah dan keguruan UIN 

Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengetahuan, penglaman, 

motivasi, dan membimbing penulis selama mengikuti kegiatan 

perkuliahan.

7. Pimpinan besar staf perpustakaan pusat dan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan 

kepada penulis didalam penyelesaian penulisan skripsi.

8. Sahabat-sahabat dan motivatorku tercinta Ahmad Tahri, Uswatun 

Khasanah, Isnatun Kahasanah, Siti Ratmanah, Opritun Ning Umri, Maya 

Isnaeni Hadi, Septiana Latifah, Imelda Tusssanjaya, Nurul karlina, Emilia. 

Yang selalu berbagi kebahagiaan dan selalu ada baik dalam suka maupun 

duka dalam mengerjakan skripsi ini.

9. Teman-teman Pendidikan Agama Islam angkatn 2013, khususnya teman-

teman kelas PAI B yang telah bersama dari awal perkuliahan sampai akhir 

yang dengan kebersamaannya penulis senantiasa termotivasi untuk 



x

semangat berjuang dan meningkatkan kualitas diri menjadi yang lebih 

baik lagi.

10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu 

yang telah berjasa membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga atas kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis 

mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari banyk 

kekurangan dalm penyusunan skripsi ini. Meskipun demikian penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca demi kemajuan 

pendidikan. Amiinn. 

Bandar Lampung, 01 Oktober 2017
Penulis

Ika Rosmayanti
NPM.1311010131



xi

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................i
ABSTRAK ................................................................................................................ii
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................iii
HALAMAN PENGESAHAN..................................................................................iv
MOTTO ....................................................................................................................v
PERSEMBAHAN.....................................................................................................vi
RIWAYAT HIDUP ..................................................................................................vii
KATA PENGANTAR..............................................................................................viii
DAFTAR ISI.............................................................................................................xi
DAFTAR TABEL ....................................................................................................xiv
DAFTAR BAGAN....................................................................................................xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .......................................................................1
B. Identifikasi Masalah..............................................................................7
C. Batasan Masalah ...................................................................................8
D. Rumusan Masalah.................................................................................8
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ............................................8

BAB II : LANDASAN TEORI

A.. Pendidikan Karakter
1. Pengertian Pendidikan Karakter .....................................................16
2. Pendidikan Karakter Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional ....18
3. Pendidikan Karakter Dalam islam ..................................................23

B. Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji
1. Biografi Raja Ali Haji.....................................................................32
2. Karya-Karya Raja Ali Haji .............................................................34
3. Pengertian Gurindam ......................................................................36
4. Gurindam 12 Beserta Maknanya ....................................................37

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....................................................................................54
B. Sifat Penelitian......................................................................................56
C. Sumber Data .........................................................................................56
D. Metode Pengumpulan Data...................................................................58
E. Metode Analisis data ............................................................................59



xii

BAB VI : ANALISI DATA

A. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Gurindam Dua Belas Karya
Raja Ali Haji

1. Karakter Religius .............................................................................61
2. Karakter Jujur...................................................................................68
3. Karakter Cinta Tanah Air.................................................................70
4. Karakter Cinta Damai ......................................................................72

B. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Gurindam Dua 
Belas Karya Raja Ali Haji Terhadap Pendidikan Akhlak
1. Implementasi Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.............................74
2. Implementasi Terhadap Diri Sendiri...............................................81
3. Implementasi Terhadap Keluarga...................................................81
4. Implementasi Terhadap Masyarakat dan Bangsa ...........................82

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ...........................................................................................87
B. Saran dan Penutup ................................................................................88



xiii

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRN-LAMPIRAN



xiv

DAFTAR TABEL

Tabel I : Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter Bangsa ..............................20



xv

DAFTAR BAGAN

Bagan I : Karakter Baik Menurut Thomas Lickona...................................................29



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhlak adalah sebuah cerminan dari kepribadian atau karakter 

seseorang.Bila seseorang itu memiliki akhlak yang baik, maka boleh dikatakan 

bahwa seseorang itu memiliki kepribadian atau karakter yang baik pula.Karakter 

yang baik dari warga negara-pun adalah merupakan sebuah identitas suatu 

bangsa dan negara.Bangsa Indonesia diakui sebagai negara demokratis ketiga 

terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India.Dalam bidang ekonomi 

Indonesia juga terus mengalami pertumbuhan.Bahka Indonesia mampu masuk ke 

G-20 yang terdiri dari negara-negara maju dan terpandang di dunia secara politik 

dan ekonomi.1

Namun dibalik pujian dan fenomena religiusitas bangsa Indonesia, 

menyisakan pekerjaan rumah dan paradoks yang serius.Hal itu bisa diamati dari 

masih banyaknya pejabat negara yang korupsi, aparat pegegak hukum yang 

diskriminasi dan korup, konflik anat umat beragama di berbagai tempat, konflik 

soaial antar suku atau kelompok, pemakaian narkoba, tawuran pelajar dan fakta-

fakta negatif lainnya.

Dari fenomena itu, tampak bahwa ada persoalan serius pada karakter 

manusia Indonesia.Meskipun mereka demokratis tapi mereka masih melakukan 

                                                          
1Siti Masdah Mulia, Ira D. Aini, Karakter Manusia Indonesia (Butir-Butir pendidikan Karakter 

untuk generasi Muda), (bandung : Nuansa Cendekia, 2013), hal. 5
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korupsi dan melakukan diskriminasi.Meskipun mereka agamis tapi masih mau 

memakan uang haram dan memerangi saudara sendiri.2

Tidak hanya dari kalangan pejabat dan kalangan aparat, bahkan dari 

kalangan rakyat juga telah mennciut kabar-kabar yang membuat makin terlihat 

bahwa moral dan karakter manusia Indonesia masih sangat rendah, seperti 

terjadinya pembantaian satu keluarga di daerah Ibu Kota Jakarta yang 

menewaskan beberapa anggota keluarga, juga sempat heboh aksi geng motor 

yang meresahkan warga dan juga melakukan pembunuhan. Selain itu kasuh 

pemerkosaan pada anak remaja dan seks bebas sudah seperti hal yang lumrah dan 

biasa.Kejadian kejadian diatas menunjukan betapa telah rusak moral generasi 

bangsa Indonesia.

Kerusakan moral yang terkadi dikalangan remaja, juga ditandai dengan 

maraknya seks bebas, penyalahgunaan narkoba, peredaran foto dan video porno, 

serta tawuran pada kalangan pelajar dan remaja.Direktur remaja dan 

perlindungan hak-hak reproduksi BKKBN, M. Masri Muadz, mengatakan bahwa 

63% remaja Indonesia pernah melakukan seks bebas. Sedangkan remaja korban 

narkoba di Indonesia ada 1,1 juta orang atau 3,9% dari total jumlah korban. 

Selain itu berdasarkan data pusat Pengadilan Gangguan Sosial DKI Jakarta, 

pelajar SD, SMP dan SMA, yang terlibat tawuran mencapai 0,8% atau sekitar 

1.318 siswa dari total 1.645.835 siswa di DKI Jakarta. 

                                                          
2Ibid, hal. 6
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Data Lain Menunjukkan, dari 385 remaja kita, 18,4% nya menyatakan telah 

melakukan seks pranikah. Lebih parah lagi, 53,5% menyatakan motivasinya 

adalah sekedar coba-coba. Sedangkan yang disebabkan oleh cinta 23,9% dan 

karena desakan kebutuhan biologis sebesar 14,1%. Lalu, selepas melakukannya 

mereka menyatakan puas/senang (53,5%), merasa biasa saja (36,6%), dan yang 

menyesal hanya (9,9%). Dengan siapa mereka melakukan perzinaan itu?, dengan 

pacar (70,04%), dengan WTS (11,3%), dengan teman (9,9%), dan lain-lain 

(8,4%). Lalu dimana mereka melakukan perzinaan?, mereka menjawab dihotel 

(43,7%), dirumh sendiri (23,9%), dimobil (22,5%), dan lain-lain (8,13%).3

Berdasarkan fakta serta peristiwa di atas yang terjadi di Negara Indonesia, 

diasumsikan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan terjadi kesalahan atau 

ketidak optimalannya pendidikan disekolah dalam proses pembentukan karakter 

pada peserta didik.

Maka dari itu, pendidikan karakter kini menjadi isu utama pendidikan 

dinegeri ini, selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, 

pendidikan karakter ini diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam 

membentuk kepribadian generasi yang berkualitas.

Berbicara tentang pendidikan karakter berbagai tokohpun muncul dalam 

memberikan ide gagasan mengenai pendidikan karakter.Hal ini menunjukan 

bahwa bangsa ini memiliki keprihatinan mendalam tentang pembentukan 

karakter bangsa.
                                                          

3Amirulloh Syarbini. Op.Cit. hal. 13
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Beberapa tokoh masyarakat serta pemuka agama memberikan ide gagasan 

mengenai pendidikan karakter berdasarkan kebudayaan serta paradigma mereka

masing-masing. Misalnya, Raja Ali haji yang memberikan ide pemikirannya 

tentang pendidikan karakter.Dalam paradigmanya Raja Ali Haji mengemukakan 

bahwa prilaku yang baik serta tutur kata yang sopan merupakan kewajiban orang 

melayu.Kedudukan, pangkat, serta martabat terletak pada akhlak bukan pada 

kualitas intelektual.4

Dengan hal ini menunjukan dan membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak 

miskin dengan warisan budaya yang banyak mengandung nilai-nilai pendidikan, 

khususnya pada pendidikan karakter.Dengan mempelajari warisan budaya 

tersebut dapat menjadikannya sebagai sebuah jalan untuk membina dan 

memeprbaiki karakter, dan sebagai pembimbing dalam menjalani kehidupan.

Diantara kebudayaan daerah di Indonesia yang banyak mengandung 

pendidikan karakter adalah kebudayaan Melayu.Bagaimanapun bangsa Indonesia 

adalah bangsa yang termasuk kedalam rumpun Melayu.Hal ini bisa dilihat dari 

tradisi, karya tokoh, dan simbol-simbol yang terdapat di daerah Melayu. 

Misalnya tradisi gotong-royong, tebarkan salam, mencium tangan orang yang 

lebih tua sebagai penghormatan, dan lain sebagainya. Disamping itu, 

kebudayaaan Melayu-Indonesia sangat kental dengan nilai-nilai Islam. 

Keterangan ini seperti yang tertera dalam ungkapan adat Melayu “siapa yang 

meninggalkan syarak (hukum Islam), maka ia meninggalkan Melayu, siapa 
                                                          

4Mahyudin Al-Muhra, www.rajaalihaji.com diakses pada sabtu 11 maret 2017
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memakai syarak, maka ia masuk Melayu” atau “bila tanggal syarak maka 

gugurlah Melayu”.5Maka dari itu diadakanlah sebuah penelitian tentang 

kebudayaan Melayu.Penelitian yang mengungkapkan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam “Gurindam Dua Belas”.

Gurindam Dua Belas merupaka puisi didaktik, yang berisikan tentang 

pendidikan karakter bagi seorang muslim untuk menggapai ridho Illahi dengan 

sandaran ilmu tasawuf. Seperti yang terkandung dalam salah satu baitnya yang 

berbunyi “barang siapa mengenal diri maka akan mengenal Allah yang bahri” 

ungkapan ini sama dengan sebuah hadits Rasulullah SAW yitu “man arofa 

nafsahu faqod arofa robbahu”. Gurindam Dua Belas adalah salah satu karya 

monumental seorang tokoh masyarakat dan juga pemuka agama dari kerajaan 

penyengat yakni “Raja Ali Haji”.Beliau juga mempunyai paradigma pendidikan 

karakter yang sangat aktual dan konstektual bagi masyarakat Melayu dan bagi 

bangsa Indonesia.Maka atas dasar inilah peneliti sangat berkeinginan meneliti 

karya beliau ini yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter dengan lebih 

mendalam lagi.

Didalam Gurindam Dua Belas mengandung pendidikan karakter yang di 

ajarkan oleh Raja Ali Haji kepada warga Melayu saat itu, yang dalam setiap syair 

nya sangan kental dengan nilai-nilai keislaman dan nilai pendidikan.Namun pada 

masa ini karyasastra beliau seakan termakan oleh waktu sehingga hampir 

dilupakan, bahkan buku-buku karya beliau diantaranya Gurindam Dua Brlas ini 
                                                          

5Mahyudin Al-Muhra, www.rajaalihaji.com diakses pada sabtu 11 maret 2017
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sangat sulit untuk didapatkan, bahkan diperpustakaan daerah sekalipu. Untuk itu, 

peneliti ingin mengangkat dan memunculkan kembali karyasastra budayawan 

Melyu yang hampir hilang ini, sehingga generasi bangsa berikutnya dapat 

mengetahui Gurindam Dua Belas sebagai salah satu karya sastra fenomenal 

bangsa Indonesia yang di tulis ole budayawan Melayu pada gerbang abad ke-XX. 

Itulah yang menjadi latar belakang masala penulis berkeinginan meneliti “Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kebudayaan Yang Tertuang Dalam Gurindam 

Dua Belas Karya Raja Ali Haji”.

B. Identifikasi Masalah

Dari pembahasan latar belakang permasalahan diatas dapat diidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam syair Gurindam Dua Belas Karya Raja 

Ali Haji.

2. Implementasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam syair gurindam Dua Belas 

Karya Raja Ali Haji terhadap pendidikan akhlak dinegara Indonesia.

C. Fokus  Penelitian

Pada penelitian ini dapat lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis 

memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi 

variabelnya.Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan 

dengan kebudayaan melayu yaitu “Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji”, 

yang mengkaji tentang pendidikan karakter didalam setiap syair gurindam 

tersebut.



7

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yang 

timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam syair gurindam dua 

belas karya Raja Ali Haji?

2. Bagaimana implemenatasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam syair 

gurindam dua belas karya Raja Ali Haji terhadap pendidikan akhlak di 

Negara Indonesia?.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah :

a. Untuk mengetahui nilai-nilai karakter dalam gurindam dua belas karya 

Raja Ali Haji

b. Untuk mengetahui implikasi nilai-nilai pendidikan karakter yang tersirat 

dalam gurindam dua belas terhadap pendidikan akhlak di Negara

Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

1) Hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan berguna bagi 

pengembangan wawasan terhadap gurindam dua belas sebagai karya 

sastra religius yang lahir atas kreasi murni ulama muslim dan 

budayawan Indonesia yaitu Raja Ali Haji
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2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikn teori 

kependidikan dalam memperkaya tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter di Indonesia.

3) Hasil dari penelitian ini agar dapat disumbangkan sebagai pengayaan 

bahan pustaka dengan harapan dapat diterima sebagai koleksi karya 

ilmiah yang bermanfaat.

b. Secara praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

sumbangan informasi tentang Nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kebudayaan Melayu yang tersirat dalam Gurindam Dua Belas dengan 

harapan dapat diaplikasikan disekolah.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

secara tertulis umumnya bagi civitas akademik baik para pelajar maupun 

non pelajar dan khusunya bagi civitas akademika IAIN Raden Intan 

Lmpung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

3) Agar dapat dipergunakan bagi penegmbangan ilmu penegtahuan dibidang 

pendidikan terutama melalui gurindam atau sejenisnya.

4) Agar dapat diimplikasikan pada pengajaran dilembaga pendidikan formal 

dalam proses belajar-mengajar, dalam rangka membentuk kepribadian 

bangsa.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Karakter

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikn idealnya merupakan sarana humanisasi bagi anak 

didik.Itu karena pendidikan memberikan ruang bagi pengjaran etika moral, 

dan segenap aturan luhur yang membimbing anak didik mencapai

humanisasi. Melalui proses itu, anak didik menjadi terbimbing, tercerah, 

sementara tabir ketidaktahuanny terbuka lebar-lebar sehingga mereka 

mampu mengikis hingga mentiadalkan aspek-aspek yang mendorong ke arah 

dehumanisasi.1

Definisi mengenai pendidikan yang dikemukakan para ahli sangat 

banyak sekali, tergantung dari sudut pandang, paradigma, pendekatan dan 

disiplin ilmu mana yang dipakai untuk mendefinisikannya. Ada yang 

mendefinisikannya sebagai sebuah proses belajar dan penyesuaian individu 

secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. 

