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ABSTRAK 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KISAH SHALAHUDDIN 

AL-AYYUBI DAN RELEVANSINYA PADA PENDIDIKAN SAAT INI 

Oleh 

Danni Ardilas 

Salah satu tokoh dalam Islam yang dapat dijadikan tauladan dalam pendidikan 

karakter adalah Shalahuddin Al-Ayyubi. Tampaknya Shalahuddin merupakan sosok 

teladan sepanjang masa dan sepanjang muslim, baik di Eropa maupun diseluruh dunia 

Islam.  Karakternya dapat dijadikan sebagai bahan pendidikan karakter yang selama 

ini kurang mengena. Nilai karakter beliau dapat dipelajari dengan memahami 

perjalanan hidup beliau. 

Sesuai latar belakang tersebut maka permasalahan yang dapat dirumuskan 

adalah apa saja nilai-nilai pendidikan  karakter  dalam kisah Shalahuddin Al-Ayyubi 

dan bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan karakter Shalahuddin Al-Ayyubi 

dengan pendidikan saat ini. Sedangkan tujuannya adalah untuk menentukan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang tercermin dalam kisah Shalahuddin Al-Ayyubi. Adapun 

hasil telaah ini diharapkan bermanfaat secara a) teoritis; yaitu menambah wawasan 

dan perbendaharaan nilai pendidikan karakter, b) praktis; yaitu meningkatkan 

kecintaan terhadap tokoh Shalahuddin Al-Ayyubi, 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 buku kisah Shalahuddin Al-Ayyubi 

dapat disimpulkan dalam kajian ada 10 nilai karakter, yaitu: religuis, nasionalisme, 

mandiri gotong royong, integritas, cinta ilmu, adil, visioner, berhati lembut dan peduli 

lingkungan sekitar 

Pendidikan karakter dalam kaitannya dengan pendidikan saat ini mempunyai 

relevansi yakni nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah Shalahuddin Al-Ayyubi 

memiliki karakter mulia yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam kisah Shalahuddin Al-Ayyubi tersebut dapat dijadikan pedoman bagi 

penyempurnaan pelaksanaan pendidikan saat ini.  

Kata Kunci : Nilai-Nilai Pendidikan Karakter, Kisah Shalahuddin Al-Ayyubi 
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MOTTO 

                    

                  

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl : 90).1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementerian Agama RI, Mushaf Al Qur’an dan Terjemahan Hadis, (Bandung: Cordoba, 

2013),  h. 277. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterprestasikan terhadap 

makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu akan penulis jelaskan 

pengertian judul skripsi “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kisah 

Shalahuddin Al-Ayyubi dan Relevansinya Pada Pendidikan Saat Ini ”, dengan 

demikian agar pembahasan selanjutnya dapat terarah dan dapat diambil suatu 

pengertian yang lebih nyata. Adapun istilah - istilah yang perlu ditegaskan adalah 

sebagai berikut : 

1. Nilai 

nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan 

paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai 

adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, 

dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi 

bermartabat.
2
 

2. Karakter 

Karakter adalah unsur kepribadian yang ditinjau dari segi etis atau 

moral. Karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan 

                                                             
2 Sutarjo adisusilo, Pembelajaran Nilai-Karakter: Konstruktivisme dan CVT sebagai Inovasi 

Pendekatan Pembelajaran Afektif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.56. 
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ketrampilan sebagai manifestasi nilai dan kapasitas moral manusia dalam 

menghadapi kesulitan.
3
 

 

3. Kisah Shalahuddin Al-Ayyubi 

Kisah Berasal dari kata qashsha-yaqushshu-qishshatan, yang 

mengandung arti potongan berita yang diikuti dan pelacak jejak.4 

Shalahuddin Al-Ayyubi adalah keturunan Najmuddin Ayyub bin 

Syadzi bin Marwan Al-kurdi. Dilahirkan pada tahun 532 H atau 1137 M di 

benteng Tikrit. Dalam sejarah, pemerintahanya dikenal dengan Daulah 

Ayyubiah.
5
 

Jadi kisah Shalahuddin Al-Ayyubi adalah kisah atau cerita tentang 

perjalanan hidup Shalahuddin Al-Ayyubi bin Najmuddin Ayyub bin Syadzi 

bin Marwan Al-kurdi. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul seperti yang tertera diatas adalah sebagai 

berikut: 

1. Penulis melihat program pendidikan karakter di Indonesia belum 

sepenuhnya terlaksana seperti apa yang diharapkan. Tidak perlu jauh-jauh 

                                                             
3
 Dyah Sriwilujeng, Panduan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter, (Jakarta: Esensi 

Erlangga Groub, 2017), h. 2. 
4 

Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta 2014). 

h. 86. 
5 
Adullah Nashih „Ulwan, Shalahuddin Al-Ayyubi Sang Penakluk Jerusalem, (Solo: Al-Wafi 

Publishing, 2017), h. 25. 
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mencontohkan, saat ini kita masih mendengar perkelahian antarpelajar, 

prilaku tidak jujur, suka mencontek, penyalahgunaan obat-obatan, dan 

lain-lain.. Perbuatan tidak terpuji diatas benar-benar meresahkan 

masyarakat. Keadaan ini semakin bertambah menurun kepercayaan 

masyarakat terhadap wibawa dunia pendidikan. Diantaranya penyebab 

dunia pendidikan kurang mampu menghasilkan lulusan yang di harapkan, 

karena dunia pendidikan selama ini hanya membina kecerdasaan 

intelektual wawasan dan keterampilan semata, tanpa diimbangi dengan 

membina kecerdasaan emosional. Dan penulis memilih kisah Shalahuddin 

Al-Ayyubi karena didalamnya membahas tentang perjalanan hidup 

Shalahuddin Al-Ayyubi sebagai teladan, yang mencerminkan nilai-nilai 

karakter untuk diterapkan di dalam kehidupan. 

2. Penulis ingin melihat nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah 

Shalahuddin Al-Ayyubi dan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini 

sesuai dengan yang penulis tekuni di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena manusia di 

saat dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun, sebagai mana firman Allah di dalam 

al-Qur‟an. 

Firman Allah SWT : 
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Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” (An-Nahl [16] : 78).
6
 

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dari hidup dan 

kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhana komunitas manusia memerlukan 

pendidikan. Maka dalam pengertian umum, kehidupan dan komunias tersebut akan di 

tentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara alami sudah 

merupakan kebutuhan hidup manusia.
7
 

Pendidikan merupakan media utama  dalam membangun kecerdasan sekaligus 

kepribadian anak manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan secara 

terus menerus dibangun dan dikembangkan agar proses pelaksanaannya 

menghasilkan generasi yang diharapkan mampu untuk melanjutkan perjuangan 

bangsa dan memiliki karakter mulia.
8
 

Pendidikan karakter saat ini merupakan topik yang banyak di bicarakan di 

kalangan pendidik. Pendidikan karakter diyakini sebagai aspek penting dalam 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena turut menetukan 

                                                             
6
 Kementerian Agama RI, Mushaf Al Qur’an dan Terjemahan Hadis, (Bandung: Cordoba, 

2013), h. 275  
7
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia,2015), h.28 

8 
Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia: Revitalisasi 

Pendidikan Karakter terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), h.9. 
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kemajuan suatu bangsa. Karakter masyarakat yang berkualitas perlu dibentuk sejak 

dini, karena usia dini merupakan masa „emas‟ namun „krisis‟ bagi pembentukan 

karakter seseorang. 

Terkait dengan perlunya pendidikan karakter, adalah Thomas Lickona 

(seorang professor pendidikan dari Cortland University) mengungkapkan bahwa ada 

sepuluh tanda zaman yang kini terjadi, tetapi harus diwaspadai karena dapat 

membawa bangsa menuju jurang kehancuran. 10 tanda zaman itu adalah:
9
 

1. Meningkatnya kekerasan dikalangan remaja/masyarakat. 

2. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk/tidak baku. 

3. Pengaruh peer-groub (geng) dalam tindak kekerasan, menguat. 

4. Meningkatnya prilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, 

dan seks bebas.  

5. Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. 

6. Menurunnya etos kerja. 

7. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. 

8. Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok. 

9. Membudayanya kebohongan/ketidak jujuran, dan 

10. Adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah Indonesia, kini sangat genjar 

mensosialisasikan pendidikan karakter. Bahkan Kementrian Pendidikan Nasional 

sudah mencanangkan penerapan (implementasi) pendidikan karakter untuk semua 

tingkat pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tingga 

(PT).  

                                                             
9 
Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, (Bandung, 2014), h.28. 
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Munculnya gagasan program pendidikan karakter di Indonesia, bisa 

dimaklumi. Sebab, selama ini dirasakan, proses pendidikan dirasakan belum berhasil 

membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Bahkan, banyak yang menyebut, 

pendidikan telah “gagal” karena banyak lulusan lembaga pendidikan (Indonesia) 

termasuk sarjana yang pandai dan mahir dalam menjawab soal ujian, berotak cerdas, 

tetapi tidak memiliki mental yang kuat, bahkan mereka cenderung amoral.
10

 

Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan karakter diperlukan metode-

metode pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada siswa, 

sehingga siswa bukan hanya tahu tentang moral (karakter) atau moral knowing, tetapi 

juga diharapkan mereka mampu melaksanakan moral atioan yang menjadi tujuan 

utama pendidikan karakter.
11

 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, kisah sebagai metode 

pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, karena 

dalam kisah-kisah terdapat berbagai keteladanan dan edukasi. Hal ini karena terdapat 

beberapa alasan yang mendukungnya: 

a) Kisah senantiasa memikat karena mengundang pembaca atau 

pendengar untuk mengikuti peristiwanya, merenungkan 

maknanya. Selanjutnya makna-makna itu akan menimbulkan 

kesan dalam hati pembaca atau pendengar tersebut. 

                                                             
10 

Ibid,  h.29. 
11 

Ibid, h.88. 
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b) Kisah dapat menyentuh hati manusia, karena kisah itu 

menampilkan tokoh dalam konteksnya yang menyeluruh, 

sehingga pembaca atau pendengar dapat menghayati dan 

merasakan isi kisah tersebut, seolah-olah dia sendiri yang 

menjadi tokohnya. 

c) Kisah qur’ani mendidik keimanan dengan cara, 

membangkitkan berbagai perasaan, seperti khauf, ridho, dan 

cinta (hub), megarahkan seluruh perasaan sehingga bertumpuk 

pada suatu puncak, yaitu kesimpulan kisah, melibatkan 

pembaca atau pendengar kedalam kisah itu sehingga ia terlibat 

secara emosional.
12

 

Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara teoritik sebenarnya telah 

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

untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak (karakter) manusia. Ajaran Islam 

sendiri mengandung sistematika ajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek 

keimanan, ibadah dan mu’amalah, tetapi juga akhlak. Pengamalan ajaran Islam secara 

utuh (kaffah) merupakan model karakter seorang muslim, bahkan dipersonifikasikan 

dengan model karakter Nabi Muhammad SAW, yang memiliki sifat Shidiq, Tabligh, 

Amanah, Fathonah (STAF). 
13 

                                                             
12 

Ibid, h.89-90. 
13 

Mulyasa, Manajeman Pendidikan Karakter, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), h.5. 
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Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diajarkan oleh para pendidik saat 

ini hanya sampai pada tahap materi saja. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dimiliki 

oleh para tokoh-tokoh muslim belum ditanamkan secara menyeluruh karena hanya 

dianggap sebagai materi pengenalan dan pengetahuan tokoh saja serta tidak 

diintegrasikan ke dalam materi Pendidikan Agama Islam yang lain. Hal ini 

berdampak terhadap berbagai macam fenomena yang terjadi tidak sejalan dengan 

nilai, etika, moralitas, sopan santun atau perilaku yang menunjukkan rendahnya 

karakter dalam tatanan masyarakat telah sedemikian marak. 

Penanaman karakter yang belum diperhatikan dan ditanamkan oleh para 

pendidik, dapat menjadikan peserta didik kurang memiliki rasa tanggung jawab akan 

keberadaan dirinya di lingkungannya dan tidak mampu mengontrol egonya sendiri. 

Lebih memprihatinkan lagi, ketika peserta didik yang sebelumnya belum tertanamkan 

karkater mulia secara sepenuhnya, kedepannya jika memiliki profesi seperti pejabat 

negara, pendidik, aparat kepolisian, penegak hukum, dll, dapat menunjukkan perilaku 

yang tidak berkarakter (amoral, korupsi, tawuran). Fenomena yang terjadi dapat 

ditunjukkan seperti pada kasus:  

Perayaan kelulusan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) di provinsi Lampung diwarnai berbagai insiden. Dari 

tawuran, uber-uberan dengan polisi, hingga kecelakaan lalu lintas. Sementara itu di 
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Lampung Selatan puluhan pelajar diamankan oleh polisi karena terlibat tawuran dan 

terjaring razia karena melanggar aturan dalam berlalulintas di jalan raya. (Sumber 

LAMPUNGNEWS. com).
14

 

Kasus lain yang ditunjukan oleh siswa yang menyimpang dari pendidikan 

karakter baru-baru ini, seperti pada kasus:  

Seorang pelajar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Sukabumi, Jawa 

Barat dikabarkan meninggal dunia setelah sebelumnya diduga terlibat pertikaian 

dengan temanya. Peristiwa nahas ini menimpa SR, pelajar kelas 2 SDN Longkewang, 

Desa Hegarmanah, Kecamatan Ciacantayan. Informasi yang diterima dari Polter 

Sukabumi menyebutkan, peristiwa tersebut terjadi selasa pagi. Korban diduga 

berkelahi dengan salah seorang temanya DI, dihalaman sekolah. (sumber 

KOMPAS.com).
15

 

Fenomena ini membuktikan bahwa pendidikan yang ada belum mampu dalam 

membentuk dan menanamkan karakter yang terpuji bagi  peserta didik. Sebab peserta 

didik merupakan generasi penerus bangsa, jika saat masih menjadi peserta didik 

belum ditanamkan karakter mulia kedepannya jika memiliki profesi dapat 

memberikan dampak kurang  memiliki tanggung jawab dan dapat melakukan 

perbuatan yang melanggar norma.  