Secara ideal pendidikan merupakan proses dimana sebuah bangsa 

mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan, dan untuk 

memenuhi tujuan hidup secara efektif dab efisien. Ki hajar Dewantara 

                                                          
1Agus wibowo, Pendidikan Karakter Berbasis Sartra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 

hal.1
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menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi 

pekerti (kekuatan batin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak, selaras 

dengan alam dan masyarakatnya.2

Pendidikan menurut John Dewey adalah proses pembentukan 

kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan 

sesama manusia. Tujuan pendidikan dalam hal ini agar generasi muda 

sebagai penerus generasi tua dapat menghayati memahami, mengamalkan 

nilai-nilai atau norma-norma tersebut dengan cara mewariskan segala 

pengalaman, pengetahuan kemampuan dan keterampilan yang 

melatarbelakangi nilai-nilai dan norma-norma hidup dan kehidupan.3

Menurut Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati dalam bukunya 

mengemukakan pandangannya dalam hal pendidikan pada hakekatnya suatu 

kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang 

dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari 

keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan 

berlangsung terus menerus.4

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

                                                          
2Ibid, hal.2
3Mansur Muhlisch, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisi Multidimensional,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011). hal.67
4Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). Hal70
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belajar dan proses pembelajaran agar anak 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 negara.

Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasiomal 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Adapun anak didik dalam pasal 1 ayat (4), adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.5

2. Pengertian Karakter 

Secara etimologi, kata karakter (character) berasal dari bahasa 

yunani, yaitu charassein yang berarti to engrave.Kata to engrave bisa 

diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan.6Dalam 

kamus Besar Bahasa Indonesia karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

yang lain, dan watak.Dengan demikian orang berkarakter berarti orang yang 

berkepribadian, berprilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas 

Lickona yang mendasarkan pada beberapa defiisi yan dikemukakan oleh 

                                                          
5Agus wibowo,Op.Cit , hal.3
6Marzuki, Pendidikan Karakter islam,(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hal.20
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para ahli.Ia mengatakan bahwa karakter yang baik adalah apa yang 

diinginkan untuk anak-anak.7

Terdiri dari apasajakah karakter yang baik itu?. Seorang filsuf 

Yunani bernama Aristoteles mendefinisikan karakter yang baik sebagai 

kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubunga 

dengan diri seseorang dan orang lan. Aristoteles mengingatkan kepada kita 

tentang apa yang cenderung kita lupakan dimasa sekarang ini: kehidupan 

yang berbudi luhur termasuk kebaikan yang berorientasi pada diri sendiri 

(seperti kontrol diri dan moderisasi) sebagaiman kebaikan yang berorientasi 

pada hal lainnya (seperti kemurahan hati dan belas kasihan), dan dua jenis 

kebaikan ini berhubungan.

Karakter, menurut pengamatan seorang filsuf kontemporer bernama 

Michel Novak, merupakan: “campuran kompatibel dari seluruh kebaikan 

yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan 

kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah.”

Sebagaimana yang ditunjukan Novak, tidak ada seorangpun yang 

memiliki semua kebaikan itu, dan setiap orang memiliki beberapa 

kelemahan.Orang-orang dengan karakter yang sering dipuji bisa jadi sangat 

berbeda antara suku dengan lainnya.8

                                                          
7Marzuki, Lok.Cit, hal.20
8Thomas Lickona, Educating For Character (mendidik Untuk Membentuk Karakter), (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2012), hal.81
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Dari pengertian karakter diatas dapat difahami bahwa karakter 

identik dengan akhlak sehingga karakter merupakan nilai-nilai prilaku 

manusia yang universal yang meliputiseluruh aktivitas manusia, baik dalam 

rangka berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun 

lingkungan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan 

perbuatannya berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya 

dan adat istiadat. Dari konsep karakter inilah muncul konsep pendidikan 

karakter.9

Bagi bangsa Indonesia, pancasila adalah karakter bangsa 

Indonesia.Karena pancasila memuat nilai-nilai keeragaman dan kebinekaan 

yang dapat diterima ole semua golongan tanpa keterpihakan.10Pancasila dan 

UUD 1945 sebagai dasar yuridis pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia 

karena pancasila sebagai dasar idiil, dan UUD 1945 sebagai dasar 

konstitusional. Konsensus tersebut selanjutnya diperjelas melalui UU No 20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan naional yang berbunyi:

“Pendidikan nasional nerfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusi yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.”11

                                                          
9Marzuki, Op.Cit, hal.21
10Siti Musdah Mulia, Ira D. Aini, Op.cit, hal.70
11Maksudin, Pendidikan Karakter Non-Dikotomik, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal.124
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Oleh sebab itu, Pancasila selain sebagai karakter bangsa Indonesia 

juga sebagai falsafah bangsa, harus diketahui oleh segenap warga negara 

Indonesia, agar setiap warga mempunyai karakter bangsa yang akan 

membedakannya dengan karakter bangsa-bangsa yang lain.

3. Pengertian Pendidikan Karakter

Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai 

segala usaha yang dapat dilakuklan untuk mempengaruhi karakter 

siswa.Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan 

disini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lickona. 

Lickona (1991) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha 

yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, 

memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Bertitik tolak dari 

definisi tersebut, ketika kita berfikir tentang jenis karakter yang ingin kita 

bangun pada diri pada siswa, jelaslah bahwa ketika itu kita menghendaki 

agar mereka mampu memahami nilai-nilai tersebut, memperhatikan secara 

lebih mendalam mengenai benarnya nilai-nilai itu, dan kemudian melakukan 

apa yang diyakininya itu, sekalipun harus menghadapi tantangan dan 

tekanan baik dari luar maupun dari dalam dirinya. Dengan kata lain, mereka 

memiliki kesadaran untuk memaksa diri melakukan nilai-nilai itu.12

                                                          
12Ajat Sudrajat, Jurnal Online Mengapa Pendidikan Karakter, 

https://scholar.google.co.id/jurnalpendidiksnksrskter , diakses pada rabu, 18 juli 2017, pukul 
19:01wib
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Pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja 

untuk mengembangkan karakter yang baik (good character) berlandaskan 

kebijakan-kebijkan inti (core virtues) yang secara objektif baik bagi individu 

maupun masyarakat.Kebajikan kebajikan inti disini merujuk pada dua 

kebajikan fundamental dan sepuluh kabajikan esensial.13

Pendidikan karakter sejatinya adalah pendidikan yang tidak hanya 

mengandalkan dan mengasah kecerdasan intelektual semata, tetapi juga 

membangun karakter warga negara berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang 

bertumpu pada pancasila sebagai ideologi negara.Pendidikan karakter alih-

alih disebut pendidikan budi pekerti, sebagai pendidikan moralitas manusia 

yang disadari dan dilakukan dalam tindakan nyata.14

Pendidikan karakter adalah sebuah proses pengembangan diri dengan 

kesadaran penuh sebagai manusia yang bermartabat sekaligus sebagai warga 

negara yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya, serta memiliki kemauan 

besar untuk mempertahankan martabat bangsa.15 Konsep pendidikan 

karakter dikenalkan sejak tahun 1900-an. Meskipun banyak ahli yang 

menggunakan konsep ini sekarang, Thomas Lickona-lah yang dianggap 

sebagai tokoh yang memopulerkannya, terutama ketika ia menulis bukunya 

                                                          
13Saptono, Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter (Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis),

(Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 23
14Mansur Muhlich, Lok.Cit. al.67
15Ibid, hal.22
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yang berjudul Educating for Character: How Our School Can Teach 

Respect and Responsibility (1991).16

Sesungguhnya pendidikan karakter sudah ada dalam UU Pendidikan 

Nasional No.20 Tahun 2003.Meskipun kata ‘karakter’ tidak disebutkan 

secara langsung.Misalnya pada tujuan pendidikan Nasional yang 

menekankan “keimanan dan ketaqwaan”.Juga pada bahasan kurikulum yang 

memperhatikan aspek peningkatan iman dan taqwa, peningkatan akhlak 

mulia, dan wajibnya pendidikan agama dari jenjang pendidikan dasar hingga 

pendidikan tinggi.17

Pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan guru 

dan berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarinya. Pendidikan karakter 

adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk 

mengajarkan nilai-nilai karakter kepada siswanya.Jadi pendidikan karakter 

merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis 

untuk membantu peserta didik memaami nilai-nilai prilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan 

dan kebangsan. Kemudian nilai-nilai tersebut dapat terwujud dalam pikiran, 

sikap,  perasaan perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. 

                                                          
16Marzuki, Op.Cit, hal.22
17Ulil Amri Syafri, Pendidikan karakter Berbasis Al-Quran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),  

hal.12
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4. Pendidikan Karakter Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional

Investasi dalam bidang pendidikan sangat diperlukan dalam upaya 

menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas.Pendidikan dapat 

meningkatkan taraf hidup dan memungkinkan seseorang untuk dapat 

meningkatkan kemampuannya secara terencana.Oleh sebab itu, untuk 

merencanakan dan mengembangkan karakter anak sangat dibutuhkan 

pendidikan yang berkualitas. Pemerintah telah menetapkan tujuan pendidikan 

nasional yang dituangkan dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 sebagai berikut:

“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehudypan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulis, sehat, beriman, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung 
jawab.” 18

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, pendidikan 

disekolah tidak hanya terkait upaya penguasaan dibidang akademik oleh 

peserta didik, namun harus diimbangin dengan pembentukan 

karakter.Keseimbangan pendidikan akademik dan pendidikan karakter perlu 

diperhatikan oleh pendidik disekolah dan orang tua dirumah.Jika 

keseimbangan tersebut dilakukan, pendidikan dapat menjadi dasar untuk 

mengubah anak menjadi lebih berkualitas dari aspek keiman, ilmu 

pengetahuan, dan akhlaknya.

                                                          
18Departemen Pendidikan Nasional, UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), hal.3
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Pendidikan tidak hanya terkait dengan bertambahnya ilmu 

pengetahuan, namun harus mencakup aspek sikap dan prilaku sehingga dapat 

menjadi anak sebagai manusia yang bertakwa, berilmu dan berakhlak 

mulia.Gagasan program pendidikan karakter di Indonesia muncul terkait 

dengan tujuan pendidikan nasional dan melihat kondisi peserta didik pada 

saat ini yang mengalami degradasi karakter.

Pengembangan karakter anak memerlukan pembinaan dan 

keteladanan.Perubahan sikap dan prilaku bertindak kurang baik untuk 

menjadi lebih baik tidak terbentuk secara instan.Perubahan tersebut harus 

dilatih secara serius dan berkelanjutan agar mencapai tujuan yang diinginkan. 

Pengembangan karakter harus dikaitkan dengan pengakuan akan kebesaran 

Allah SWT.

Menurut kemendiknas19, nilai-nilai luhus sebagai pondasi karakter 

bangsa yang dimiliki oleh setiap suku di Indonesia ini, jika diringkas 

diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1

Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter Bangsa

No Nilai Deskripsi

1 Religius Sikap dan prilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

                                                          
19Agus Wibowo, pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter bangsa Berkepribadian, 

(Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), hal. 43
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toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama

lain.

2 Jujur Prilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan.

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, 

dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya.

4 Disiplin Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5 Kerja Keras Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya.

6 Kreatif Berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil dari sesuatu yang 

telah dimiliki.

7 Mandiri Sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung 



20

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-

tugas.

8 Demokrasi Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain.

9 Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu nerupaya untuk

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipeljarinya, diliht dan didengar.

10 Semangat 

Kebangsaan

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkn kepentingan bangsa dan negara 

diatas kepentingan diri dan kelompoknya.

11 Cinta Tanah Air Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, social, budaya, ekonomi dan 

politik bangsa.

12 Menghargai 

Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain.

13 Bersahabat/Komuni Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 
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katif bicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang 

lain.

14 Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadirannya.

15 Gemar membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan 

bagi dirinya.

16 Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi.

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan.

18 Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkunagn (alam, sosial, dan 

budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
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Sumber: Kemendiknas 2010

5. Pendidikan Karakter Dalam Islam

a. Dasar-Dasar Pendidikan Karakter Dalam Islam

Dalam Islam karkter berarti akhlak mulia. Karakter atau ahlak 

mulia merupakan buah yangdihasilkan dari proses penerapan syariah 

(ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh fondasi akidah yang 

kokoh.20Akidah adalah sebuah kepercayaan kepada Allah SWT, yang 

berdasar pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur’an adalah akhlak Muhammad Rasulullah, atau 

Muhammad Rasulullah adala Al-Qur’an hidup.Bila kita hendak 

mengarahkan pendidikan kita, menumbuhkan karakter yang kuat pada 

anak didik siapa lagi model yang memiliki karakter yang sempurna 

kecuali Muhammad Rasululla SAW.Itula alasannya mengapa Al-Qur’an 

dipilih untuk menjadi basis dari pendidikan karakter.21

Al-Qur’an berfungsi menyampaikan risalah hidayah untuk menata 

sikap dan prilaku yang harus dilakukan manusia. Dalam firmannya Allah 

SWT menjelaskan:

بُ ١آلمٓ  لَِكٱۡلِكتَٰ   ٢َال َرۡیَبۛ فِیِھۛ ھُٗدى لِّۡلُمتَّقِیَن َذٰ

                                                          
20Marzuki, Op.Cit, hal. 23
21Bambang Q.Anes, Adang Hambali, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an. (Bandung: 

Simbiosa Rekatama Media, 2011). Hal.6
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Artinya: “Alif laam miim. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan 
padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa”. (QS Al-
Baqarah: 1-2)22

Menurut Syaikh Abdurraman Nashir As-Sa’di, Al-Qur’an 

Memiliki dua Macam Petunjuk; pertama, berupa perintah, larangan, dan 

informasi entang perbuatan yang baik menurut syari’at atau ‘urf 

(kebiasaan) yang berdasarkan akal, syariat dan tradisi. Kedua, 

menganjurkan manusia memanfaatkan daya nalarnya untuk melakukan 

sesuatu yang bermanfaat.

Ayat-ayat Al-Qur’an sangat membangun karakter 

akhlak.Beberapa diantaranya adala pengarahan agar umat manusia 

berakhlakul karimah, bisa dilihat dari beberapa surah dan ayat berikut, 

yang mengungkapkan hal-hal yang berkenaan dengan prilaku, penjagaan 

diri, sifat pemaaf, dan kejujuran. Beberapa ayat tersebut adalah:23

لَِك أَۡزَكٰى لَھُۡمۚ إِنَّ قُل ِرِھۡم َویَۡحفَظُوْا فُُروَجھُۡمۚ َذٰ وْا ِمۡن أَۡبَصٰ َ لِّۡلُمۡؤِمنِیَن یَُغضُّ َّ َخبِیُرۢ بَِما ٱ

  ٣٠یَۡصنَُعوَن 

Artinya:“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 
"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan 
memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah 
lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka perbuat" (QS An-Nur: 
30)

                                                          
22Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2010)
23Ulil Amri Syafri, Op.Cit. hal.64
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َج َوقَۡرنَ  ۡجَن تَبَرُّ ِھلِیَِّةٱۡألُولَىٰۖ فِي بُیُوتُِكنَّ َوَال تَبَرَّ لَٰوةَ َوأَقِۡمَن ٱۡلَجٰ َكٰوةَ ٱلَوَءاتِیَن ٱلصَّ زَّ

َ َوأَِطۡعَن  َّ ُ إِنََّما یُِریُد ۚٓۥ َوَرُسولَھُ ٱ َّ ۡجسَ لِیُۡذِھَب َعنُكُم ٱ یٗراَویُطَھَِّرُكۡم تَۡطھِ ٱۡلبَۡیتِ أَۡھَل ٱلرِّ

٣٣  

Artinya:“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan 
janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti 
orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah 
shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan 
Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 
menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan 
membersihkan kamu sebersih-bersihnya” (QS Al-
Ahjab: 33)

ٓأَیُّھَاٱلَِّذینَ  َ َءاَمنُوْا یَٰ َّ ِدقِینَ َوُكونُوْا َمَع ٱتَّقُوْاٱ   ١١٩ٱلصَّٰ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan 
hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” (QS At-
Taubah: 119)24

Apabila dicermati, terdapat jumlah yang amat banyak dari 

persentase ayat-ayat yang berbiucara tentang akhlak, baik yang 

berhubungan dengan perkara ushul maupun Furu’.Ayat-ayat Al-Qur’an 

tersebut bagaikan kaidak-kaidah dan prinsip akhlak yang memberikan 

hidayah pada umat manusia untu kebahagiaannya.25

Jadi dapat disimpulkan dari penerangan diatas bahwa dasar dari 

pendidikan karakter dalam islam adalah Al-Qur’an dan Hadits Nabi 

Muhammad SAW. Seperti hadits Nabi dari Anas bin Malik yang 

menerangkan sebagai berikut:

                                                          
24Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2010)
25Ulil Amri Syafri, Op.Cit. hal.65
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Rasulullah Saw bersabda, “telah kutinggalkan atas kamu sekalian 

dua perkara, yang apabila kamu berpegang kepada keduanya maka kamu 

tidak akan tersesat, yaitu Kitab Allah dan Sunah Rasul-Nya”.26

b. Sumber Ajaran Pendidikan Karakter Dalam Islam

Jika karakter dalam islam adala Akhlakul Karimah, maka sumber 

dari ajaran pendidikan karakter dalam Islam adala Al-Qur’an dan Sunnah. 