                                                             
14 

Alian, Perayaaan Kelulusan Diwarnai Tawuran dan Kecelakaan Lalu Lintas, 02 Mei 2017, 

di unduh dalam http://lampungnews.com/2017/05/perayaan-kelulusan-diwarnai-tawuran-dan-

kecelakaan-lalu-lintas/ pada tanggal 10 Agustus 2017. 
15 

Budiyanto, Berkelahi dengan Temanya, SIswa SD di Sukabumi Tewas, 08 Agustus 2017, di 

unduh dalam http://regional.kompas.com/read/2017/08/08/19252521/ pada tanggal 10 Agustus 2017. 

http://lampungnews.com/2017/05/perayaan-kelulusan-diwarnai-tawuran-dan-kecelakaan-lalu-lintas/
http://lampungnews.com/2017/05/perayaan-kelulusan-diwarnai-tawuran-dan-kecelakaan-lalu-lintas/
http://regional.kompas.com/read/2017/08/08/19252521/


23 
 

Salah satu tokoh dalam Islam yang dapat dijadikan tauladan dalam pendidikan 

karakter adalah Shalahuddin Al-Ayyubi. Tampaknya Shalahuddin merupakan sosok 

teladan sepanjang masa dan sepanjang muslim, baik di Eropa maupun diseluruh dunia 

Islam. Dialah sosok teladan Islam, Kristen, keduanya, dan dulu, pada abad ke-18, dia 

bukanlah teladan keduanya, melainkan sosok teladan revolusi, koservatisme, 

kesempurnaan, bahkan keterbelakangan yang mulia suku-suku pra-Islam atau suku-

suku Dataran Tinggi Skotlandia. Dia adalah cermin di mana kita semua bias melihat 

diri kita sendiri.
16

  

Selain itu, Shalahuddin Al-Ayyubi juga memiliki karakter mulia, antara lain: 

tekun beribadah, adil dan penyayang, pemberani dan penyabar, penuh pengertian dan 

pemaaf, toleransi, cinta syair dan sastra serta zuhuddan dermawan.
17 

Sifat-sifat yang 

demikian sudah selayaknya dimiliki oleh  para pejabat negara, pendidik, dan peserta 

didik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik dan 

merasa perlu untuk meniliti secara mendalam nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kisah Shalahuddin Al-Ayyubi yang dapat dijadikan sebagai figur teladan dan 

penerapanya terhadap Pendidikan Agama Islam. Sehubungan dengan itu, maka 

penulis merumuskan judul penelitian “Studi Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

dalam Kisah Shalahuddin Al-Ayyubi”. 

                                                             
16

John Man, Shalahuddin Al-Ayyubi: riwayat hidup, Legenda, dan Imperium Islam, (Jakarta: 

PT Pustaka Alvabet, 2017), h.362.  
17 Ibid, h. 213-234. 
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D. Batasan Masalah 

Untuk menjelaskan arah penelitian ini, selain karena keterbatasan waktu, 

biaya dan kemampuan maka permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada:  Nilai-

Nilai Pendidikan Karakter dalam Kisah Shalahuddin Al-Ayyubi.  

E. Rumusan Masalah 

Sebelum penulis mengajukan apa yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini, akan dikemukakan pengertian masalah sebagai berikut : “Masalah 

dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang 

benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan , 

antara rencana dengan pelaksanaan”.
18

 Dalam penelitian ini berdasarkan latar 

belakang masalah yang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam kisah 

Shalahuddin Al-Ayyubi ? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah Shalahuddin 

Al-Ayyubi pada pendidikan saat ini ? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah : 

                                                             
18 

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Penerbit 

Alfabeta , 2014), h. 32. 
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a. Untuk menentukan nilai-nilai pendidikan karakter yang tercermin dalam 

kisah Shalahuddin Al-Ayyubi. 

b. Untuk mengetahui Relevansi nilai-nilai pendidikan karakter Shalahuddin 

Al-Ayyubi pada pendidikan saat ini. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki manfaat : 

a. Kegunaan secara teoritis adalah menambah wawasan dan perbendaharaan 

mengenai nilai pendidikan karakter. 

b. Kegunaan secara praktis adalah meningkatkan kecintaan terhadap  

Shalahuddin Al-Ayyubi serta keridhaan Allah SWT, memperbaiki 

pendidikan karakter yang lebih benar sesuai syari‟at Islam, serta 

meningkatkan efektifitas terhadap kehidupan sosial. 

G. Metode Penelitian 

Untuk dapat memahami serta memudahkan pembahasan masalah yang telah 

dirumuskan dan untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka perlu adanya metode 

penelitian yang cocok dan sesuai untuk menyimpulkan dan mengolah data yang 

dikumpulkan. Agar penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan 

data-data yang lengkap dan tepat, maka diperlukan metode-metode penelitan sebagai 

berikut : 

Adapun metode yang diterapkan meliputi hal-hal sebagai berikut : 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu 

penelitian yang memfokuskan pembahasan pada 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 data dapat ditemukan di manapun manakala tersedia 

kepustakaan yang sesuai dengan objek material penelitian tersebut.
19

 

2. Sumber Data  

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri menjadi dua macam, yakni :
 

a. Sumber data primer 

Yaitu data yang diperoleh dari cerita para pelaku itu sendiri atau saksi 

mata yang mengalami atau mengetahui peristiwa tersebut.
20

 atau buku-

buku yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian.
21

 

Mengenai penelitian ini penulis mengunakan sumber data primer sebagai 

berikut : 

1) Abdullah Nashih „Ulwan, Shalahuddin Al-Ayyubi Sang Penakluk 

Jerusalem, (Solo : Al-Wafi Publishing, 2017). 

                                                             
19 

Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner, (Yogyakarta : Paradigma, 2013), h. 

147. 
20

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2015), h. 205. 
21 

Kaelan, Op.Cit, h. 156. 
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2) John Man, Shalahuddin Al-Ayyubi: Riwayat Hidup, Legenda, dan 

Imperium Islam, terjemahan Adi Toha, (Jakarta: PT. Pustaka Alvaber, 

2017). 

3) Muhammad Ali, Para Panglima Islam Penakluk Dunia, terjemahan 

Umar Mujtahid, (Jakarta: Ummul Qura, 2016). 

b. Sumber data sekunder  

Adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain yang mungkin tidak 

berhubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Sumber sekunder ini 

dapat berupa para ahli yang mendalami atau mengetahui peristiwa yang 

dibahas dan dari buku atau catatan yang berkaitan dengan peristiwa, buku 

sejarah, artikel dalam ensiklopedia, dan review penelitian,
22

 bertujuan 

untuk melengkapi data-data primer. Pada data ini penulis berusaha 

mencari sumber-sumber atau karya lain yang ada kaitannya dengan 

penulisan ini seperti : 

1) Pendidikan Karakter “Konsep dan Implementasi”, (Heri Gunawan, 

Alfabeta, 2014). 

2) Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, (Daryanto, Suryatri 

Darmiatun, Penerbit Gava Media, 2013). 

3) Pendidikan Karakter “Strategi Membangun Karakter Bangsa 

Peradaban” (Agus Wibowo, Pustaka Pelajar, 2012). 

                                                             
22 

Ibid. 
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4) Panduan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (Dyah 

Sriwilujeng, Esensi Erlangga Groub, 2017). 

5) Manajemen Pendidikan Karakter (Mulyasa, Bumi Aksara, 2012). 

6) Pendidikan Karakter “Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional” 

(Masnur Muslich, Bumi Aksara 2011). 

7) Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Abuddin Nata, Rajawali Pers, 

2013). 

8) Pembelajaran Nilai Karakter “Konstruktivisme dan VCT sebagai 

Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif” (Sutarjo Adisusilo, PT 

Rajagrafindo Persada, 2013). 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

metode studi pustaka (Library Research) yaitu teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, melainkan melalui beberapa 

buku, dapat berupa, buku-buku, majalah-majalah, pamphlet, dan bahan 

documenter lainnya. Dan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah buku Shalahuddin Al-Ayyubi terjemahan Abu Husamuddin dari buku 

Shalah Ad-Din Al-Ayyubi: Bathal Hiththin wa Muharrir Al-Quds Min Ash-

Syabiyyin karya Dr. Abdullah Nashih „Ulwan. 

  

 

 



29 
 

4. Metode Analisis Data 

Sebelum sampai pada analisis data, terlebih dahulu penulis memproses 

data-data yang telah dikumpulkan, baru kemudian penulis menganalisis dan 

menginterprestasikannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola 

berfikir deduktif, maksudnya dalah penelitian yang bertitik tolak dari 

pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Jadi, peri kehidupan Shalahuddin Al-Ayyubi ditarik kesimpulan menjadi 

berbagai nilai pendidikan karakter, serta mengunakan metode deskriptif yaitu 

merupakan pemaparan gambaran mengenai hal yang diteliti dalam bentuk 

uraian naratif. 

Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis 

isi (content anaylisis), yang dimaksud dengan analisis isi adalah penelitian 

suatu masalah atau karangan untuk mengetahui latar belakang dan 

persoalannya. Content analysis merupakan teknik penelitian yang ditujukan 

untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi isi pesan pada suatu 

buku. Analisis isi digunakan untuk melakukan analisis terhadap nilai-nilai 

karakter yang terkandung dalam kisah Shalahuddin Al-Ayyubi, sehingga dari 

analisis tersebut dapat ditemukan jawaban dari masalah yang diteliti, yaitu 

nilai-nilai pendidikan karakter Shalahuddin Al-Ayyubi.  
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H. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mencapai hasil penelitian ilmiah diharapkan data-data yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini dan menghindari tumpang tindih dari pembahasan 

penelitian, penulis terlebih dahulu mengadakan tinjauan pustaka. Dalam kajian 

pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang 

temanya hamper sama dengan judul penelitian ini, diantara hasil penelitian terdahulu 

sebagai berikut:  

1. Penelitian Opriatun Ning Umri, yang berjudul “Pendidikan Karakter Nabi 

Muhammad SAW dalam Buku Sirah Nabawiyah Terjemahan Kitab ar-

Rahiq Al-Makhtum karya Syeikh Shafiyurrahman Al-

Mubarakfuri.”
23

.Kesimpulan dari skripsi ini dalam kajian ada 34 nilai 

karakter, yaitu: religuis, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cintai damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, sabar, adil, 

ikhlas, amanah, pemberani, malu, rendah hati, konsisten, berwibawa, 

optimis, sederhana, santun, pemaaf, cerdas, lemah lembut dan murah hati. 

 

                                                             
23 

Opriatun Ning Umri, “Pendidikan Karakter Nabi Muhammad SAW dalam Buku Sirah 

Nabawiyah Terjemahan Kitab ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syeikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri” , 

Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Raden Intan Lampung, 2017. 
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2.  Penelitian dari Willy Yasmi, yang berjudul “Kisah Khalifah Shalahuddin 

Al-Ayyubi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam”
24

.  Kesimpulan 

dari skripsi ini menunjukan bahwa: dilihat dari aspek akidahnya, 

Shalahuddin Al-Ayyubi termasuk kepada Khalifah yang selalu berbaik 

sangka dan berlindung kepada Allah swt. Dari aspek ibadahnya,  

Shalahuddin Al-Ayyubi termasuk kepada khalifah yang taat dalam 

beribadah seperti shalat, bersedekah, puasa ramadhan, keinginan kuat 

menunaikan haji, kegemaran mendengarkan Al-Qur‟an dan Hadits. 

Sedangkan dari aspek akhlaknya, Shalahuddin Al-Ayyubi termasuk 

kepada khalifah  yang pengertian dan pemaaf, penyayang, memiliki 

toleransi yang tinggi, adil, pemberani, amat kuat jiwanya, dan sangat 

teguh hatinya, murah hati dalam menolong sesame, rendah hati dan 

pemimpin yang bersih dari pungutan liar.  

  Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, tentu berbeda dengan 

yang dilakukan sebelumnya,  perbedaanya yaitu : 

1. Opriatun Ning Umri mengangkat tentang  pendidikan karakter pada diri Nabi 

Muhammad SAW melalui buku sirah Nabawiyyah. Sedangkan penulis 

mengangkat tentang pendidikan karakter pada Shalahuddin Al-Ayyubi. 

Skripsi Opriatun Ning Umri berjudul “Pendidikan Karakter Nabi Muhammad 

                                                             
24 

Willy Yasmi, “Kisah Khalifah Shalahuddin Al-Ayyubi dalam Perspektif Pendidikan Agama 

Islam “Skripsi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, 2017.  
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SAW dalam Buku Sirah Nabawiyah Terjemahan Kitab ar-Rahiq Al-Makhtum 

karya Syeikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri” . fokus pembahasan skripsi 

Opriatun Ning Umri adalah mengenai pendidikan karakter pada diri Nabi 

Muhammad Saw melalui buku Sirah Nabawiyyah dan relevansinya pada 

pendidikan Islam. Sedangkan fokus pembahasan penulis adalah mengenai 

nilai-nilai pendidikan karakter pada diri Shalahuddin Al-Ayyubi. Jadi, baik 

secara tema, judul serta fokus pembahasan sangat jelas perbedaanya. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Willy Yasmi, yang berjudul “Kisah Khalifah 

Shalahuddin Al-Ayyubi dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam”, 

Perbedaan skripsi ini dengan yang peneliti tulis terletak pada fokus 

penelitanya jika peneliti yang di tulis oleh Willy Yasmi terfokus pada kisah 

khalifah Shalahuddin Al-Ayyubi pada tiga aspek akidah, ibadah, akhlak, 

sedangkan yang peneliti tulis meneliti nilai-nilai karakter dalam tokoh 

Shalahuddin Al-Ayyubi. 

Persamaan skripsi ini dengan yang peneliti kerjakan terletak pada tokoh yang 

sama-sama dibahas dalam skripsi ini yakni kisah Shalahuddin Al-Ayyubi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Nilai 

1. Pengertian Nilai 

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

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

bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. 

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, 

dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi 

bermartabat. 