Dan memang persoalan akhlak dalam islam banyak dibicarakan dan 

dimuat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Sumber tersebut memberikan 

batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia. Didalamnya 

dijelaskan ari baik dan buruk, diberikan informasi kepada umat tentang 

apa yang semestinya dilakukan dan bagaimana harus bertindak, dan apa 

yang mesti dihindari dan ditinggalkan. Dengan demikian, akan muda 

diketahui, apakah suatu perbuatan adalah tindakan terpuji atau tercela, 

benar atau salah.27

c. Ruang Lingkup Pendidikan Karakter dalam Islam

Di lihat dari ruang lingkupnya, karakter islam dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu karakter terhadap khalik (Allah SWT) dan karakter terhadap 

makhluk (selain Allah SWT). Karakter terhadap Allah adalah sikap dan 

prilaku manusia dalam melakukan berbagai aktifitas dalam rangka 

berhubungan dengan Allah (hablu minallah).Sementara itu, karakter 

                                                          
26M. Imam Pamungkas, Akhlak Muslim Modern Membangun Karakter Generasi Muda, 

(Bandung: Marja, 2012). Hal.32
27Ibid, hal.32
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terhadap makhluk bisa dirinci lagi menjadi beberapa macam, seperti 

karakter terhadap manusia, karakter terhadap makhluk hidup selain 

manusia (seperti tumbuhan dan hewan), serta karakter terhadap benda 

mati (lingkungan dan alam semsta).28

d. Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Karakter 

Bangsa

Pendidikan agama Islam sudah menjadi bagian yang penting da;lam 

kurikulum pendidikan nasional dan sudah dilaksanakan mulai dari jenjang 

pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi. Namun hasilnya 

ternyata belum seperti yang diinginkan.artinya tidak semua peserta didik 

menunjukkan sikap dan prilaku mulia secara utuh. Dengan kata lain 

pendidikan gama disekolah belum efektif dalam membangun karakter 

bangsa. 

Banyak yang dapat dianalisis terkait dengan ketidak efektifan 

pendidikan agama islam disekolah. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

pendidikan agama islam disekolah harus direvitalisasi agar dapat 

menghasilkan lulusan seperti yang di inginkan. Adapun ujung tombak 

dalam proses revitalisasi pendidikan agam disekolah adalah guru. Guru 

agama dalam hal ini harus memiliki kompetensi yang memadai agar dapat 

                                                          
28Marzuki, Op.Cit, hal.32
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melakukan tugasnya dengan baik dan berhasil sesuai dengan yang 

diharapkan.29

6. Karakter Yang Baik

Seperti apakah orang yang memiliki karakter tangguh?Mereka adalah 

siapa saja yang memiliki karakter yang baik (good charakter). Cirinya 

mereka tahu hal yang baik (knowing thw good), menginginkn hal yang baik 

(desiring the good), dan melakukan hal yng baik (doing the good).30

Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mendefinisikan karakter 

yang baik sebagai kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan yang 

benar sehubungan dengan diri seseorang dan orang lain. Aristoteles 

mengingatkan kepada kita tentang apa yang cenderung kita lupakan dimasa 

sekarang ini: Kehidupan yang berbudi luhur termasuk kebaikan yang 

berorientasi pada diri sendiri (seperti kontrol diri dan moderasi) sebagaimana 

halnya dengan kebaikan yang berorientasi pada hal lainnya (seperti 

kemurahan hati dan belas kasih), dan kedua jenis kebaikan ini berhubungan. 

Kita perlu untuk mengendalikan diri kita sendiri-keinginan kita, hasrat kita-

untuk melakukan hal yang baik bagi orang lain.31

                                                          
29Marzuki, Op.Cit, hal 36
30Saptono,Op.Cit, hal.20
31Thomas Lickona, Op.Cit, hal 83
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Bagan 1

Komponen Karakter yang Baik menurut Lickona

Pengetahuan Moral

1. Kesadaran Moral

2. Pengetahuan nilai moral

3. Penentuan Persfektif

4. Pemikiran Moral

5. Pengambilan keputusan

6. Pengetahuan pribadi

Perasaan Moral

1. Hati nurani

2. Harga diri

3. Empati

4. Mencintai al yang baik

5. Kendali diri

6. Kerendahan hti

Tindakan Moral

1. Kompetensi

2. Keinginan

3. kebiasaan
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B. Kebudayaan

1. Pengertian Kebudayaan

Istilah kebudayaan (Culture) diambil dari bahasala Latin Culure dan 

Cultus, yang berarti mengasuh (care). Sopan santun ataupun penanaman 

nilai (cultivation), tetapi istilah ini membawa berbagai konotasi dari 

pelatihan (training), membantu perkembangan (fostoring),  perhiasan 

(adornment). 32

Suatu kebudayaan merupakan suatu “rancang bangun kehidupan” 

yang dibagi oleh kelompok dan dipelajari oleh orang-orang yang berada 

didalam kelompok itu (kluchkhohn, 1979).Kebudayaan adalah khas dari 

suatu kelompok, kita tidak dapat mengatakan kebudayaan individu dapat 

diperkirakan sebagai/penghalang dari suatu kebudayaan.33

Bagi masyarakat kebudayaan itu memiliki fungsi penting.Salah satu 

alasannya adalah masyarakat itu dikatakan berada (exsist) jika 

kebudayaannya masih melekat didalamnya.Dengan kebudayaan 

masyarakat bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan baik.34

Manusia dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan.Manusia memiliki keunggulan yaitu akal yang bisa 

menghasilkan kebudayaan yang memungkinkannya hidup disegala 

                                                          
32Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, landasan Pendidikan, (Gorontalo: Ideas Publishing, 

2013), hal.144
33Ibid, hal. 145
34Ibid, hal.146
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macam lingkungan.Manusia bisa menggunakan akalnya untuk 

menghasilkan sesuatu yang dapat dikategorikan menjadi wujud 

kebudayaan.Wujud kebudayaan tersebut dapat diwarisi dan diturunkan 

kepada generasi berikutnya dari anak manusia tersebut.35

Menurut DR. Sahiq Sama’an al-Syaibani (1979) pendidikan adalah 

kegiatan yang dilakukan oleh pendidik-pendidik, dan filosofis untuk 

menerangkan, menyelaraskan, mengecam, dan merubah proses 

pendidikan dengan persoalan-persoalan kebudayaan dan unsur-unsur 

yang bertentangan didalamnya.  Dilihat dari sudut pandang individu, 

pendidikan merupakan usaha untuk menimbang dan menghubungkan 

potensi individu.Adapun dari sudut pandang kemasyarakatan, pendidikan 

adalah usaha pewarisan nilai-nilai budaya dari generasi tua kepada 

generasi muda, agar nilai-nilai budaya tersebut tetap terpelihara, tulis 

Hasan Langgulung.

Maka sudah jelas bahwa pendidikan dan kebudayaan sangat erat 

sekali hubungannya karena keduanya berkesinambungan, keduanya 

saling mendukung satu sama lain.36

                                                          
35Faurina Anastasia, nilai kebudayaan dan nilai agama dalam teks gurindam dua belas sebagai 

pedoman masyarakat, e-journal. Diakses pada rabu 19 Juli 2017
36Fazan, http://fazan.web.id/hubungan-kebudayaan-dengan-pendidikan.html diakses pada 28 

maret 2017
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2. Kebudayaan Dan Pendidikan

Pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai 

budaya. Dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri, secara 

proses mentransfernya tang paling efektif dengan cara pendidikan. 

Keduanya sangat erat sekali hubungannya karena saling melengkapi dan 

mendukung antara satu sama lain.  Tujuan pendidikan adalah melestarikan 

dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri, dengan adanya pendidika 

kita bisa mentransfer kebudayaan itu sendiri dari generasi kegenerasi 

selanjutnya, dan juga kita sebagai masyarakat mencita-citakan 

terwujudnya masyarakat dan kebudayaan yang lebih baik lagi 

kedepannya.37

C. Gurindam Dua Belas Karya Raja Ali Haji

1. Biografi raja Ali Haji

                                                          
37Edy hartono, https://edoy05.wordpress.com/paper/hub-kebudayaan-dengan-pendidikan/, 

diakses pada 12 April 2017
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Raja Ali Haji adalah seorang pujangga Melayu yang terkemuka.

Beliau pengarang puisi lama Melayu atau Gurindam. Gurindamnya 

dinamakan Gurindam Dua Belas karena berisi dua belas pasal. Raja Ali Haji 

dilahirkan di pulau Penyengat pada 1808.Ayahandanya bernama Raja 

Ahmad Engku Haji Tua da ibundanya Encik hamidah binti Panglima 

Selangor. Raja Ali Haji memiliki saudara enam orang, yaitu Raja 

Muhammad Said (meninggal sepulangnya dari betawi), Raja Haji Daud, 

Raja Abdul Hamid, Raja Usman, Raja Haji Umar dan Raja Haji Abdullah. 

Pada usia 13 tahun Raja Ali Haji pernah dibawa ayaandanya ke Betawi. 

Dalam usia 16 tahun di bawa ayahandanya pula berdagang kepulau 

Jawa.Ketika berada di Jepara, Raja Ali Haji jatuh sakit dan menurut 

ayahandanya bakal meninggal sehingga yahandanya sudah memesan 

keranda kayu jati (atau peti mati) di Jepara untuk anaknya itu.Ternyata Raja 

Ali Haji kembali sehat sesampai di Riau. Dalam usia sekitar 19 tahun beliau 

dibawa ayahandanya menunaikan ibadah haji ketanah suci.

Raja Ali Haji dididik dilingkungan istana kerajaan Riau-Lingga 

dengan disiplin tinggi dan ketat. Beliau juga belajar kepada para ulama 

terkemuka yang datang dan bermukim dipulau Penyengat.Raja Ali Haji 

menguasai bahasa Arab.Beliau seorang ulama, ahli tata negara, budayawan 

dan sastrawan.

Sejak usia 12 tahun raja Ali Haji sudah terlibat dalam urusan 

kerajaan dibawah bimbingan sang ayah. Dalam usia 30 tahun beliau sudah 



33

mengikuti sepupunya yang dipertuan muda Raja Ali ibni Raja Jakfar 

berkeliling memeriksa wilayah kerajaan. Raja Ali Haji juga sangat berperan 

memajukan kepuluan Karimun sebagai penghasil timah. Jabatan resmi Raja 

Ali Haji sejak 1858 sampai akhir hayatnya pada 1873 adalah memegang 

segala pekerjaan menyangkut hukum di Kerajaan Riau-Lingga.

Dari istrinya Daeng Cahya dan raja Safiah beliau memiliki anak-

anak yang umumnya juga pengarang, yaitu Raja Abdul Rahman Pakcik, 

Raja Hasan, Raja Sulaiman, Raja Siah, Raja Muhammad Ali, Raja Haji 

Salman atau Engku Bih, Raja Saliha, Raja Kalsum, dan Raja Ibrahim.

Semasa hidupnya Raja Ali Haji telah menulis dua buah buku tentang 

bahasa Melayu, yaitu Kitab Pengetahuan Bahsa dan Bustan al-Katibin 

(Taman Para Penulis), selain juga telah melahirkan karya sastra terkenal 

Gurindam Dua Belas.38

Tahun kapan meninggalnya Raja Ali Haji sempat menjadi 

perdebatan. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa ia meninggal pada 

tahun 1872. Namun, ternyata ada fakta lain yang membalikkan pandangan 

umum tersebut. Pada tanggal 31 Desember 1872, Raja Ali Haji pernah 

menulis surat kepada Hernann von de Wall, sarjana kebudayaan Belanda 

yang kemudian menjadi sahabat terdekatnta yang meninggal di 

Tanjungpinang pada 1873. Dari fakta ini dapat dikatakan bahwa Raja Ali 

Haji meninggal pada tahun yang sama (1873) dipulai Penyengat.
                                                          

38Ahmad Dahlan, Sejarah Melayu. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014). Hal.510
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Makam Raja Ali Haji berada dikomplek pemakaman Engku Putri 

Raja Hmida.Persisinya, terletak diluar bangunan utama makam Engku Putri. 

Karya Raja Ali Haji, Gurindam Dua bElas diabadikan disepanjang dinding 

bangunan makamnya. Sehingga setiap pengunjung yang datang dapat 

membaca serta mencatat karya maha agung tersebut.39

2. Karya-Karya Raja Ali Haji

Semasa hidupnya Raja Ali Haji telah menulis dua buah buku tentang 

bahasa Melayu, yaitu Kitab Pengetahuan Bhasa Melayu dan Bustan al-

katibin (Taman Para Penulis), selain itu juga telah melahirkan karya sastra 

terkenal Gurindam Dua belas.

Menggunakan bahasa Melayu, Raja Ali haji juga telah menulis banyak 

karya dari berbagai bidang yang meliputi sastra, sejarah, hukum, tata negara 

dan agama. E. Ulrich Kratz dalam makalahnya Raja Ali Haji dalam Korpus 

Teks Sastra Melayu Tradisional menyenaraikan karya-karya Raja Ali Haji 

dan tahun terbitnya sebagai berikut:

1) Gurindan Dua Belas (1847-1853)

2) Bustanul al-Katibin (1857)

3) Mukadimah fi Intizam Waza’if Haji al-Malik (1857-1887)

4) Samratu I-Muhimmati/Tharamat al-Muhammah (1857-1866)

5) Kitab Pengetahuan Bahasa (1858-1929)

6) Silsilah Melayu dan Bugis (1865-1911)

7) Tuhfat al-Nafis (1865-1923)

                                                          
39Mahyudin Al-Muhra, www.rajaalihaji.com/id/biography.php. Diakses pada 28 maret 2017
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8) Syair Kitab/Hukum al-nikah/Syair Suluh Pegawai (1866-1889)

9) Syair Siti Sianah/Jawharat al-maknunah (1866-1923)

10) Syair Sinar Gemala Mestika Alam (1893)

11) Syair Hukum Faraid (1893)

12) Syair Awal (1863)

Selain itu Raja Ali Haji juga menulis buku panduan dalam mengurus 

kerajaan, yaitu Al-Wusta, Al-Qubra, Al-Sugra, dan Peringatan Sejarah 

Negeri Johor.40

3. Pengertian Gurindam

Gurindam sering juga disebut sajak pribahasa.Gurindam biasanya terdiri 

dari sebuah kalimat majemuk yang dibagi menjadi dua beris bersajak.Tiap-

tiap baris itu merupakan hubungan anak-kalimat dan induk-kalimat.Jumlah 

suku tiap-tiap baris tidak ditentukan, demikian juga iramanya tidak tetap.

Gurindam biasanya dimaksudkan untuk menyatakan suatu nasihat atau 

kebenaran dengan cara pendek. Dilihat dari isinya gurindam dekat dengan 

pepatah atau pribahasa. Raja Ali Haji, pengarang Gurindam Dua Belas yang 

terkenal itu, menerangkan mengenai gurindam sebagai berikut: “yaitu 

perkataan yang bersajak pada akhir pasangannya, tetap sempurna 

perkataannya dengan satu pasangannya”.41

Sebenarnya gurindam bukan kreasi murni rakyat Nusantara (Melayu), 

puisi ini diperkirakan berasal dari India (Tamil).

                                                          
40Ahmad Dahlan, Op.Cit. hal.513
41Sapto H.P,  Gurindan Dua Belas Raja Ali haji, (Raja Ali Haji Sang Pujangga), (Bandung: 

Kiblat Buku Utama, 2007), hal.7
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Contoh:

Barang siapa meningglkan zakat
Tiadalah artinya boleh berkat

Barang siapa berbuat fitnah
Ibarat dirinya menantang panah

Tampak dari dua contoh diatas bahwa gurindam memiliki susunan 

berikut:

1) Terdiri atas dua baris

2) Rumus rima akhirnya /aa/

3) Bris pertama merupakan syarat dan baris kedua akibat dari yang 

disebutkan pada baris pertama

4) Berisikan ajaran, busi pekerti, atau nasihat keagamaan.42

4. Isi Gurindam 12 Beserta Maknanya

1) Pasal Pertama

Pasal pertama berisikan tentang memberi Nasihat tentang Agama (Religius).

Barang siapa tiada memegang agama

Sekali-kali tidak boleh dibilang nama

Maksudnya adalah setiap manusia harus memiliki agama karena agama 

sangat penting bagi kehidupan manusia, orang yang tidak mempunyai agama 

akan buta arah menjalankan hidupnya.