Menurut Steeman (Eka Darmaputera, 1987: 65) dalam buku Sutardjo Adisusilo, 

nilai adalah sesuatu yang memberi makna pada hidup, yang memberi acuan, titik tolak 

dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan 

menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu 

menyangkut pola piker dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara 

nilai dengan etika.25 

Definisi nilai sering dirumuskan dalam konsep yang berbeda-beda, seperti 

dinyatakan Kupperman, 1983-sebagaimana dikutip oleh Rohmat Mulyana dalam buku 

Sjarkawi- Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam 

                                                             
25 Sutarjo adisusilo, Pembelajaran Nilai-Karakter: Konstruktivisme dan CVT sebagai Inovasi 

Pendekatan Pembelajaran Afektif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.56. 
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menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternative. Definisi ini memiliki 

tekanan utama pada norma sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku 

manusia.26 

Sedangkan menurut Kluckhohn sebagaimana dikutip oleh Rohmat Mulyana 

mendefinisikan nilai sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan 

individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan 

terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. Pandangan Kluckhohn itu 

mencakup pengertian bahwa sesuatu dipandang memiliki nilai apabila dipersepsi 

sebagai sesuatu yang diinginkan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai 

adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.27 

2. Macam-macam Nilai 

Menurut Noeng Muhadjir sebagaimana dikutip oleh Rohmat Mulyana, nilai 

dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yang menyebabkan terdapat bermacam-

macam nilai, antara lain:  

a.  Dilihat dari kemampuan jiwa manusia, nilai dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok: 

1) Nilai yang statis, seperti kognisi (pemikiran), emosi, konasi (usaha kemauan), 

dan psikomotor. 

                                                             
26 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak Peran moral Intelektual, Emosional, dan Sosial 

sebagai Wujud Integritas membangun Jati Diri, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 29 

27 Ibid, h.10-11. 
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2) Nilai/ kemampuan yang dinamik, seperti motif, berafilisasi (kerja sama), motif 

berkuasa, dan motif berprestasi 

b. Berdasarkan pendekatan budaya manusia, nilai hidup dapat dibagi kedalam tujuh 

kategori, yaitu: nilai ilmu pengetahuan, nilai ekonomi, nilai keindahan, nilai politik, 

nilai keagamaan, nilai kekeluargaan, nilai kejasmanian. 

c. Nilai bila dilihat dari sumbernya terdapat dua jenis, yaitu: 

1) Nilai Ilahiyah, adalah nilai yang bersumber dari agama (wahyu Allah). 

2) Nilai insaniyah, adalah nilai ynag diciptakan oleh manusia atas dasar kriteria 

yang diciptakan oleh manusia pula 

d. Dilihat dari segi ruang lingkup dan keberlakuannya, nilai dapat dibagi menjadi nilai-

nilai universal dan nilai-nilai lokal. Tidak semua nilai-nilai agama itu universal, 

demikian pula ada nilai-nilai insaniyah yang bersifat universal. Dari segi keberlakuan 

masanya, nilai dapat dibagi menjadi: (a) nilai- nilai abadi, (b) nilai pasang surut, (c) 

nilai temporal (sementara). 

e. Ditinjau dari segi hakikatnya, nilai dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Nilai hakiki (root values). Nilai-nilai yang hakiki itu bersifat universal dan abadi. 

2) Nilai instrumental. Nilai instrumental dapat bersifat lokal, pasang surut dan 

tempora.28 

 

 

                                                             
28 Mawardi Lubis, Evaluasi Pendidikan Nilai Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa 

PTAIN, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.18-19. 
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B. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter terbentuk dari dua suku kata yaitu pendidikan dan 

karakter. Pendidikan ialah bidang yang memfokuskan kegiatannya pada proses 

belajar mengajar (transfer ilmu).29 Sedangkan Karakter adalah keadaan asli yang ada 

dalam diri individu seseorang yang membedakan antara dirinya dengan orang lain.30  

Russel Williams, menggambarkan karakter laksana “otot”, yang akan 

menjadi lembek jika tidak dilatih. Dengan latihan demi latihan, maka “otot-otot” 

karakter akan menjadi kuat dan akan mewujud menjadi kebiasaan (habit).31 

Para pakar telah mengemukakan berbagai teori tentang pendidikan karakter. 

Menurut Hersh, di antara berbagai teori yang berkembang, ada enam teori yang 

banyak digunakan; yaitu pendekatan pengembangan rasional, pendekatan 

pertimbangan, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan pengembangan moral 

kognitif, dan pendekatan prilaku sosial.32 

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai 

dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk 

tindakan atau tingkah laku. Sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, sombong, 

pemarah, dan perilaku jelek lainnya di katakan orang yang berkarakter jelek. 

                                                             
29 Chairul Anwar, Buku Terlengkap Teori-teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, 

(Yogyakarta: Ircisod, 2017), h. 13. 
30 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h.3. 
31 Ibid, h. 24 
32 Ibid, h. 25-26. 
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Sebaliknya orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral dan akhlak disebut 

berkarakter mulia (berakhlak mulia).33 

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona adalah pendidikan yang 

membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya 

terlihat dalam tindakan nyata seseorang , yaitu tingkah laku yang baik, jujur, 

bertanggung jawab,menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya.34 

Dari beberapa pandangan tentang karakter seperti di atas, Lickona kemudian 

mengemukakan bahwa karakter adalah a reliable inner disposition to respond to 

situation in a morally good way (Lickona, 1991:51), yang berarti suatu watak 

terdalam untuk merespons situasi dalam suatu cara yang baik dan bermoral. Dalam 

pandangan Lickona, karakter berarti suatu watak terdalam yang dapat diandalkan 

untuk merespons situasi dengan cara yang menurut moral baik. Selanjutnya, Lickona 

menambahkan, “Character so conceived  has three interrelated parts: moral knowing, 

moral feeling, and moral behavior.” (Artinya: Karakter tersusun ke dalam tiga bagian 

yang saling terkait, yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan bermoral, dan perilaku 

bermoral). Jadi, karakter terdiri dari atas tiga pokok yang saling berhubungan, yaitu 

pengetahuan tentang moral, perasaan bermoral, dan perilaku bermoral.35  

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan karakter adalah 

pendidikan yang menanamkan, mengembangkan karakter-karakter luhur serta 

membentuk kepribadian seseorang, sehingga memiliki karakter luhur yang hasilnya 

                                                             
33 Syaiful Anwar, “ Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa”. 

Jurnal Pendidikan Islam (Al-Tadzkiyyah), Vol. 7, No 2 (November 2016), h. 3. 
34 Heri Gunawan, Ibid, h. 23. 
35 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta : Amzah, 2015), h.20-21 
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terlihat dalam tindakan nyata seseorang, berupa penerapan dan praktik yaitu tingkah 

laku yang baik dalam kehidupannya, dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat 

maupun sebagai warga negara. 

2. Urgensi Pendidikan Karakter 

Indonesia saat ini sedang menghadapi dua tantangan besar, yaitu 

desentralisasi atau otonomi daerah yang saat ini sudah mulia, dan era globalisasi 

total yang akan terjadi pada tahun 2020. Kedua tantangan tersebut merupakan 

ujian berat yang harus dilalui dan dipersiapkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Kunci 

sukses dalam menghadapi tantangan berat terletak pada kualiatas sumber daya 

manusia (SDM) Indonesia yang handal dan berbudaya.36 

Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM karena kualitas 

karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas 

perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia dini merupakan masa kritis bagi 

pembentukan karakter seseorang. Menurut Freud kegagalan penanaman 

kepribadian yang baik di usia dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di 

masa dewasanya kelak. Kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam 

mengatasi konflik kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak 

dalam kehidupan sosial di masa dewasanya kelak.37 Setelah lingkungan keluarga 

berhasil, maka pendidikan karakter di sekolah maupun di masyarakat tinggal 

menyempurnakannya. 

                                                             
36 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara,2011),  h. 35. 
37 Ibid 
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Ellen S.White mengemukakan bahwa pembangunan karakter adalah usaha 

paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan karakter 

adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar.38 Ada dua pendapat 

tantang pembentukan dan pembangunan karakter. Pendapat pertama bahwa 

karakter merupakan sifat bawaan dari lahir yang tidak dapat atau sulit diubah atau 

didik. Pendapat kedua bahwa karakter dapat diubah datau didik melalui pendidikan, 

pendapat ini sesuai dengan ayat yang artinya : “…sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada 

pada diri mereka sendiri…”(Ar-Ra’d [13] : 11).39 

Platfrorm pendidikan karakter bangsa Indonesia telah dipelopori oleh tokoh 

pendidikan kita Ki Hadjar Dewantara yang tertuang dalam tiga kalimat yang 

berbunyi “Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mbangun karsa, Tut wuri 

handayani”, yang memiliki makna : 

a. Ing ngarsa sung tuladha yaitu di depan memberikan teladan, ketika 

berada di depan dapat memberikan teladan, contoh, dan panutan. 

Sebagai seseorang yang terpandang dan terdepan atau berada di depan 

di antara para muridnya, guru senantiasa memberikan panutan-panutan 

yang baik sehingga dapat dijadikan teladan bagi peserta didiknya. 

                                                             
38 Zinal Aqib, Pendidikan Karakter : Membangun Perilaku Positif Anak Bangsa, (Bandung : 

CV Yrama Widia, 2011), h. 41. 
39 Kementerian Agama RI, Mushaf Al Qur’an dan Terjemahan Hadis, (Bandung: Cordoba, 

2013), h.250. 
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b. Ing madya mbangun karsa yaitu di tengah membangun kehendak, 

ketika berada di tengah peserta didik hendaknya guru bisa menjadi 

penyatu tujuan dan cita-cita peserta didiknya. Seorang guru di antara 

peserta didiknya berkonsolidasi memberikan bimbingan dan mengambil 

keputusan dengan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan 

kepentingan peserta didik dimasa depannya. 

c. Tut wuri handayani yaitu dibelakang memberi dorongan. Guru yang 

memiliki makna “digugu dan ditiru” secara tidak langusng juga 

memberikan pendidikan karakter kepada peserta didiknya. Oleh karena 

itu, profil dan penampilan guru seharusnya memiliki sifat-sifat yang 

dapat membawa peserta didiknya kearah pembentukan karakter yang 

kuat.40 

Sebelum pemburukan karakter terjadi, guru dan orang tua harus peduli 

untuk mendidik dan membina karakter anak. Membina dan mendidik karakter 

dalam arti membentuk “positive character” generasi muda bangsa. Pendidikan 

karakter menjadi semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan 

kita, mengingat berbagai macam perilaku yang non-edukatif kini telah 

menyerambah dalam lembaga pendidikan kita, seperti fenomena kekerasan, 

pelecehan seksual, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, korupsi dan 

kesewenang-wenangan yang terjadi di kalangan sekolah. 

                                                             
40 Zainal Aqib, Op.Cit, h. 41- 42. 
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Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kemerosotan nilai-nilai moral telah 

menjadi semacam lampu merah yang mendesak semua pihak, lembaga pendidikan, 

orang tua, negara, dan lembaga kemasyarakatan lain untuk segera memandang 

pentingnya sebuah sinergi bagi pengembangan pendidikan karakter. Banyak bukti 

menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah ternyata 

membantu menciptakan kultur sekolah menjadi lebih baik, pelajar merasa lebih 

aman, dan lebih mampu berkonsentrasi dalam belajar sehingga prestasi meningkat. 

Sehingga pentingnya pendidikan karekter yaitu, pendidikan tidak hanya 

mencetak manusia yang cerdas saja, namun juga berkarakter, menghilangkan 

kecenderungan pendidikan yang hanya memperhatikan ranah cognitive saja tanpa 

menyelaraskan ranah afective dan psicomotoric, menjadi selaras dan padu pribadi 

berkarakter merupakan salah satu faktor paling berpengaruh dalam perkembangan 

suatu bangsa. 

Begitu pula halnya, Thomas Lickona menjelaskan beberapa alasan perlunya 

pendidikan karakter, di antaranya:  

(1) Banyaknya generasi muda saling melukai karena lemahnya kesadaran 
pada nilai-nilai moral, (2) Memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda 
merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama, (3) Peran sekolah 
sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak 
memperoleh sedikit pengajaran moral dari orangtua, masyarakat, atau lembaga 
keagamaan, (4) masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima 
seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggungjawab, (5) Demokrasi 
memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan 
peraturan dari, untuk dan oleh masyarakat, (6) Tidak ada sesuatu sebagai 
pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah 
mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain ataupun tanpa desain, (7) 
Komitmen pada pendidikan karakter penting manakala kita mau dan terus menjadi 
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guru yang baik, dan (8) Pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih 
beradab, peduli pada masyarakat, dan mengacu pada performansi akademik yang 
meningkat (Lickona, Thomas, 1997 : 91). 

 Alasan-alasan di atas menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat perlu 

ditanamkan, mungkin untuk mengantisipasi persoalan di masa depan yang semakin 

kompleks seperti semakin rendahnya perhatian dan kepedulian anak terhadap 

lingkungan sekitar, tidak memiliki tanggungjawab, rendahnya kepercayaan diri, dan 

lain-lain.41 

 

 

 

3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta 

didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui pendidikan karakter peserta didik 

diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuanya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasikan 

nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.42 

                                                             
41 Uswatun Hasanah, “Model-Model Pendidikan Karakter di Sekolah”. Jurnal Pendidikan 

Islam (Al-Tadzkiyyah), Vol. 7, No 1 (Mei 2016), h. 24 
42 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.9. 
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Ibnu Maskawaih pengarang kitab Tahdzib Al-Akhlaq menyebutkan tujuan 

pendidikan karakter manusia adalah agar diri kita memperoleh moralitas (Khuluq) 

yang membuat seluruh perbuatan kita terpuji, menjadikan diri kita pribadi mudah, 

tanpa beban dan kesulitan yang dijalankan dengan santun tanpa unsur tekanan dan 

keterpaksaan.43 

Dalam mewujudkan pendidikan karakter, tidak dapat dilakukan tanpa 

penanaman nilai-nilai. Terdapat sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai 

universal, yaitu : 

a. Karakter cinta Tuhan dan segenap penciptaan-Nya 

b. Kemandirian dan tanggung jawab 

c. Kejujuran/amanah dan diplomatis 

d. Hormat dan santun 

e. Dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong/ kerja sama 

f. Percaya diri dan pekerja keras 

g. Kepemimpinan dan keadilan 

h. Baik dan rendah hati 

i. Karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan.44 

Kesembilan karakter itu, diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan 

holistik mengunakan metode knowling the good, feeling loving the good, dan acting 

the good. Knowling the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat 

kognitif saja. Setelah knowling the good harus ditumbuhkan feeling loving the good, 

yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebijakan menjadi engine yang bisa 

membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Dengan cara demikian 

akan tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia 

cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan maka akan 

acting the good, itu berubah menjadi kebiasaan. 