Barangsiapa mengenal yang empat

Maka itulah orang yang makrifat

                                                          
42E. Kosasih, Dasar-Dasar Keterampilan Bersastra, (Bandung: Yrama Widya, 2012), hal.17
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Untuk mencapai kesempurnaan dalam menjalani hidup, manusia harus 

mengenal 4 zat yang menjadikan manusia mula-mula.Empat ini adalah terkait 

dengan ajaran tasawuf, yaitu syari’at, ma’rifat, tarikat dan hakekat. Apabila 

manusia telah mengenal yang empat ini maka hiduppun akan semakin terang 

tanpa ada sedikit rasa was-was.

Barang siapa mengenal Allah

Suruh dan tegahnya tiada iya menyala

Maknanya adalah apabila kita mengenal Allah, maka selayaknya kita sebagai 

hamba-Nya melaksanakan dan menjalani perintah-Nya, serta menjauhi 

larangannya dan tidak akan melanggar aturannya.

Barang siapa mengenal diri

Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri

Orang yang tidak beragama tidak akan memiliki identitas diri dan tidak akan 

dekat dengan Allah.

Barang siapa mengenal dunia

Tahulah ia barang yang terpedaya

Kita dapat mengetahui kebesaran Allah lewat manusia, makhluk ciptaan-Nya 

yang paling sempurna. Manusia yang berorientasi pada kebahagiaan atau 

hanya mencari kebahagiaan didunia saja, sebenarnya ia akan tertipu dan 

menyadarinya bahwa didunia itu hanya sesaat.

Barangsiapa mengenal akhirat

Tahulah ia dunia mudharat.
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Hidup didunia ini hanyalah sesaat sedangkan tempat kembali sesungguhnya 

adalah akhirat.Namun sebelum kita menuju ke kampung akhirat maka 

persiapkanlah bekal selama didunia ini. Karena setiap manusia nanti akan 

diminta pertanggung jawabannya diakhirat nanti.

2) Pasal Kedua

Pada gurindam pasal kedua ini menceritakan orang-orang yang meninggalkan 

sembahyang, puasa, zakat, dan haji beserta akibatnya.

Barang siapa mengenal yang tersebut

Tahulah ia makna takut

Apabila kita sudah mengenal Allah, dan kita sadar bahwa Allah memantau 

kita.Maka tidak ada celah untuk bermaksiat. Karena kita akan merasa takut.  

Dengan begitu kita selalu berusaha menjalankan perintahnya dengan baik dan 

menjauhi segala larangan-Nya.

Barang siapa meninggalkan sembahyang

Seperti rumah tiada bertiang

Sholat adalah tiang agama.Orang yang tidak sembahyang bagaikan rumah 

yang tidak mempunyai tiang.

Barang siapa meninggalkan puasa

Tidaklah terdapat dunia termasa

Puasa adalah perintah yang diberikan kepada orang yang beriman.Esensi dari 

puasa adalah menuju menjadi orang yang bertaqwa. Apabila ditinggalkan 

maka akan rugi dunia dan akhirat.

Barang siapa meninggalkan zakat
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Tiadalah hartanya beroleh berkat

Harta dari orang yang tidak membayar zakat tidak diridhoi oleh Allah. Itupun 

jika didunia hidupnya senang apabila tidak memberikan sebagian hartanya 

maka, hidupnya tidak akan merasa senang.

Barang siapa meninggalkan haji

Tiadalah ia menyempurnakan janji

Orang yang tidak naik haji (apalagi jika ia mampu) tidak menyempurnakan 

janjinya sebagai orang Islam.

3) Pasal Ketiga

Pada pasal yang ketiga, berisikan tentang budi pekerti, yaitu menahan kata-

kata yang tidak perlu dan makan seperlunya.

Apabila terpelihara mata

Sedikitlah cita-cita

Apabila kita mampu memelihara mata maka hal yang tidak mermanfaat 

enggan untuk dilihat.Jangan sampai kita melihat hal yang dilarang oleh 

Allah.

Apabila terpelihara kuping

Kabar yang jahat tiadalah damping

Telinga yang kita miliki ini haruslah senantiasa dijaga dari segala hasutan, 

gunjingan maupun kedustaan.

Apabila terpelihara lidah

Niscaya dapat daripadanya faedah
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Selayaknya ucapan yang keluar dari mulut adalah perkataan baik dan 

bermanfaat. Sehingga orng akan merasa mendapatkan faedah dari apa yang 

diucapkan.

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan

Daripada segala berat dan ringan

Hindarilah perbuatan yang mengambil barang yang bukan hak kita.Dari 

tanganlah ini bermula, apapun bentuk barang tersebut apabila bukan punya 

kita maka tidak ada hak kita terhadapnya.

Apabila perut terlalu penuh

Keluarlah fiil yang tiadah senonoh

Kita memang dianjurkan untuk makan, namun jangan sampai terlalu 

kenyang. Apabila terlalu kenyang akan menyebabkan produktifitas dalam 

bekerja bisa menurun kantukpun mneyerang dan malaspun menghinngap 

dibadan. Dan Nafsu harus dijaga supaya tidak melakukan perbuatan yang 

dilarang.

Anggota tengah hendaklah ingat

Disitulah banyak orang yang hilang semangat

Didalam kehidupan yang kita jalani maka mulailah dengan penuh semangat. 

Dengan semangat aktifitas akan menjadi bermanfaat.

Hendaklah peliharakan kaki

Daripada berjalan yang membawa rugi

Jangan merugikan diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang mubazir dan 

maksiat.Melangkahlah dijalan yang benar dan diridhoi.
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4) Pasal Keempat

Pasal keempat berisi tentang tabiat manusia yang mulia, yang muncul dari 

hati (nurani) dan akal pikirang (budi)

Hati itu kerajaan didalam tubuh

Jikalau lalim segala anggotapun rubuh

Segala perbuatan dimulai dari hati, pabaila hati sudah rusak, maka rusaklah 

seluruh amalan.Namun jika hati sudah baik, maka baiklah suatu perbuatan 

yang dilakukan.

Apabila dengki sudah bertanah

Datanglah daripadanya beberapa anak panah

Hati yang kotor akan selalu dihiasi dengan rasa dengki sehingga akan 

merugikan diri sendiri.

Mengumpat dan memuji hendaklah fikir

Disitulah banyak orang tergelincir

Pujian manusia itu adalah semu.Pujilah kebaikan yang dia lakukan namun 

jangan berlebihan. Banyak orang dipuji menyebabkan ia selalu berbangga 

diri dan muncul kesombongan. Karena berbicara harus difikir supaya tidak 

celaka karenanya.

Pekerjaan marah janganlah dibela

Nanti hilang akal dikepala

Hendaklah menyelesaikan masalah yang datang dengan kepala dingin.Sebab 

amarah itu datangnya dari setan.

Jika sedikitpun berbuat bohong
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Boleh diumpamakan mulutnya itu pekong

Sedikit saja kita berbohong, maka akan mencelakakan dirinya sendiri. Cepat 

atau lambat kebohongan tersebut akan diketahui.

Tanda orang yang amat celaka

Aib dirinya tiada ia sangka

Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak menyadari  kesalahan pada 

dirinya sendiri. Sampai harus dikatakan oleh orang lain.

Bakhil jangan diberi singgah

Itulah perampok yang amat gagah

Pelit adalah sifat keji yang akan menguras harta dirinya sendiri. Dengan 

menjadi dermawan justru harta kita akan bertambah.

Barang siapa yang sudah besar

Janganlah kelakuannya membuat kasar

Apabila kita sudah dewasa selayaknya dapat mengaja perbuatan buruknya, 

agar tidak menimbulkan masalah.

Barang siapa perkataan kotor

Mulutnya itu umpama ketur

Ucapan kotor adalah sifat tercela yang banyak orang akan menjauhinya. 

Hendaklah kita selalu menjaga setiap ucapan kita dengan ucapan yang baik, 

halus dan lembut.

Dimana tahu salah diri

Jika tidak orang lain yang berperi
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Seseorang tidak akan tahu dirinya salah, jika bukan orang lain yang berbicara 

(memberitahunya). Apabila kita berbuat salah maka sering-seringlah minta 

maaf, agar dosa yang dilakukan segera diampuni.

Pekerjaan takabur jangan dirapih

Sebelum mati didapat jua sapih

Jangan mengambil dan melakukan pekerjaan yang diharamkan Allah.

5) Pasal Kelima

Pasal kelima berisikan tentang pentingnya pendidikan dan memperluas 

pergaulan.

Jika hendak mengenal orang berbangsa

Lihat kepada budi dan bahasa

Orang yang mulia dan berbangsa dapat kita lihat dari perilaku dan tutur 

katanya.

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia

Sangat memeliharakan yangsia-sia

Orang yang bahagia adalah orang yang berhemat dan tidak melakuka 

perbuatan yang sia-sia.

Jika hendak mengenal orang mulia

Lihatlah pada kelakuan dia

Untuk mengetahui apakah orang itu mulia atau tidak, maka lihatlah sifat-

sifatnya.

Jika hendak mengenal orang yang berilmu

Bertanya dan belajar tiadalah jemu
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Orang yang pandai tidak pernah jemu untuk belajar dan memetik pelajaran 

dari kehidupannya didunia.

Jika hendak mengenal orang yang berakal

Didalam dunia mengambil bekal

Orang yang berakal adalah orang yang telah mempersiapkan bekal waktu 

hidup didunia ini.

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai

Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

Jika ingin mengetahui sifat baik dari seseorang maka lihatlah saat ia bergaul 

dengan masyarakat.

6) Pasal Keenam

Pada pasal keenam ini menjelaskan tentang pergaulan yang menyarankan 

untuk mencari sahabat yang baik, demikian pula guru sejati yang dapat 

mebgajarkan mana yang baik dan buruk.

Cahari olehmu akan sahabat

Yang boleh dijadikan obat

Carilah sahabat yang mampu membantu kita dalam keadaan susah maupun 

senang.

Cahari olehmu akan guru

Yang boleh tahukan tiap seteru

Carilah guru yang serba guru dan tidak menyembunyikan hal-hal buruk dari 

murid-muridnya.

Cahari olehmu akan isteri

Yang boleh dimenyerahkan diri
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Carilah istri yang akan berbakti kepada suaminya, itulah istri yang patut 

untuk dinikahi.

Cahari olehmu akan kawan

Pilih segala orang setiawan

Carilah teman yang setia disaat kita senang maupun susah.

Cahari olehmu akan abdi

Yang ada baik sedikit budi

Pengikut, pembantu, budak, yang baik untuk diambil adlah yang berbudi.

7) Pasal Ketujuh

Pasal ketujuh berisi tentang nasihat agar orang tua membangun akhlak dan 

budi pekerti anak-anaknya sejak kecil dengan sebaik mungkin. Jika tidak 

kelak orang gua yang akan repot sendiri.

Apabila banyak berkata-kata

Disitulah jalan masuk dusta

Orang yang banyak bicara, kemungkinan besar dia banyak berdusta.

Apabila banyak berlebih-lebihan suka

Itulah tanda hampirkan duka

Terlalu mengharapkan dan berharap kepada sesuatu akan menimbulkan 

kekecewaaan yang mendalam  saat sesuatu itu tidak seperti yang diharapkan.

Apabila kita kurang siasat

Itulah tanda pekerjaan hendak sesat

Setiap pekerjaan yang dilakukan, terlebih dahulu kita harus mempunyai siasat 

atau strategi yang tepat.

Apabila anak tidak dilatih
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Jika besar bapaknya letih

Anak yang tidak dididik semasa kecilnya akan menyebabkan saat anak itu 

sudah tumbuh dewasa akan membangkang pada orang tua.

Apabila banyak mencela orang

Itulah tanda dirinya kurang

Jangan benyak menghina orang lain, karena itu tandanya banyak kekurangan 

yang kita miliki.

Apabila orang yang banyak tidur

Sia-sia sahajalah umur

Pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan dengan 

hal yang tridak bermanfaat.

Apabila mendengar akan kabar

Menerimanya itu hendaklah sabar

Jika mendengar kabar duka atau kabar yang kurang menyenangkan maka kita 

harus sabar dan menerima dengan lapang dada.

Apabila mendengar akan aduan

Membicarakannya itu hendaklah cemburuan

Jangan mudah terpengaruh terhadap omongan orang lain, yang belum tentu 

kebenarannya.

Apabila perkataan yang lemah lembut

Lekaslah segala orang mengikut

Perkataan yang lemah lembut akan lebih didengar orang daripada perkataan 

yang kasar.

Apabila perkataan yang amat kasar

Lekaslah orang sekalian gusar
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Perkataan yang kasar membuat orang yang berada didekatnya merasa gusar 

atau tidak nyaman.

Apabila pekerjaan yang amat benar

Tidak boleh orang berbuat onar

Orang yang benar jangan disalahkan (difitnah atau dikambinghitamkan).

8) Pasal Kedelapan

Pasal kedelapan berisi tentang nasihat agar orang tidak percaya pada orang 

yang culas dan tidak berprasangka buruk kepada seseorang.

Barang siapa khianat akan dirinya

Apalagi kepada lainnya

Orang yang ingkar dan aniyaya terhadap dirinya sendiri tidak akan dapat 

untuk dipercaya.

Kepada dirinya ia aniaya

Orang itu jangan engkau percaya

Jangan percaya kepada seseorang yang suka menganiyaya orang lain.

Lidah yang suka membenarkan dirinya

Daripada yang lain dapat kesalahan

Jangan suka menyalahkan orang lain, dan menganggap bahwa diri kita paling 

benar.

Daripada memuji diri hendaklah sabar

Biar daripada orang datangnya kabar

Pujian tidak usah dibuat sendiri, tapi tunggulah datangnya pujian itu datang 

dari orang lain.

Orang yang suka menampakkan jasa
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Setengah daripada syirik mengaku kuasa

Jangan menginginkan imbalan dari setiap jasa yang telah perbuat.

Kejahatan diri disembuntikan

Kebajikan diri diamkan

Sifat-sifat jelek dalam diri kita jangan ditampakkan, begitu pula kebaikan-

kebaikan yang telah kita perbuat.

Keaiban orang jangan dibuka

Keaiban diri hendaklah sangka

Jangan membuka aib atau keburukan diri orang lain, sedangkan kesalahan 

diri sendiri harus kita sadari.

9) Pasal Kesembilan

Pasal kesembilan berisikan nasihat tentang moral pergaulan pria dan wanita 

dan tentang pendidikan.Hendaknya dalam pergaulan pria dan wanita ada 

pengendalian diri dan setiap orang selalu rajin beribadah agar kuat imannya.

Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan

Bukannya manusia yaitulah syaitan

Manusia yang sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang dilarang leh Allah 

swt, tapi tetap dikerjakan.Maka manusia tersebut tidak dapat dikatakan 

manusia.

Kejahatan seorang perempuan tua

Itulah iblis punya penggawa

Kejahatan perempuan yang sudah tua, diibaratkan bagaikan pimpinan syetan.

Kepada segala hamba-hamba raja

Disitulah syaitan tempatnya manja
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Jangan engkau tergoda kepada kekayaan yang dimiliki oleh rtaja atau 

pemimpin atau orang yang punya kedudukan.

Kebanyakan orang yang muda-muda

Disitulah syaitan tempat bergoda

Semasa muda jagalah iman kita, jangan sampai tergoda oleh rayuan syetan.

Perkumpulan laki-laki dengan perempuan

Disitulah syaitan punya jamuan

Jika terdapat seorang lelaki dan seorang perempuan maka disitu pulalah 

syetan berada untuk menggoda iman orang tersebut.

Adapun orang tua yang hemat

Syaitan tak suka membuat sahabat

Orang yang semasa mudanya tidak menyia-nyiakan waktu dan selalu 

melangkah dijalan Allah, amak setan akan menjauhi orang tersebut.

Jika orang muda kuat berguru

Dengan syaitan jadi berseteru

Orang muda yang gemar belajar dan menuntut ilmu, akan tidak disukai dan 

dijauhi oleh syetan.

10) Pasal Kesepuluh

Pasal kesepuluh berisikan tentang nasihat keagamaan dan budi pekerti yaitu 

kewajiban anak untuk menghormati orang tua.

Dengan bapak jangan durhaka

Supaya Allah tidak murka

Jang membuat Allah murka dengan durhaka kepada bapak.

Dengan ibu hendaklah hormat
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Suapaya badan dapat selamat

Setiap anak harus hormat dan patuh terhadap ibunya karena syurga ditelapak 

kaki ibu dan ibu mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anknya.

Dengan anak janganlah lalai

Supaya boleh naik ketengah balai

Jagalah anak, akarena anak merupaka titipan dari Allah.

Dengan isteri dan gundik janganlah alpa

Supaya kemaluan jangan menerpa

Tugas suami yang harus memberi nafkah lahir batin kepada istinya, jika tidak 

bukan tidak mungkin istri akan berbuat serong.