                                                             
43 Muhammad Fauqi Hajjaj, Tasawuf Islam dan Akhlak, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 224. 
44 Masnur Muslich, Op.Cit, h. 77-78. 
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Agar dapat dijadikan ukuran yang benar, sesungguhnya karakter individu 

juga bisa di lihat sebagai konsekuensi karakter masyarakat. Kalau karakter 

masyarakat dan karakter bangsa akan menentukan karakter individu maka sasaran 

pendidikan karakter akan lebih banyak diarahkan pada masyarakat dan bangsa. 

Dengan demikian, tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan 

mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian 

pembentukan karakter positif dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, 

dan seimbang. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasikan, serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan ahlak mulia 

sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

4. Prinsip Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak 

baik rumah tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan sekolah maupan 

masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu menyambung kembali hubungan dan 

educational networks yang mulai terputas tersebut. Pembentukan dan pendidikan 

karakter tersebut, tidak akan berhasil selama antar lingkungan pendidikan tidak ada 

kesinambungan dan keharmonisan. Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga 

sebagai lingkungan pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama 

harus lebih utama dibudayakan. 

Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksana dengan lancar, jika guru 

dalam pelaksanaanya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter. 



45 
 

Kemendiknas memberikan rekomendasi 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan 

karakter yang efektif sebagai berikut : 

1. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. 
2. Mengidentifikasikan karekter secara komprehensif supaya mencakup 

pemikiran, perasaan dan perilaku. 
3. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk 

membangun karakter. 
4. Menciptakan komonitas sekolah yang memiliki kepedulian. 
5. Memberi kesempatan kepada peserta didik unutk menunjukan perilaku 

baik. 
6. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang 

yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, 
dan membantu mereka untuk sukses. 

7. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik. 
8. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang 

berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai 
dasar yang sama. 

9. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam 
membangun inisiatif pendidikan karakter. 

10. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam 
usaha membangun karakter. 

11. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru 
karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta 
didik.45 

 

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang direkomendasikan oleh kemendikanas 

tersebut, Dasyim Budimansyah berpendapat bahwa program pendidikan karakter 

disekolah perlu dikembangkan dengan berdasakan pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut : 

a. Pendidikan karakter disekolah harus dilaksanakan secara berkelanjutan 

(kontinuitas). Hal ini mengandung arti bahwa proses pengembangan 

nilai-nilai karakter merupakan proses yang panjang, mulai sejak awal 

                                                             
45 Heri Gunawan, Op.Cit, h. 35-36. 
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peserta didik masuk sekolah hingga mereka lulus sekolah pada suatu 

satuan pendidikan. 

b. Pendidikan karakter hendaknya dikembangkan melalui semua mata 

pelajaraan (terintregasi), melalui pengembangan diri dan budaya suatu 

satuan pendidikan. Pengembangan karakter bangsa dilakukan dengan 

mengintregrasi dalam seluruh mata pelajaran, dalam kegiatan kurikuler 

mata pelajaran, sehingga semua mata pelajaran diarahkan pada 

pengembangan nilai-nilai karakter tersebut. Pengembangan nilai-nilai  

karakter  juga dapat dilakukan dengan melalui pengembangan diri, baik 

melalui konseling, maupun kegiatan ekstrakurikurel, seperti kegitan 

kepramukan dan sebagainya. 

c. Sejatinya nilai-nilai karakter tidak diajarkan (dalam bentuk 

pengetahuan), jika hal tersebut diintregasikan dalam mata pelajaran. 

Kecuali bila dalam bentuk pelajaran agama (yang didalamnya 

mengandung ajaran), maka tetap diajarakan dengan proses, 

pengetahuan (knowling), melalukan (doing), dan akhirnya membiasakan 

(habit). 

d. Proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan secara aktif dan 

menyenangkan. Proses ini menunjukan bahwa proses pendidikan 

karakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Sedangkan guru 
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menerapkan prinsip “tut wuri handayani” dalam setiap perilaku yang 

ditunjukan oleh agama.46 

5. Implementasi Pendidikan Karakter 

Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada keteladanan, penciptaan 

lingkungan, dan pembiasaan, memalui berbagai tugas keilmuan dan kegiatan kondusif. 

Dengan demikian, apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dikerjakan, oleh peserta 

didik dapat membentuk karakter mereka. Selain menjadi keteladanan dan pembiasaan 

sebagai metode pendidikan utama, penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan yang 

kondusif juga sangat penting, dan turut membentuk karakter peserta didik. 

Penciptaan lingkungan yang kondusif dapat dilakukan melalui berbagai variasi 

metode sebagai berikut: 

a. Penugasan, 
b. Pembiasaan, 
c. Pelatihan, 
d. Pembelajaran, 
e. Pengarahan, dan 
f. Keteladanan.47 

Pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan perlu melibatkan semua 

warga sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat sekitar. Prosedur pengembangan 

kurikulum yang mengintegrasikan pendidikann karakter di satuan pendidikan dilakukan 

melalui tahapan perncanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan.48 

                                                             
46 Ibid. 
47 Mulyasa, OP.Cit, h.9-10. 
48 Daryanto dan Suryatri Darmiatun, Op.Cit, h. 78. 
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Pendidikan karakter dalam satuan pendidikan dapat diterapkan ke dalam tiga 

strategi: (1) terintegrasi ke dalam proses pembelajaran, melalui pengembangan silabus 

dan RPP; (2) perubahan budaya sekolah melalui pembiasaan kegiatan positif (habitasi), 

baik dalam bentuk aktivitas rutin maupun insidental; (3) kegiatan pengembangan diri 

melalui aktivitas penguatan konseling dan bimbingan karier serta melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, muatan lokal.49 

 

6. Pendidikan Karakter Berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional 

Sesuai dengan Fungsi Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU No 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis secara bertanggung 

jawab. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa.50 

                                                             

49 Dianna Ratnawati,  “Kontribusi Pendidikan Karakter Dan Lingkungan Keluarga Terhadap 

Soft Skill Siswa Smk”. Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah (Tadris), Vol. 1  No. 1 (Juni 2016), h. 5. 

50 Darmayatun dan Suryatri Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 
(Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013), h..  44. 
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Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, pendidikan di sekolah 

tidak hanya terkait upaya penguasaan di bidang akademik oleh peserta didik, 

namun harus diimbangi dengan pembentukan karakter. Keseimbangan pendidikan 

akademik dan pembentukan karakter perlu diperhatikan oleh pendidik di sekolah 

dan orang tua di rumah. Jika keseimbangan tersebut dilakukan, pendidikan dapat 

menjadi dasar untuk mengubah anak menjadi lebih berkualitas dari aspek 

keimanan, ilmu pengetahuan, dan akhlak. 

Pendidikan tidak hanya terkait dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, 

namu harus mencakup aspek sikap dan perilaku sehingga dapat menjadikan 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 pembiasaan dan keteladanan. 

Perubahan sikap dan perilaku dari 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 Kemendiknas51, nilai-nilai luhur sebagai pondasi karakter bangsa 

yang dimiliki oleh setiap suku di Indonesia ini, jika diringkas diantaranya sebagai 

berikut : 

 

                                                             
51 Agus Wibowo, Op.Cit, h.43 
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Tabel 1 

Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter Bangsa 

No Nilai Deskripsi 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

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

orang lain yang berbeda dari dirnya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentan dan peraturan. 