Dengan kawan hendaklah adil

Supaya tangannya jadi kafil

Hendaklah bersikap adail kepada teman.

11) Pasal Kesebelas

Pasal kesebelah berisikan tentang nasihat kepada para pemimpin agar 

menhindari tindakan yang tercela, berusaha melaksanak amanat anak  buah 

dalam tugasnya, serta tidak berkhianat.

Hendaklah berjasa

Kepada yang sebangsa

Hendaklah untuk selalu bisa bermanfaat bagi sesama.

Hendaklah jadi kepala 

Buanglah perangai yang cela

Jadi pemimpin hendaklah memiliki rasa tanggung jawab dan menjauhi akhlak 

tercela.
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Hendaklah memegang amanat

Buanglah khianat

Jangan menjadi orang yang suka berhianat ketika diberi amanat.

Hendak marah, 

dahulukan hujah

apabila hendak marah harus mempunyai alasan terlebih dahulu. Namun lebih 

baik apabila tidak mengikuti nafsu atau emosi.

Hendak dimalui, 

janga memalui

jika ingin dihargai, hargailah orang lain

Hendak ramai

Murahkan perangai

Jika ingin banyak teman, perbaikilah sifat yang buruk.

12) Pasal Keduabelas

Pasal keduabels berisikan tentang nasihat kepada para pemimpin agar 

menhindari tindakan yang tercela, berusaha melaksanak amanat anak  buah 

dalam tugasnya, serta tidak berkhianat.

Raja mufakat dengan menteri

Seperti kebun berpagar duri

Hubungan raja dengan menteri adalah saling menjaga satu sama lain, dan 

harus bekerja sama.

Betul hati kepada raja

Tanda jadi sebarang kerja
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Raja yang baik atau raja yang mendapat petunjuk dari Allah adlah raja yang 

adil terhadap rakyatnya.

Hukum adil atas rakyat

Tanda raja boleh inayat

Hukum bagi rakyat harus didasari hak asasi manusia, tanda raja yang 

mendapat pertolongan Allah.

Kasihkan orang yang berilmu

Tanda rahmat atas dirimu

Orang yang berilmu akan dikaruniai oleh Allah dan dihormati oleh orang 

lain.

Hormat akan orang pandai

Tanda mengenal kasa dan cinta

Hormatilah semua manusia, tanpa mengenal kasta atau status soaial.

Ingatkan dirinya mati

Itulah asal berbuat bakti

Jika manusia menginat kematiannya nanti, maka ia akan lebih berbakti 

kepada Allah.

Akhirat itu terlalu nyata

Kepada hati yang tidak buta.

Orang tidak buta mata hatinya, akan tahu kalau akhirat itu benar-benar nyata 

adanya.43

                                                          
43Ilmu dan Pengetahuan, http://www.huteri.com/2141/mengenal-makna-atau-maksud-dari-

gurindam-12. Diakses pada 17 maret 2017
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian library research atau kajian pustaka dengan cara menelaah dan 

membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku atau dokumen-dokumen, 

mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian yang sejenis yang pernah 

dilakukan oleh orang lain, serta mempelajari laporan-laporan hasil observasi dan 

hasil survei dan masalah yang terkait dengan topik permasalahan yang diteliti.1

Penelitian kepustakaan yang khusus mengkaji suatu masalah untuk memperoleh 

data dalam penulisan penelitian ini, yaitu penelitian yang diadakan 

diperpustakaan dan bersumber pada data  informasi yang tersedia diruang 

perpustakaan.2

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian 

yang memfokuskan pembahasan kepada literatur-literatur baik berupa buku-

buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, 

dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan. 

Penelitian kepustakaan berbeda dengan penelitian lapangan, lokasi pengumpulan 

                                                          
1 Wina sanjaya, Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, Dan Prosedur, (Jakarta: Prenada Media 

Group, 2014), hal. 205
2 Kartini Kartono, Pengantar Metodology research Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996) hal. 

33
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data dapat ditemukan dimanapun manakala tersedia kepustakaan yang sesuai 

dengan objek material penelitian tersebut.3

Menurut M.Iqbal Hasan, penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik 

berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu.4

Sedangkan menurut Ibrahim, penelitian kepustakaan dapat dipahami sebagai 

kegiatan melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber 

dari kepustakaan, buku, laporan hasil penelitian, laporan hasil pengabdian, 

catatan manuskrip dan lain sebagainya.5

Penulis memahami bahwa kajian pustaka merupakan suatu penelitian yang 

dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan, laporan 

hasil penelitian, laporan hasil pengabdian, ataupun catatan manuskrip, yang 

selanjutnya penulis akan meneliti untuk menemukan penjelasan tentang 

pendidikan karakter. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan 

(Library Reseach), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai 

sumber data dengan fokus penelitian pada pendidikan karakter dalam 

kebudayaan yang tertuang dalam gurindam dua belas karya Raja Ali Haji.. 

                                                          
3 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta: Paradigma, 2012). Hal. 147
4 M. Iqbal hasan, Pkok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (Jakarta: Galia 

Indonesia, 2002) hal.11
5 Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: alfabeta, 2015) hal.37
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B. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat deskriftif yaitu “suatu 

penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran yang secermat mungkin 

mengenai suatu individu, gejala, atau kelompok tertentu.6 Sedangkan menurut 

Kartini Kartono penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melukiskan, 

memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, objek atau peristiwa tanta menarik 

kesimpulan.7

Dalam hal ini penulis menggambarkan objek penelitian mengenai nilai-nilai 

pendidikn karakter dalam kebudayaan melayu yang tersirat dalam gurindam dua 

belas karya Raja Ali Haji. Untuk memperoleh data tersebut maka penulis 

menggunakan sumber data primer berupa buku, jurnal penelitian dan makalah 

yang berkaitan dengan pendidikan karakter baik yang berdasar pada kebudayaan 

(gurindam dua belas) atau pemikiran para tokoh yang ada relevansinya dengan 

penelitian ini. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan juga berupa  buku, 

jurnal penelitian, dan makalah yang terkait dengan pendidikan karakter.

C. Sumber Data

Data adalah segala bentuk informasi, fakta dan realitas yang terkait dengna 

apa yang diteliti atau dikaji. Sedangkan sumber data adalah orang, benda, atau 

                                                          
6 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (jakarta: Gramedia, 1993) hal.30
7 Kartini kartono, Op-cit, hal.29
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objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas yang 

terkait/relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti.8

Sumber data merupakan informasi yang akan dijadikan rujukan dalam 

penelitian ini. Menurut Kaelan, sumber data itu adalah mereka yang disebut 

narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian. Sedangkan 

menurut satori, sumber data bisa berupa benda, orang, maupun nilai atau pihak 

yang dipandang mengetahui social situation dalam objek material penelitian 

(sumber informasi).9 Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 

dua sumber data tertulis, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Yaitu sumber data utama yang memberikan informasi, fakta dan 

gambara peristiwa yang diinginkan dalam penelitian, atau sumber pertama 

sebuah data dihasilkan.10 Adapun sumber data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya adalah buku:

1) Al-Qur’an dan terjemah

2) Gurindam dua belas Raja Ali Haji 

3) Karakter manusia Indonesia karya Siti Musdah Mulia dan Ira D. Aini

4) Sejarah melayu karya Ahmad Dahlan

5) Pendidikan karakter berbasis Al-Qur’an karya Bambang Q-Annes dan 

Adang Hambali.

                                                          
8Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) hal. 67
9 Ibrahim, Op.Cit. hal.67
10 Ibid, hal.69
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b) Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer.

Dalam sumber data sekunder, penulis mengambil karya dari beberapa 

penulis yang relevan dengan subyek kajian, seperti diantaranya:

1) Educating for Character mendidik untuk membentuk karakter karya 

Thomas Lickona

2) Character Matters persoalan karakter karya Thomas Lickona

3) Pendidikan Karakter Islam karya Marzuki

4) Pendidikan karakter non-Dikotomik karya Maksudin

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

peelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.11

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

studt pustaka (library research) sumber informasi yang penulis butuhkan 

tidaklah dari subyek peneliotian secara langsungmelainkan dari buku-buku, 

kumpulan makalah, internet, artikel dan jurnal, yang terkait dengan penelitian ini. 

Sedangkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menjelaskan 

maksud dari sumber data yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti dalam proses 

                                                          
11Etta Mamang Sangadji, Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010),hal. 308.



58

pengumpulan data harus memilih dan menerapkan teknik pengumpulan data 

yang terkandung dalam natural setting tersebut secara komprehensif, sehingga 

harus dipilih dan diterapkan teknik penelitian yang relevan dengan objek 

materialnya.

Metode dokumentasi merupakan metodeyang peneliti anggap tepat dalam 

melakukan penelitian pustaka ini, sebab metode dokumentasi merupakan sumber 

yang memberikan data informasi atau fakta kepada peneliti, baik itu catatan, foto, 

rekaman video, maupun lainnya.12  Jadi metode dokumentasi merupakan usaha 

mencari berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, agenda, artikel, jurnal 

penelitian, makalah dan sebagainya.

E. Metode Analisi Data

Dalam konteks penelitian, analisis dapat dimaknai sebagai kegiatan 

membahas dan memahami data guna menemukanmakna tafsiran dan kesimpulan 

tertentu dari keseluruhan data dari penelitian.13 Analisis dalam penelitian ini 

bersifat deskriftif. Karena penelitian ini bersifat teori atau kajian teoritis maka 

untuk menganalisis data, teori yang terkumpul digunakan analisis deduktif. Cara 

berfikir deduktif adalah menarik kesimpulan mulai dari pernyataan umum 

menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir 

rasional).14

                                                          
12 Ibrahim, Op.Cit. hal 94
13 Ibid, hal. 103
14 Nana Sudjana, Tuntunan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, (Bandung: 
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Dalam menganalisi data penulis menggunakan analisis isi (content analysis). 

Analisis isi adalah suatu pendekatan atau metode dalam penelitian kualitatif yang 

menjadikan teks (tulisan maupun wacana) sebagai objek yang dianalisis (unit of 

analysis), dalam rangka menemukan makna pesan yang disampaikan.15

Analisis disini bermaksud sebagai dasar bagi peneliti yang ingin menemukan 

bagian-bagian penting dari pendidikan karakter dalam gurindam dua belas karya 

Raja Ali haji. Hal ini dilakukan bermaksud ingin menemukan sisi yang menarik 

dari gurindam dua belas sebagai kajian, untuk memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam kepada pembaca tentang bagaimana pendidikan karakter dalam 

kebudayaan melayu khususnya dalam gurindam dua belas karya Raja Ali Haji.

                                                          
15 Ibrahim, Op.Cit, hal. 115
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BAB IV

PEMBAHASAN

A. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Gurindam Dua Belas

Nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam gurindam dua belas antara 

lain adalah: iman dan taqwa, tidak berdusta, larangan mengumpat dan mencacat, 

ringan tangan, menjaga hati, sikap berhemat, sabar, lemah lembut, tanggung jawab, 

amanah, ikhlas dan rela berkorban, patuh kepada bapak dan ibu, serta Cinta Tanah 

Air. Ke dua belas karakter tersebut akan dikelompokkan sesuai dengan karakter yang 

terdapat dalam sisdiknas. Ada beberapa karakter yang terdapat dalam gurindam dua 

belas yang sama dengan karakter yang  terdapat dalam SISDIKNAS, seperti: karakter 

religius, karakter jujur, karakter cinta tanah air.

1. Karakter Religius

Pada syair gurindam dua belas terdapat beberapa karakter yang termasuk 

kedalam karakter Religius, yaitu:

a. Karakter Iman dan Taqwa

Karakter iman dan taqwa terdapat pada pasal pertama yang jelas dan terang 

membahas tentang keimanan kepada Tuhan, dan pasal kedua yang membahas tentang 

rukun Islam. Iman dalam hati setiap manusia beriman laksana pohon yang tumbuh 

dan berkembang oleh siraman nilai-nilai taqwa pada Allah. Iman dalam hati setiap 

manusia tersebut akan layu sebelum akhirnya mati, apabila tidak disirami dengan 

nilai-nilai taqwa pada Allah. Taqwa adlah cahaya hati serta petunjuk hati manusia 
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dalam memandang kehidupan dan menerjemahkan hidup. Hati yang tidak tersinari 

oleh nilai-nilai taqwa pada Allah (Taqwa kepada Allah), akan gelap berlumur prilaku 

hina dan rendah, penuh geliat syahwat yang menggelinjang memperturutkan nafsu, 

kemaruk dunia, jabatan, dan popularitas yang berujung kepada kenistaan dan 

kesengsaraan dunia akhirat.1

Allah SWT, berfirman:

ٓأَیُّھَا َ ٱتَّقُواْ َءاَمنُوْا ٱلَِّذینَ یَٰ َّ ۡسلُِموَن ۦَحقَّ تُقَاتِھِ ٱ   ١٠٢َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 

beragama Islam” (Q.S ali-Imran: 102).

Thomas Lickona menerangkan dalam bukunya Character Matters, Dr. Martin 

Seligman mantan Presiden American Psychological Association, melaporkan “orang 

Amerika yang religius lebih sedikit untuk penyalahgunaan narkoba, berbuat 

kejahatan, perceraian dan bunuh diri. Mereka juga secara fisik dalam keadaan lebih 

sehat, dan hidup lebih lama…. Agama menanamkan harapan untuk masa depan dan 

menciptakan makna dalam hidup.”

Apa yang dilakukan orang tua yang religius dalam mencoba memelihara 

keimanan-keimanan yang bukan  sekedar dianut, namun keimanan yang hidup dalam 

kehidupan kita sehari-hari?, seorang ibu Katolik berkata:

“Jika anda melihat Tuhan sebagai inti dari segalanya, ini akan memengaruhi 

semuanya. Ada standar berprilaku. Sebagian dari orang-orang yang mencoba 

                                                          
1 Muhammad sahyim, Bila hati Telah Mati (Jakarta: Miqrat, 2010), hal. 116
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memahami pikiran Tuhan selama berabad-abad. Kami juga memiliki hati untuk 

mendengarkan. Ada seseorang yang telah menciptakan kita untuk berprilaku dengan 

cara tertentu, sangat banyak, sehingga jika kita tidak berprilaku dengan cara tersebut, 

maka hidup kita tidak akan bahagia. Kami terpanggil untuk kebaikan, untuk 

menjalani hidup sesuai dengan standar yang tinggi.”2

b. Karakter Patuh Kepada Bapak dan Ibu

Karakter patuh kepada bapak dan ibu ini terdapat pada Gurindam pasal 

kesepuluh yang tertera pada bait pertama dan baik kedua.

Orang tua harus mengajarkan anak bersikap hormat, taat, dan berbuat baik 

kepada kedua orang tua sehingga mereka terdidik untuk menghormati dan 

menyayangi kedua orang tuanya. Kegagalan dalam mendidik anak untuk menyayangi 

orang tua akan menyebabkan anak bersikap durhaka dan menyusahkan orang tua 

ketika mereka sudah dewasa. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kasih sayang 

dan perhatian orang tua dalam mendidik anak, serta tidak membiasakan mereka untuk 

berbuat kebaikan sejak usia dini.3

Perintah bagi seorang anak untuk menyayangi kedua orang tuanya dinyatakan 

dalam ayat berikut:

ٓ إِیَّاهُ َوبِ  ا یَۡبلَُغنَّ ِعنَدَك لَِدۡینِ ٱۡلوَٰ ۞َوقََضٰى َربَُّك أَالَّ تَۡعبُُدٓوْا إِالَّ نًۚا إِمَّ أََحُدھَُمآ أَۡو ِكَالھَُما فََال ٱۡلِكبَرَ إِۡحَسٰ

لِّ لَھَُما َجنَاَح َوٱۡخفِۡض ٢٣تَقُل لَّھَُمآ أُّفٖ َوَال تَۡنھَۡرھَُما َوقُل لَّھَُما قَۡوٗال َكِریٗما  ۡحَمةِ ِمَن ٱلذُّ بِّ ٱلرَّ َوقُل رَّ

  ٢٤بَّیَانِي َصِغیٗرا َكَما رَ ٱۡرَحۡمھَُما

                                                          
2 Thomas Lickona, Character Matters (Persoalan Karakter), (Jakarta: Bumi aksara, 2012), hal. 

76
3 Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadrin, Op.Cit. hal. 302
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“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia 

dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika 

salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 

perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (Q.S al-

Isra’: 23-24)

c. Karakter Menjaga Hati

Karakter menjaga hati terdapat pada Gurindam pasal keempat yang berbunyi 

“Hati itu kerajaan didalam tubuh, jikalau lalim segala anggotapun rubuh”. 

Hati nurani adalah suara hati yang membantu anak memilih jalan yang benar 

daripada jalan yang salah serta tetap berada dijalur yang bermoral, dan membuat 

dirinya merasa bersalah ketika menyimpang dari jalur yang semestinya.4 Nilai dan 

wibawa seseorang, tidaklah ditentukan oleh kekayaan dan jabatannya, dan tidak pula 

ditentukan oleh bentuk rupanya, tetapi ditentukan oleh kehormatan dirinya. Oleh 

sebab itu untuk menjaga kehormatan diri tersebut, seorang haruslah menjaihkan diri 

dari segala perbuatan dan perkataan yang dilarang oleh Allah SWT. Dia harus mampu 

mengendalikan hawa nafsunya, tidak saja dari hal-hal yang haram, bahkan kadang-

                                                          
4 Marzuki, Op.Cit. hal. 55
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kadang harus juga menjaga dirinya dari hal-hal yang halal karena bertentangan 

dengan kehormatan dirinya.

d. Karakter Sabar

Karakter sabar terdapat pada Gurindam pasal keempat dan pasal ketujuh, yang 

berbunyi “Pekerjaan marah jangan dibela, nanti hilang akal dikepala” pada pasal 

keempat, dan pada pasal ketujuh berbunyi “apabila mendengar akan kabar, 

menerimanya itu hendaklah sabar”.

Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahsa arab, dan sudah menjadi 

istilah dalam bahasa Indonesia. Sabar menurut istilah adalah menahan diri dari sifat 

kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan 

tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sabar merupakan salah satu ciri, mendasar 

orang yang bertaqwa, sabar merupakan ikatan yang tak mungkin terpisah dari 

keimanan, ikatan antara sabar dengan iman bagaikan kepada dengan jasadnya. 

Menurut Imam Al-Ghazali sabar merupakan ciri khas manusia, binatang dan malaikat 

tidak memerlukan sifat sabar. Binatang tidak memerlukan sifat sabar karena binatang 

diciptakan tunduk sepenuhnya kepada hawa nafsu, bahkan hawa nafsu itulah satu-

satunya yang mendorong binatang untuk bergerak atau diam. Binatang juga tidak 

memiliki keuatan untuk menolak hawa nafsunya. Sedangkan malaikat, tidak 

memerlukan sifat sabar karena memang tidak ada hawa nafsu yang harus 

dihadapinya. Malaikat selalu cenderung kepada kesucian, sehingga tidak memerlukan 

sifat sabar untuk memelihara dan mempertahankan kesuciannya. 
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Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya Ash-Sabar fi Al-Qur;an, sabar dapat 

dibagi kepada enam macam: 1. Sabar menerima cobaan hidup; 2. Sabar dari 

keinginan hawa nafsu; 3. Sabar dari taat kepada Allah; 4. Sabar dalam berdakwah; 5. 

Sabar dalam perang; 6. Sabar dalam pergaulan. Jadi sabar disini adalah suatu 

kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Dan 

disamping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang 

untuk melakukan kejahatan.5

Dibawah adalah beberapa firman Allah SWT terkait karakter sabar:

ِعبَاِد قُلۡ  ِذِه ٱتَّقُواْ َءاَمنُوْا ٱلَِّذینَ یَٰ ۡنیَاَربَُّكۡمۚ لِلَِّذیَن أَۡحَسنُوْا فِي ھَٰ ِ َحَسنَٞةۗ َوأَۡرُض ٱلدُّ َّ ِسَعةٌۗ إِنََّما یَُوفَّى ٱ َوٰ

بُِرونَ    ١٠أَۡجَرھُم بَِغۡیِر ِحَساٖب ٱلصَّٰ

“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang beriman. bertakwalah kepada Tuhanmu". 

Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah 

itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah Yang 

dicukupkan pahala mereka tanpa batas” (QS az-Zumar: 10)

َ َوأَِطیُعواْ  َّ َزُعوْا فَتَۡفَشلُوْا َوتَۡذھََب ِریُحُكۡمۖ وَ ۥَوَرُسولَھُ ٱ َ إِنَّ ٱۡصبُِرٓواْۚ َوَال تَنَٰ َّ بِِرینَ َع مَ ٱ   ٤٦ٱلصَّٰ

“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, 

yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. 

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Qs al-Anfal: 46)

e. Karakter Tanggung Jawab

Karakter tanggung jawab terdapat pada Gurindam pasal kesebelas, yang berbunyi 

“Hendaklah jadi kepala, buang perangai yang cela”.

                                                          
5 Moh. Solehuddin dan Lukman Chakim, Op.Cit, hal. 24



66

Sifat bertanggung jawab harus dimiliki oleh setiap muslim, sebagaimana 

disebutkan dalam hadits berikut, yang artinya:

“Dari Ibnu Umar dari Nabi saw bahwa beliau bersabda, “Ketahuilah setiap kalian 

adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. 

Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, 

seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas 

mereka semua, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-

anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah 

pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap 

kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (HR. 

Muslim)6

f. Karakter Amanah

Karakter amanah terdapat pada Gurindam pasal kesebelas, yang berbunyi 

“Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat”. 

Amanah merupakan salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh Rasululloh SAW. 

Amanah artinya bisa dipercaya dalam menyampaikan sesuatu. Seorang Rasul adalah 

utusan Allah yang diberikan amanah untuk menuntun umatnya kejalan yang benar. 

Kewajiban seorang Rasul dalam menyampaikan amanah dinyatakan dalam beberapa 

ayat Al-Qur’an sebagai berikut:7

                                                          
6 Ibid, hal. 89
7 Ibid . Hal. 53
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ٓأَیُّھَا  ُسولُ ۞یَٰ بَِّكۖ َوإِن لَّۡم تَۡفَعۡل فََما بَلَّۡغَت ِرَسالَتَھُ ٱلرَّ ُ وَ ۚۥ بَلِّۡغ َمآ أُنِزَل إِلَۡیَك ِمن رَّ َّ ٱلنَّاسِۗ یَۡعِصُمَك ِمَن ٱ

َ ٱإِنَّ  فِِرینَ ٱۡلقَۡومَ َال یَۡھِدي َّ   ٦٧ٱۡلَكٰ

“Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika 

tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan 

amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah 

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir” (Q.S al-Maidah: 67)

ِت َربِّي َوأَنَ۠ا لَُكۡم نَاِصٌح أَِمیٌن أُبَلُِّغُكمۡ  لَٰ   ٦٨ِرَسٰ

“Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi 

nasehat yang terpercaya bagimu" (Q.S al-A’raf: 68).

Jadi setelah mengetahui penjelasan diatas, kita sebagai umat Rasulullah SAW 

harus senantiasa mengikuti dan mencontoh akhlakul kharimah Rasululloh 

Muhammad Saw, yang salah satunya adalah amanah.

2. Karakter Jujur

a. Karakter Tidak Berdusta

Karakter tidak berdusta ini terdapat pada Gurindan Dua Belas yaitu pada pasal 

ketiga dan juga pasal keempat. Pada pasal tersebut terdapat sajak yang berbunyi 

“Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah” yang terdapat pada 

pasal ketiga, dilanjutkan dengan sajak yang terdapat pada pasal keempat yaitu “Jika 

sedikitpun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekong”.

Berdusta adalah sifat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau masuk 

kedalam sifat tercela (Mazmumah). Karakter tidak berdusta sama artinya dengan 
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jujur. Sikap jujur adalah salah satu atribut karakter yang dituntuk untuk dimiliki oleh 

seorang muslim. Ancama bagi orang yang berdusta dan curang dinyatakan dalam 

beberapa ayat dalam Al-qur’an sebagai berikut:

  ١لِّۡلُمطَفِّفِیَن َوۡیلٞ 

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang” (Q.S Al-Mutaffifin: 1)

َرٞض فََزاَدھُُم فِي ُ قُلُوبِِھم مَّ َّ   ١٠َمَرٗضۖا َولَھُۡم َعَذاٌب أَلِیُمۢ بَِما َكانُوْا یَۡكِذبُوَن ٱ

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi 

mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta” (Q.S Al-Baqarah: 10)

Rasululloh melarang umatnya untuk berbohong, bahkan ketika bersenda 

gurau. Beliau menjamin bahwa seorang muslim yang jujur kan memperoleh sebuah 

rumah ditengah surga sebagai mana hadits berikut, yang artinya:

“dari abu umamah ra, Rasululloh saw bersabda, “saya menjamin sebuah rumah tepi 

surga bagi orang meninggalkan debat sekalipun ia benar, dan sebuah rumah

ditengah surga bagi orang yang tidak berbohong sekalipun hanya bergurau, dan 

rumah diatas surga bagi orang yang mulia akhlaknya”. (HR. Abu Daud)8

3. Karakter Cinta Tanah Air

a. Karakter Cinta Tanah Air

                                                          
8 Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadrin, Pendidikan Karakter (Mengembangkan 

Karakter Yang Islami), (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). Hal. 78
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Karakter cinta tanah air terdapat pada Gurindam pasal kesebelas dan pasal kedua 

belas.

Karakter cinta tanah air, wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Karakter cinta 

tanah air dapat direlevansikan dalam berbagai hal. Seperti selalu menjunjung tinggi 

nilai-nilai pancasila, menghormati keberagaman seperti yang tertuang dalam Bhineka 

Tunggal Ika. Cinta tanah air juga terlihat dari kepatuhan kita terhadap pemimpin 

negara (Presiden). nLihatlah bagaimana Allah SWT memuliakan tanag air/negeri 

sehingga menjadikannya sebagai suatu nama sebuah surah dalam al-Qur,an yaitu Al-

Balad (Negeri). Tentunya negeri disitu adalah Mekkah, bukan sekedar Mekkah saja. 

Hendaknya negeri yang diberkahi Allah juga negeri tempat kita tinggali. Seperti ayat-

ayat dibawah yang menjelaskan tentang negeri:

ۡزِق َربُِّكۡم وَ َكاَن لَِسبَٖإ فِي َمۡسَكنِِھۡم لَقَدۡ  بَۡلَدٞة طَیِّبَٞة ۚۥ لَھُ ٱۡشُكُرواْ َءایَٞةۖ َجنَّتَاِن َعن یَِمیٖن َوِشَماٖلۖ ُكلُوْا ِمن رِّ
  ١٥َوَربٌّ َغفُوٞر 

“Sesungguhnya bagi kaum Saba´ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman 

mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka 

dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan 

bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) 

adalah Tuhan Yang Maha Pengampun" (Q.sS Saba: 15)

ِھَرٗة َوقَدَّۡرنَا فِیھَا ٱلَّتِيٱۡلقَُرىۡم َوبَۡیَن بَۡینَھُ َوَجَعۡلنَا َرۡكنَا فِیھَا قُٗرى ظَٰ ۡیرَۖ بَٰ ِسیُروْا فِیھَا لَیَالَِي َوأَیَّاًما ٱلسَّ

  ١٨َءاِمنِیَن 
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“Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan 

berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara 

negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada 

malam hari dan siang hari dengan dengan aman” (Q.S Saba: 18)

Nabi saw senantiasa mencintai negeri yang didiaminya, sebab jika negerinya 

rusak, penduduk nya juga akan menderita. Apa enaknya jika sungai dinegeri kita 

tercemar limbah dan udara kotor sehingga sulit bernafas dengan baik. Nabi saw 

bersabda yabg artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abas bahwa saat Nabi diusir dari Makkah beliau 

berkata : sungguh aku diusir darimu (Makkah). Sungguh aku tahu bahwa engkau 

adalah negara yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Andai pendudukmu 

(kafir Quraisy) tidak mengusirku darimu, maka aku takkan meninggalkanmu 

(Makkah)”. (Musnad al-haris, oleh al-Hafiz al-Haitsmani 1/460).

Dari penjelaskan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad 

SAW selalu memuliakan dan mencintai negeri tempat beliau tinggal. Untuk itu kita 

sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus selalu senantiasa menumbuhkan karakter 

cinta tanah air, yaitu mencintai dan memuliakan tana air kita yaitu bangsa Indonesia.

b. Karakter Ikhlas dan Rela Berkorban
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Karakter ikhlas dan rela berkorban terdapat pada Gurindam pasal kedelapan, 

yang berbunyi “Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik 

mengaku kuasa”.

Sifat ikhlas dab rela berkorban menjadi sifat orang melayu. Orang tua 

mengatakan bahwa dengan bersikap ikhlas, setiap pekerjaan akan menjadi amal 

shaleh yang diridhoi Allah SWT. Dengan sifat ikhlas dan rela berkorban, serta rasa 

kesetiakawanan sosial semakin tinggi, mengakar dan kemudian membuahkan 

persudaraan sejati.9

4. Karakter Cinta Damai 

a. Karakter Larangan Mengumpat dan Mencacat

Larangan mengumpat dan mencacat terdapat paga Gurindam pasal keempat dan 

pasal ketujuh, yang berbunyi “Mengumpat dan memuji hendaklah fikir, disitulah 

banyak orang tergelincir” pada pasak ke empat, dan pada pasal ketujuh berbunyi 

“Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang”. 

Mengumpat dan mencacat berarti Ghibah atau bergosip. yang artinya 

membicarakan keburukan orang lain dibelakangnya. Gibah artinya mengumpat atau 

menggunjing yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain.10

Allah SWt berfirman:

                                                          
9 http://www.sagangonline.com/baca/artikel/664/makna-tunjuk-ajar diakses pada minggu 18 

maret 2017
10 Moh. Solehuddin dan Lukman hakim, Akidah Akhlak (Buku Siswa). (Jakarta: Kementrian 

agama, 2015), hal. 114
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ٓأَیُّھَا َن ٱۡجتَنِبُواْ َءاَمنُوْا ٱلَِّذینَ یَٰ إِۡثٞمۖ َو َال تََجسَُّسوْا َوَال یَۡغتَب بَّۡعُضُكم ٱلظَّنِّ إِنَّ بَۡعَض ٱلظَّنِّ َكثِیٗرا مِّ

َۚ قُواْ ٱتَّ بَۡعًضۚا أَیُِحبُّ أََحُدُكۡم أَن یَۡأُكَل لَۡحَم أَِخیِھ َمۡیٗتا فََكِرۡھتُُموهُۚ وَ  َّ َ إِنَّ ٱ َّ ِحیٞم ٱ اٞب رَّ   ١٢تَوَّ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), 

karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan 

orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara 

kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu 

merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang” (Qs al-Hujurat: 12)

Dalam hadits Rasulullah saw, bersabda yang artinya: “Ghibah ialah apabila 

engkau menyebutkan prihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai olehnya.”

(HR. Muslim)11

b. Karakter Lemah Lembut

Karakter lemah lembut terdapat pada Gurindam pasal ketujuh yang berbunyi 

“Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut”.

Ciri seorang muslim yang baik adalah berlaku lemah lembut bagi sesama 

manusia. Hal tersebut dinyatakan oleh Rosulullah saw, dalam hadits berikut, yang 

artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, telah 

menceritakan kepada Yahya bin Sa’id dari sufyan, telah menceritakan kepada kami  

                                                          
11 Ibid, hal. 115



73

Manshur dari tamim bin Salamah dari ‘Abdur Rahman bin Hilal dari Jarir dari Nabi 

saw bersabda, “barang siapa dijauhkan dari sifat lemah lembut (kasih sayang), 

maka ia dijauhkan dari kebaikan”. (HR. Muslim dan Ahmad)

Prilaku lemah lembut juga perlu diterapkan kepadsa porang yang memusuhi 

Allah, misalnya ketika Allah memerintahkan nabi Musa as, dn Harun untuk 

berkomunikasi dengan Fir’aun, sebagaimana ayat berikut:12

  ٤٤یَتََذكَُّر أَۡو یَۡخَشٰى ۥقَۡوٗال لَّیِّٗنا لََّعلَّھُ ۥلَھُ فَقُوَال 

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, 

mudah-mudahan ia ingat atau takut" (Q.S Ta ha: 44)

B. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Gurindam Dua Belas 

Karya Raja Ali Haji Terhadap Akhlak Dalam Kehidupan Bersama

Aklhak mulia merupakan cita-cita yang diharapkan terwujud disetiap pribadi 

manusia yang akan senantiasa dinantikan sebagai penghias karakter seluruh generasi 

disegenap masa. Implementasi karakter terhadap akhlak sebagai berikut: 1) aklak 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2) akhlak terhadap diri sendiri, 3) akhlak terhadap 

keluarga (Orang tua), 4) aklak terhadap masyarakat, 5) akhlak terhadap bangsa.

1. Implementasi Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

                                                          
12 Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadrin , Op.Cit. Hal.99
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Keberadaan Allah itu adalah mutlak, hal ini dapat dibuktikan antara lain bahwa 

ada ciptaan-Nya dan dibenarkan oleh pengalaman batin manusia ataupun fitrahnya, 

disamping itu telah pula dijelaskan oleh firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 190-

191:

تِ فِي َخۡلِق إِنَّ  َوٰ َمٰ فِ وَ ٱۡألَۡرضِ وَ ٱلسَّ ُْولِي ٱلنَّھَارِ وَ ٱلَّۡیلِ ٱۡختِلَٰ ٖت ألِّ بِ َألٓیَٰ َ یَۡذُكُروَن ٱلَِّذینَ ١٩٠ٱۡألَۡلبَٰ َّ ٱ

ٗما َوقُُعوٗدا َوَعلَٰى ُجنُوبِِھۡم َویَتَفَكَُّروَن فِي َخۡلِق  تِ قِیَٰ َوٰ َمٰ نََك ٱۡألَۡرضِ وَ ٱلسَّ ِطٗال ُسۡبَحٰ َذا بَٰ َربَّنَا َما َخلَۡقَت ھَٰ

١٩١ٱلنَّارِ فَقِنَا َعَذاَب 

Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-
orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah 
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan 
mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini 
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari 
siksa neraka”. (Q.S Ali Imran: 190-191).

Manusia melalui pengalaman pancaindera serta kecerdasannya tidak mungkin 

akan dapat menyangkal bahwa Allah yang menjadi Maha pencipta, termasuk juga 

menciptakan manusia itu sendiri. Dimensi penciptaan yang tidak mungkin akan sama 

dengan dimensi yang disiptakan-Nya, dan untuk memahaminya diperlukan pemikiran 

yang mendalam serta kejujuran yang sebenar-benarnya.13

Pokok dari segala pokok akidah adalah beriman kepada Allah SWT. Yang 

berpusat pada pengakuan terhadap eksistensi dan kemahaesaan-Nya. Keimanan 

kepada Allah ini merupakan keimanan yang menduduki peringkat pertama. Dari situ 
                                                          

13 Abu Ahmadi dan Noor Salim, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2008). Hal. 50



75

dengan sendirinya akan lahir keimana pokok-pokok (rukun) iman yang lain. 

Sepanjang seorang itu beriman kepada Allah, niscaya ia akan beriman kepada 

malaikat, kitab sucu, para Rasul, hari kiamat, ketentuan baik dan buruk sebab  rukun 

iman yang disebutkan belakangan merupakan cabang dari keimanan kepada Allah ini.

Pengakuan terhadap kemahaesaan itu, Esa dalam segala-galanya, dan Esa dalam 

Dzat-Nya. Artinya tidak ada persamaannya dalam seluruh zat yang kita kenal dalam 

ilmu fisika. Dia Maha Esa dalam sifat-sifat-Nya. Dia Maha Esa dalam Wujud-Nya, 

artinya hanya Allah sajalah yang Wajibul-Wujud, sedangkan yang lainnya hanya 

mumkinul wujud. Dia maha esa dalam menerima ibadah, mendengar doa manusia 

dan permohonan manusia untuk menyampaikan maksud dan kehendaknya. Dia maha 

esa dalam memberi hukum, artinya Dia lah pemberi hukum tertinggi. Dia tidak 

berserikat dengan sesuatu. Oleh karena itu kalimat pengakuan Islam adalah La Ilaha 

Ilallah (tidak ada Tuhan selain Allah).

Pengetahuan tentang keesaan Allah itu disebut ilmu Tauhid mempelajari ilmu 

Tauhid itu wajib bagi setiap muslim, sebagaimana firman Allah tentang perintah 

kepada Nabi Muhammad saw dan umatnya untuk bertauhid dalam:14

ُ ھَُو قُلۡ  َّ ُ   ١أََحٌد ٱ َّ َمدُ ٱ   ٤ُكفًُوا أََحُدۢ ۥَولَۡم یَُكن لَّھُ   ٣لَۡم یَلِۡد َولَۡم یُولَۡد   ٢ٱلصَّ

Artinya: “Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa ,Allah adalah Tuhan 
yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan 

                                                          
14 Rosihon Anwar, Akidah Akhlak, (bandung: Pustaka Setia, 2008), hal.90
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tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara 
dengan Dia". (Q.S Al-Ikhlas: 1-4)

a. Allah Maha Esa Dalam ZatNya

Kemaha Esaan Allah dalam zatNyadapat dirumuskan dengan kata-kata 

bahwa zat Allah tidak sama dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. 

Dia unique (unik: lain dari semuanya), berbeda dalam segala-galanya. Zat Tuhan 

yang unik atau yang Maha Esa itu bukanlah materi yang terdiri dari beberapa 

unsur bersusun. Ia tidak dapat disamakan atau dibandingkan dengan benda 

apapun yang kita kenal, yang menurut ilmu fiaika terjadi dari susunan atom, 

molekul, dan unsur-unsur berbentuk yang takluk kepada ruang dan waktu yang 

dapat ditangkap oleh panca indera manusia, yang dapat hancur musnah dan 

lenyap pada suatu masa.

Keyakina kepada Zat Allah Yang Maha Esa seperti itu mempunyai 

konsekuensi, konsekuensinya adalah bagi umat islam yang mempunyai akidah 

demikian, setiap atau segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh pancaindera 

mempunyai bentuk tertentu, tunduk pada ruang dan waktu, hidup dan 

memerlukan amakanan dan minuman seperti manusia biasa, bagi seorang muslim 

bukanlah Allah Tuhan Yang Maha Esa.

b. Allah Maha Esa Dalam Sifat-SifatNya

Kemaha Esaan Allah dalam sifat-sifatNya ini mempunyai arti bahwa sifat-

sifat Allah penuh kesempurnaan dan keutamaan, tidak ada yang menyamainya. 
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Sifat-sifat Allah itu banyank dan tidak dapat diperkirakan. Namun demikian, dari 

Al-Qur’an dapat diketahui sembilan puluh sembilan (99) nama sifat Tuhan yang 

biasanya disebut dengan al-Asmaul Husna.

c. Allah Maha Esa dalam perbuatan-perbuatanNya

Pernyataan ini mengandung arti bahwa kita meyakini Tuhan Yang Maha 

Esa tiada tara dalam melakukan sesuatu, sehingga hanya dialah yang dapat 

berbuat menciptakan alam semesta ini. Perbuatannya itu unik, lain dari yang lain, 

tiada taranya dan tidak sanggup pula manusia menirunya. Kagumilah, misalnya 

bagaimana Ia menciptakan diri kita sendiri dalam bentuk tubuh yang sangat baik, 

yang dilengkapiNya dengan pancaindera, akal, perasaan, kemauan, bahasa, 

pengalaman dan sebagainya. Perhatikan pula susunan kimiawi materi-materi 

yang ada dialam ini. Konsekuensi keyakina bahwa Allah Maha Esa dalam 

berbuat (perbuatanNya) adalah seorang muslim tidak boleh mengagumi 

perbuatan-perbuatan manusia lain dan karyanya sendiri secara berlebih-lebihan. 

d. Allah Maha Esa dalam wujudNya

Ini berarti bahwa wujud Allah lain sama sekali dari wujud Alam semesta. 

Ia tidak dapat disamakan dan dirupakan dalam bentuk apapun juga. Oleh karena 

itu, paham tentang pengenaan ciri-ciri manusia pada alam seperti binatang atau 

benda mati apalagi pada Tuhan, tidak ada dalam ajaran islam. Menurut 

keyakinan islam Allah Mha Esa. Demikian Esanya sehingga wujudNya tidak 

dapat disamakandengan alam atau bagian-bagian alam yang merupakan 

ciptaanNya. Eksistensi-Nya wajib. Karena itu ia disebut wajibul wujud. 
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Pernyataan ini mempunyai makna bahwa hanya Allah lah yang abadi dan wajib 

eksistensi atau wujudnya. Selain dari Dia, semuanya mumkinul wujud. Artinya 

(boleh) mungkin ada, ataupun tiada seperti eksisitensi manusia dan seluruh alam 

semesta ini yang pada waktunya pasti akan mati atau hancur binasa. Konsekuensi 

keyakinan yang demikian adalah setiap manusia muslim sebagai bagian dari 

alam, harus selalu sadar bahwa hidupnya hanyalah sementara disunia ini, tempat 

ia diuji mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhannya pada perintah-perintah dan 

larangan-larangan Allah yang antara lain tercantum dalam syariatNya.

e. Allah Maha Esa Dalam Menerima Ibadah

Ini berarti bahwa hanya Allah sajalah yang berhak disembah dan menerima 

ibadah. Hanya dialah satu-satunya yang patut dan harus disembah dan hanya 

kepadaNya pula kita meminta pertolongan. Yang dimaksud dengan ibadah 

adalah segala perbuatan manusia yang disukai Allah, baik dalam kata-kata 

terucapkan maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang lain, yang kelihatan 

dan yang tidak kelihatan. Konsekuensi keyakina ini adalah hanya Dialah Allah 

yang wajib kita sembah, hanya kepadanya pula seluruh shalat dan ibadah yang 

kita lakukan, kita niatkan dan kita persembahkan.

f. Allah Maha Esa dalam menerima hajat dan hasrat manusia

Artinya bila seorang manusia hendak menyampaikan maksud, permohonan 

atau keinginannnya langsunglah sampaikan kepada-Nya, kepada Allah sendiri 

tanpa perantara atau media apapun namanya. Tidak ada sistem Rahbaniyah atau 

kependetaan dalam islam. Semua manusia, kecuali para nabi dan rasul,
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mempunyai kedudukan yang sama dalam berhubungan langsung dengan Tuhan 

Yang Maha Esa. Konsekuensi keyakinan ini adalah setiap muslim tidak 

memerlukan orang lain didunia ini dalam menyampaikan hajat dan hasratnya 

kepada Allah.

g. Allah Maha Esa dalam memberi hukum

Ini berarti bahwa Allah lah satu-satunya pemberi Hukum yang tertinggi. Ia 

memberi hukum kepada alam, seperti hukum-hukum alam yang selama ini kita 

kenal dengan sebutan hukum-hukum archimedes, dan sebagainya. Ia pula yang 

memberi hukum kepada umat manusia, sebagimana mereka harus hidup dibumi-

Nya ini sesuai dengan ajaran-ajaran dan kehendak-Nya yang dengan sendirinya 

sesuai pula dengan hukum-hukum (yang berlaku) dialam semesta dan watak 

manusia, yang semuanya itu adalah ciptaan Allah. Konsekuensi keyakinan 

seperti ini adalah seorang muslim wajib percaya pada adanya hukum-hukum 

alam (sunatullah) baik alam fisik maupun alam psikis dan spiritual yang terdapat 

dalam kehidupan sosial. Sebagai muslim kita wajib taat dan patuh serta meyakini 

kebenaran hukum syariat Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada 

manusia dan menjadikannya sebagai jalan hidup kita.15

Dengan kata lain implikasi karakter terhadap Tuhan yang Maha Esa adala: 1. 

Mencintai Allah lebih dari siapapun juga dengan mempergunakan firman-Nya 

sebagai pedoman hidup dan kehidupan; 2. Melaksanakan perintah dan menjauhi 

                                                          
15 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

hal.209
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segala larangan-Nya; 3. Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhoan Allah; 4. 

Mensyukuri nikmat dan karunia Allah; 5. Menerima dengan ikhlas semua kada dan 

kadar Illahi setelah berikhtiar maksimal ( sebanyak-banyaknya, hingga batas 

tertinggi); 6. Memohon ampun hanya kepada Allah; 7. Bertaubat hanya kepada Allah. 

Taubat yang paling tinggi adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang benar-benar taubat, 

tidak lagi melakukan perbuatan sama yang dilarang Allah, dan dengan tertib 

melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya; 8. Tawakkal 

berserah diri kepada Allah.16

2. Implementasi Terhadap Diri Sendiri

Implementasi yang akan terjadi terhadap diri sendiri setelah seseorang membaca 

dan merenungkan makna dari gurindam dua belas adalah akan selalu adanya sifat-

sifat atau karakter yang baik dalam diri seseorang itu, seperti: sabar, pemaaf, adil, 

ikhlas, berani, amanah, menjaga diri, dan mengembangkan semua karakter tauladan 

yang diajarkan oleh Rasululloh saw.17

3. Implementasi Terhadap Keluarga

Implementasi terhadap kedua orangtua antara lain adalah: mencintai mereka 

melebihi cinta kepada kerabat lainnya, merendahkan diri kepada keduanya diiringi 

rasa kasih sayang, berkomunikasi kepada orangtua dengan khidmat serta

menggunakan kata-kata lemah lembut, berbuat baik kepada orang tua dengan sebaik-

                                                          
16 Ibid, hal. 357
17 Ibid, hal 369
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baiknya, mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka kendatipun seorang 

atau kedua-duanya telah meninggal dunia.18

4. Implementasi Terhadap Masyarakat dan Bangsa

a. Implementasi terhadap masyarakat 

Implementasi terhadap masyarakat antara lain: memuliakan tamu, menghormati 

nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, saling menolong 

dalam melakukan kebajikan dan taqwa, menganjurkan anggota masyarakat termasuk 

diri sendiri berbuat baik dan mencegah diri sendiri dan orang lain melakukan 

perbuatan jahat (mungkar), memberi makan fakir miskin dan berusaha melapangkan 

hidup dan kehidupannya, bermusyawarah dalam segala urusan, mengenai 

kepentingan bersama, mentaati putusan yang telah diambil, menunaikan amanah 

dengan jalan melaksanakan kepercayaan yang diberikan seseorang atau masyarakat 

kepada kita, menepati janji.19

b. Implementasi terhadap bangsa 

Seseorang yang telah mempelajari makna dari gurindam dua belas karya raja ali 

haji, maka akan dapat meng-aplikasikan apa yang telah ia pelajari dalam setiap 

pasalnya terhadap bangsa yang dicintainya. Implementasinya antara lain adalah:

1) Bermusyawarah, musyawarah adalah sesuatu yang sangat penting guna 

menciptakan peraturan didalam masyarakat manapun. Setiap negara maju 

yang menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan dan kesuksesan 

                                                          
18 Lok.cit, hal. 357
19 Ibid, hal. 358
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bagi rakyatnya, tetap memegang prinsip musyawarah ini. Tidak aneh jika 

islam menanamkan salah satu surat al-Qur’an dengan asy-syura, yang 

didalamnya dibicarakan tentang sifat-sifat kaum mukminin, antara lain, 

bahwa hidup mereka itu berdasarkan atas musyawarah, bahkan segala urusan 

mereka berdasarkan atas musyawarah diantara mereka. Sesuatu hal hal yang 

menunjukkan beta pentingnya musyawarah adalah, bahwa ayat tentang 

musyawarah itu dihubungkan dengan kewajiban shalat dan menjauhi 

perbuatan keji. Allah SWT berfirman:

ٓئَِر َوٱلَِّذینَ  ۡثمِ یَۡجتَنِبُوَن َكبَٰ ِحشَ وَ ٱۡإلِ لَِربِِّھۡم ٱۡستََجابُواْ َوٱلَِّذینَ ٣٧َوإَِذا َما َغِضبُوْا ھُۡم یَۡغفُِروَن ٱۡلفََوٰ
لَٰوةَ َوأَقَاُموْا  ھُۡم یُنفِقُوَن ٱلصَّ ا َرَزۡقنَٰ   ٣٨َوأَۡمُرھُۡم ُشوَرٰى بَۡینَھُۡم َوِممَّ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan 
perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka 
memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima 
(mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang 
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; 
dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan 
kepada mereka”. (Q.S Ash-Shura: 37-38)

2) Menegakkan Keadilan, perintah berlaku adil terdapat didalam al-Qur’an. Beberapa 

ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. 

Seperti: 

َ ۞إِنَّ  َّ نِ وَ ٱۡلَعۡدلِ یَۡأُمُر بِ ٱ ۡحَسٰ یَِعظُُكۡم ٱۡلبَۡغيِۚ وَ ٱۡلُمنَكرِ وَ ٱۡلفَۡحَشآءِ َویَۡنھَٰى َعِن ٱۡلقُۡربَىٰ َوإِیتَإٓيِ ِذي ٱۡإلِ
  ٩٠لََعلَُّكۡم تََذكَُّروَن 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
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pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
(Q.S An-Nahl : 90)

Keadilan hukum, islam mengajarkan bahwa semua orang mendapat 

perlakuan yang sama dan sederajat dengan hukum, tidak ada diskriminasi 

hukum karena perbedaan kulit, status sosial, ekonomi, politik dan lain 

sebagainya. Allah menegaskan:

َ ۞إِنَّ  َّ وْا ٱ تِ یَۡأُمُرُكۡم أَن تَُؤدُّ نَٰ َ إِنَّ ٱۡلَعۡدلِۚ أَن تَۡحُكُموْا بِ اسِ ٱلنَّ إِلَٰىٓ أَۡھلِھَا َوإَِذا َحَكۡمتُم بَۡیَن ٱۡألََمٰ َّ ٱ
ا یَِعظُُكم بِھِ  َ إِنَّ ۗۦٓ نِِعمَّ َّ ا بَِصیٗرا ٱ   ٥٨َكاَن َسِمیَعۢ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S An-Nisa: 58)

Keadilan hukum harus ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri, atau 

terhadap keluarga dan orang-orang yang dicintai. Tatkala seorang sahabat 

yang dekat dengan rasulullah saw meminta keistimewaan hukum untuk 

seorang wanita bangsawan yang mencuri, Rasulullah menolaknya dengan 

tegas: “apakah anda berhak meminta keistimewaan dalam pelaksanaan 

hukum Allah? Sesungguhnya kehancuran umat yang terdahulu karena 

mereka menghukum pencuri yang lemah, dan membiarkan pencuri yang elit. 

Demi Allah yang memelihara jiwa saya, kalaulah fatimah binti Muhammad 

mencuri, pastilah Muhammad akan memotong tangan puterinya itu.” (HR. 

Ahmad, Muslim dan Nasa’i).
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Keadilan harus ditegakkan dalam segala hal, baik itu adil terhadap diri 

sendiri, adil terhadap istri dan anak-anak, adil dalam mendamaikan 

perselisihan, adil dalam berkata, dan adil terhadap musuh sekalipun.

3) Amar Ma’ruf Nahi Munkar, perintah amar ma’ruf nahi munkar dijelaskan Allah 

dalam firman-Nya:

ٞة یَۡدُعوَن إِلَى َوۡلتَُكن نُكۡم أُمَّ ئَِك ھُُم ٱۡلُمنَكرِۚ َویَۡنھَۡوَن َعنِ ٱۡلَمۡعُروفِ َویَۡأُمُروَن بِ ٱۡلَخۡیرِ مِّ
ٓ ٱۡلُمۡفلُِحونَ َوأُْولَٰ

١٠٤
  

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan 
mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 
beruntung” (Q.S Ali Imran: 104)

Melakukan amar ma’ruf nahi munkar bukanlah tugas yang ringan, tetapi 

termasuk tugas yang berat dab besar yang memerlukan stamina dan kekuatan 

spiritual yang prima untuk mengembannya. Jika dibandingkan amar ma’ruf 

(mengajak kepada kebaikan) maka nahi munkar lebih berat karena beresiko 

tinggi, apalagi bila dilakukan terhadap penguasa yang zalim. Oleh sebab itu, 

Rasulullah sangat memuliakan orang-orang yang memiliki keberanian 

menyatakan kebenaran dihadapan penguasa yang zalim. Beliau bersabda: 

“jihad yang paling uatama ialah menyampaikan al-haq kepada penguasa 

yang zalim.: (HR. Abu Dawud dan Ibnu majah)

4) Hubungan Pemimpin Dan Yang Dipimpin, al-Qur’an menjelaskan Allah adalah 

pemimpin orang-orang yang beriman:

 ُ َّ َن َءاٱلَِّذینَ َولِيُّ ٱ تِ َمنُوْا یُۡخِرُجھُم مِّ ُغوتُ َكفَُرٓوْا أَۡولِیَآُؤھُُم ٱلَِّذینَ وَ ٱلنُّورِۖ إِلَى ٱلظُّلَُمٰ یُۡخِرُجونَھُم ٱلطَّٰ
َن  تِۗ إِلَى ٱلنُّورِ مِّ ُب ٱلظُّلَُمٰ ئَِك أَۡصَحٰ

ٓ لُِدوَن ٱلنَّارِۖ أُْولَٰ   ٢٥٧ھُۡم فِیھَا َخٰ
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Artinya: “Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan 
mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan 
orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, 
yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan 
(kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal 
di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah: 257)

Secara operasional kepemimpinan Allah SWT itu dilaksanakan oleh 

Rasulullah saw, dan sepeninggal beliau kepemimpinan itu dilaksanakan oleh 

orang oarang yang beriman. Hal itu dinyatakan al-Qur’an dalam surah:

ُ َولِیُُّكُم إِنََّما َّ لَٰوةَ یُقِیُموَن ٱلَِّذینَ َءاَمنُوْا ٱلَِّذینَ وَ ۥَوَرُسولُھُ ٱ َكٰوةَ َویُۡؤتُوَن ٱلصَّ ِكُعوَن ٱلزَّ   ٥٥َوھُۡم َرٰ

Artinya: “Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan 
orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)” (Q.S 
Al-maidah: 55)

Orang-orang yang dapat dipilih menggantikan beliau sebagai pemimpin 

minimal harus memiliki empat kriteria sebagai mana yang dijelaskan dalam 

surah al-maidah ayat 55 diatas. 1. Beriman kepada Allah, 2. Mendirikan 

shalat, 3. Membayar zakat, 4. Selalu tunduk patuh kepada Allah SWT. 

Kepemimpina Allah SWT dan rsulnya adalah kepemimpinan yang mutlak 

diikuti dan dipatuhi. Sedangkan kepemimpinan orang-orang yang beriman 

adalah yang nisbi (relatif), kepatuhan kepadanya tergantung dengan paling 

kurang dua faktor: (1) faktor kualitas dan integritas pemimpin itu sendiri; 

dan (2) faktor arah dan corak kepemimpinannya. Keamanan umat yang 

dipimpinnya mau dibawa, apakah untuk menegakkan dinullah atau tidak.
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Persaudaraan antara pemimpin dan yang dipimpin, sekalipun dalam struktur 

bernegara (dan juga pada level dibawahnya)ada hierarki kepemimpinan yang 

mengharuskan umat atau rakyat patuh pada pemimpinnya, tetapi dalam 

pergaulan sehari-hari hubungan prinsip-prinsip ukhuwah islamiyah, bukan 

prinsip atasan dengan bawahan, atau majikan dengan buruh, tetapi prinsip 

sahabat dengan sahabat. Demikianlah yang dicontohkan oleh Rasulullah. 

Kaum muslimim yang berada disekitar beliau waktu itu dipanggil dengan 

sebutan sahabat-sahabat, suatu panggilan yang menunjukkan hubungan yang 

horizontal, sekalipun ada kewajiban harus patuh secara mutlak kepada beliau 

sebagai seorang nabi dan rasul. Hubungan persaudaraan seperti itu dalam 

praktiknya tidaklah melemahkan kepemimpinan Rasulullah saw, tetapi 

malah semakin kukuh karena tidak hanya didasari hubungan formal, tetapi 

juga didasari hubungan hati yang penuh kasih sayang.20

                                                          
20Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2014), hal.251
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian pustaka tentang Pendidikan Karakter Dalam Gurindam Dua Belas Karya 

Raja Ali Haji menghasilkan beberapa nilai-nilai karakter  yang tersurat maupun 

tersirat dalam setiap baitnya. Karakter tersebut mampu menggambarkan bagaimana 

sosok Raja Ali Haji yang begitu perduli dengan karakter manusia, sehingga beliau 

menciptakan sebuah karya sastra yang begitu melegenda dan begitu kental dengan 

nilai-nilai keislaman. 

Penelitian pustaka mengenai karya sastra ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat disimpulkan dalam kajian ini ada 

12 nilai karakter, yaitu : religuis, jujur, cinta tanah air, dan cinta damai.

2. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam gurindam dua belas karya Raja Ali Haji 

sangat relevan dengan pendidikan saat ini, sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional yaitu dengan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa, sehingga nilai-

nilai karakter yang terkandung dalam gurindam dua belas karya Raja Ali Haji 

dapat menjadi salah satu  pedoman dalam dunia pendidikan saat ini.
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B. Saran

Hal – hal yang perlu penulis sarankan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca

a. Menghargai ilmu dan karya para Ulama dengan penghargaan yang 

sepantasnya, mendoakan kebaikan dan memintakan ampunan kepada 

Allah bagi Raja Ali Haji sebagai pengarang Gurindam Dua Belasyang 

telah wafat.

b. Membaca dan memahami lebih dalam mengenai Gurindam Dua Belas 

Karya Raja Ali Haji, agar lebih memahami pesan religius yang 

disampaikan dalam setiap bait syairnya.

c. Meminjam atau membeli buku Gurindam Dua Belas yang asli sebagai 

wujud penghargaan terhadap penulis berserta karyanya yang bernilai dan  

bermanfaat luar biasa.

2. Bagi Pendidik

a. Memprioritaskan penanaman nilai-nilai Islam dalam bentuk keteladanan 

terhadap Nabi Muhammad SAW.

b. Senantiasa berorientasi untuk mengembangkan karakter peserta didik 

agar menjadi pribadi yang sholeh sesuai dengan keteladanan Nabi 

Muhammad SAW.

c. Memasukkan karakter Nabi Muhammad SAW dalam kurikulum 

pembelajaran di sekolah.
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d. Memberikan keteladanan yang nyata kepada peserta didik melalui 

perkataan maupun perbuatan yang berdasarkan karakter Nabi Muhammad 

SAW.

3. Bagi Mahasiswa

a. Mengembangkan skripsi ini menjadi berbagai judul kajian atau 

pembahasan dalam rangka penyusunan skripsi, makalah, atau tugas kuliah 

yang lain.

b. Menjadikan nilai pendidikan karakter sebagai bahan gerakan dakwah 

kampus yang efektif untuk menciptakan generasi yang religius.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan 

kasih sayangnya, serta nikmat dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini.

Demikian pembahasan mengenai pendidikan karakter dal Gurindam Dua Belas 

karya Raja Ali Haji. Setiap peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW memiliki 

nilai keteladanan, hikmah, dan pelajaran yang penting bagi kita semua. Sudah 

seharusnya, kita meneladani karakter beliau dalam kehidupan sehari-hari guna 

meningkatkan kualitas diri sebagai hamba Allah, mahluk pribadi, mahluk sosial dan 

sebagai bagain dari alam semesta.

Penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini 

disebabkan oleh keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis, oleh sebab itu 
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kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan 

skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu baik moril maupun materil, sehingga terselesainya skripsi ini. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. 

Semoga Allah SWT mengalirkan ilmu yang tiada henti kepada kita semua dan 

melindungi dalam setiap langkah, Amin.
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GURINDAM DUA BELAS

KARYA : RAJA ALI HAJI

1) Pasal Pertama

Barang siapa tiada memegang agama

Sekali-kali tidak boleh dibilang nama

Barangsiapa mengenal yang empat

Maka itulah orang yang makrifat

Barang siapa mengenal Allah

Suruh dan tegahnya tiada iya menyala

Barang siapa mengenal diri

Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri

Barang siapa mengenal dunia

Tahulah ia barang yang terpedaya

Barangsiapa mengenal akhirat

Tahulah ia dunia mudharat.

2) Pasal Kedua

Barang siapa mengenal yang tersebut

Tahulah ia makna takut

Barang siapa meninggalkan sembahyang

Seperti rumah tiada bertiang

Barang siapa meninggalkan puasa

Tidaklah terdapat dunia termasa

Barang siapa meninggalkan zakat



Tiadalah hartanya beroleh berkat

Barang siapa meninggalkan haji

Tiadalah ia menyempurnakan janji

3) Pasal Ketiga

Apabila terpelihara mata

Sedikitlah cita-cita

Apabila terpelihara kuping

Kabar yang jahat tiadalah damping

Apabila terpelihara lidah

Niscaya dapat daripadanya faedah

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan

Daripada segala berat dan ringan

Apabila perut terlalu penuh

Keluarlah fiil yang tiadah senonoh

Anggota tengah hendaklah ingat

Disitulah banyak orang yang hilang semangat

Hendaklah peliharakan kaki

Daripada berjalan yang membawa rugi

4) Pasal Keempat

Hati itu kerajaan didalam tubuh

Jikalau lalim segala anggotapun rubuh

Apabila dengki sudah bertanah



Datanglah daripadanya beberapa anak panah

Mengumpat dan memuji hendaklah fikir

Disitulah banyak orang tergelincir

Pekerjaan marah janganlah dibela

Nanti hilang akal dikepala

Jika sedikitpun berbuat bohong

Boleh diumpamakan mulutnya itu pekong

Tanda orang yang amat celaka

Aib dirinya tiada ia sangka

Bakhil jangan diberi singgah

Itulah perampok yang amat gagah

Barang siapa yang sudah besar

Janganlah kelakuannya membuat kasar

Barang siapa perkataan kotor

Mulutnya itu umpama ketur

Dimana tahu salah diri

Jika tidak orang lain yang berperi

Pekerjaan takabur jangan dirapih

Sebelum mati didapat jua sapih

5) Pasal Kelima

Jika hendak mengenal orang berbangsa

Lihat kepada budi dan bahasa

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia

Sangat memeliharakan yangsia-sia



Jika hendak mengenal orang mulia

Lihatlah pada kelakuan dia

Jika hendak mengenal orang yang berilmu

Bertanya dan belajar tiadalah jemu

Jika hendak mengenal orang yang berakal

Didalam dunia mengambil bekal

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai

Lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai

6) Pasal Keenam

Cahari olehmu akan sahabat

Yang boleh dijadikan obat

Cahari olehmu akan guru

Yang boleh tahukan tiap seteru

Cahari olehmu akan isteri

Yang boleh dimenyerahkan diri

Cahari olehmu akan kawan

Pilih segala orang setiawan

Cahari olehmu akan abdi

Yang ada baik sedikit budi

7) Pasal Ketujuh

Apabila banyak berkata-kata

Disitulah jalan masuk dusta

Apabila banyak berlebih-lebihan suka

Itulah tanda hampirkan duka

Apabila kita kurang siasat



Itulah tanda pekerjaan hendak sesat

Apabila anak tidak dilatih

Jika besar bapaknya letih

Apabila banyak mencela orang

Itulah tanda dirinya kurang

Apabila orang yang banyak tidur

Sia-sia sahajalah umur

Apabila mendengar akan kabar

Menerimanya itu hendaklah sabar

Apabila mendengar akan aduan

Membicarakannya itu hendaklah cemburuan

Apabila perkataan yang lemah lembut

Lekaslah segala orang mengikut

Apabila perkataan yang amat kasar

Lekaslah orang sekalian gusar

Apabila pekerjaan yang amat benar

Tidak boleh orang berbuat onar

8) Pasal Kedelapan

Barang siapa khianat akan dirinya

Apalagi kepada lainnya

Kepada dirinya ia aniaya

Orang itu jangan engkau percaya

Lidah yang suka membenarkan dirinya

Daripada yang lain dapat kesalahan

Daripada memuji diri hendaklah sabar

Biar daripada orang datangnya kabar

Orang yang suka menampakkan jasa



Setengah daripada syirik mengaku kuasa

Kejahatan diri disembuntikan

Kebajikan diri diamkan

Keaiban orang jangan dibuka

Keaiban diri hendaklah sangka

9) Pasal Kesembilan

Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan

Bukannya manusia yaitulah syaitan

Kejahatan seorang perempuan tua

Itulah iblis punya penggawa

Kepada segala hamba-hamba raja

Disitulah syaitan tempatnya manja

Kebanyakan orang yang muda-muda

Disitulah syaitan tempat bergoda

Perkumpulan laki-laki dengan perempuan

Disitulah syaitan punya jamuan

Adapun orang tua yang hemat

Syaitan tak suka membuat sahabat

Jika orang muda kuat berguru

Dengan syaitan jadi berseteru

10) Pasal Kesepuluh

Dengan bapak jangan durhaka

Supaya Allah tidak murka

Dengan ibu hendaklah hormat

Suapaya badan dapat selamat



Dengan anak janganlah lalai

Supaya boleh naik ketengah balai

Dengan isteri dan gundik janganlah alpa

Supaya kemaluan jangan menerpa

Dengan kawan hendaklah adil

Supaya tangannya jadi kafil

11) Pasal Kesebelas

Hendaklah berjasa

Kepada yang sebangsa

Hendaklah jadi kepala 

Buanglah perangai yang cela

Hendaklah memegang amanat

Buanglah khianat

Hendak marah, 

dahulukan hujah

Hendak dimalui, 

janga memalui

Hendak ramai

Murahkan perangai

12) Pasal Keduabelas

Raja mufakat dengan menteri

Seperti kebun berpagar duri

Betul hati kepada raja

Tanda jadi sebarang kerja

Hukum adil atas rakyat



Tanda raja boleh inayat

Kasihkan orang yang berilmu

Tanda rahmat atas dirimu

Hormat akan orang pandai

Tanda mengenal kasa dan cinta

Ingatkan dirinya mati

Itulah asal berbuat bakti

Akhirat itu terlalu nyata

Kepada hati yang tidak buta.
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