5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 
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dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif Berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilakan cara atau hasil bari dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

7. Mandiri  Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

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 Tau Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menepatkan kepentingan bangsa dan Negara 

diatas kepentingan diri dan kelompoknya. 

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

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, social, budaya, ekonomi dan 

politik bangsa. 
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12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilakan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/Komu

nikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa sengan 

bicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang 

lain. 

14. Cintai Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. 

15. Gemar Membaca Kebiasan 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 oaring lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 
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18. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Sumber : Kemendiknas 2010 

7. Pendidikan Karakter Perspektif Islam 

Dalam perspektif Islam, pendidikan karakter secara teoritik sebenarnya 

telah ada sejak Islam diturunkan didunia, seiring dengan diutusnya Nabi 

Muhammad SAW untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak (karakter) 

manusia. Ajaran Islam sendiri mengandung sistematika ajaran yang tidak hanya 

menekankan pada aspek keimanan, ibadah dan mu’amalah, tetapi juga akhlak. 

Pengamalan ajaran Islam secara utuh (kaffah) merupakan model karakter seorang 

muslim, bahkan dipersonifikasikan dengan model karakter Nabi Muhammad SAW, 

yang memiliki sifat Shidiq, Tabligh, Amanah, Fathonah (STAF).52 

Ajaran Islam tentang pendidikan karakter bukan hanya sekedar teori, tetapi 

figur Nabi Muhammad SAW tampil sebagai contoh  (uswatun hasanah) atau suri 

tauladan. Menurut salah satu riwayat, istri beliau „Aisyah r.a pernah berkata bahwa 

akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur‟an, atau singkatnya Nabi 

Muhammad SAW itu Al-Qur‟an yang berjalan. Menurut salah satu hadits, Nabi 

Muhammad SAW pernah bersabda : “Aku tidak diutus oleh Allah SWT kecuali 

                                                             
52 Mulyasa, Op.Cit, h.5. 
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untuk menyempurnakan akhlak yang baik,” (HR. Malik). Dengan begitu, realisasi 

akhlak yang mulia merupakan inti risalah Nabi Muhammad SAW.53 

Berbagai ibadah dalam agama Islam di antaranya, dimaksudkan untuk 

menggapai akhlak mulia. Seperti shalat misalnya, antara lain dimaksudkan untuk 

mentarbiyah atau mendidik manusia agar berhenti dari segala perbuatan yang keji 

dan mungkar. Ibadah puasa dimaksudkan, di antaranya untuk menggapai tingkatan 

taqwa. Ibadah zakat, infak dan sedekah di antara rahasianya untuk menyucikan dan 

membersihkan jiwa dari berbagi sifat buruk dan tercela. Sedangkan ibadah haji selain 

merupakan penyempurna dari rukun Islam, juga mengandung simbolisme tauladan 

dan kental akan nilai-nilai kemanusiaan. 

Dalam Al-qur‟an ditemukan banyak sekali pokok keutamaan karakter yang 

dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang muslim, seperti perintah 

berbuat kebaikan, menepati janji, sabar, jujur, takut pada Allah SWT, berinfak 

dijalannya berbuat adil, dan pemaaf.  Allah SWT berfirman : 

                        

                           

                      

                        

                                                             
53 Agus Wibowo, Op.Cit, h. 27. 
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Artinya :“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 
orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang 
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 
kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-
orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang 
bertakwa”.(Q.S. Al-Baqarah [2] :177).54 

 

                        

         

 

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang 

maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat kebajikan”. (Q.S. Ali-Imran [3] : 134).55 

 

Ayat-ayat ini merupakan ketentuan yang mewajibkan setiap muslim 

melaksanakan nilai-nilai karakter mulia dalam berbagai aktivitasnya. Dalil diatas 

                                                             
54Kementerian Agama RI, Mushaf Al Qur’an dan Terjemahan Hadis, (Bandung: Cordoba, 

2013), h.27. 
55 Ibid, h.67. 
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menunjukkan bahwa karakter dalam perspektif Islam bukan hanya hasil pemikiran 

dan tidak berarti lepas dari realitas kehidupan, tetapi merupakan persoalan yang 

terkait dengan akal, ruh, jiwa dan hati. Menurut agama Islam, pendidikan karakter 

bersumber dari wahyu Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Karakter Islam terbentuk atas 

dasar prinsip ketundukan, kepasrahan dan kedamaian. 

Menurut Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri beberapa atribut 

karakter56 ang dinyatakan dalam Al-Qur‟an dan Hadits diringkas sebagai berikut: 

8. Nilai-Nilai Utama Penguatan Pendidikan Karakter. 

Pendidikan karakter memiliki tujuan dan misi yang sangat penting untuk 

menopang pembangunan karakter bangsa Indonesia pada umumnya dan 

keberhasilan di sekolah pada khususnya. Dalam rangka ini pemerintah Indonesia 

telah merumuskan kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa. Dalam 

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2012 ditegaskan 

bahwa karakter merupakan hasil keterpaduan empat bagian, yaitu olah hati, olah 

pikir, olah raga, serta olah rasa dan karsa.57 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) selain merupakan kelanjutan 

dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 2010 

juga merupakan bagian integral Nawacita. Dalam hal ini butir 8 Nawacita: Revolusi 

Karakter Bangsa dan Gerakan Revolusi Mental dalam pendidikan yang hendak 

mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengadakan perubahan 

                                                             
56 Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, Op. Cit, h. 77. 
57 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 43. 
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paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara bertindak, dalam mengelola 

sekolah. Untuk itu, Gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi 

terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku 

pendidikan. Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring 

nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama 

karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan 

yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran 

agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, 

menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan 

kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai 

karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan 

individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam 

semesta (lingkungan). Nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku 

mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan.  

Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai 

perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja 

sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, 

persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai 

lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. 

2. Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya 

bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa,rela berkorban, unggul, 

dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,taat hukum, disiplin, 

menghormati keragaman budaya, suku,dan agama. 
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3. Mandiri 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak 

bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, 

waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai mandiri 

antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, 

profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

4. Gotong Royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/ 

pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong 

antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan 

bersama, musyawarah mufakat, tolongmenolong, solidaritas, empati, anti 

diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. 

5. Integritas 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku 

yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki 

komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral(integritas 

moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga 

negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan 

dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara lain 

kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, 

keadilan, tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas).  

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan 

berkembang sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, 

yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Dari 

nilai utama manapun pendidikan karakter dimulai, individu dan sekolah 

pertlu mengembangkan nilai-nilai utama lainnya baik secara kontekstual 

maupun universal. Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah 

sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dan dalam bentuk 

kehidupan antarmanusia sebagai kelompok, masyarakat, maupun bangsa.  
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Dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa nilai-nilai religius 

dimaksud melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama nasionalisme, 

kemandirian, gotong royong, dan integritas. Demikian pula jika nilai utama 

nasionalis dipakai sebagai titik awal penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini 

harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang 

tumbuh bersama nilai-nilai lainnya.58 

Tabel 2 

Nilai dan Deskripsi Nilai – Nilai Penguatan Pendidikan Karakter 

No Nilai Deskripsi 

1. Religius Beriman, Bertaqwa, Bersih, Toleransi, Cinta 

Lingkungan. 

2. Nasionalisme Cinta Tanah Air, Semangat Kebangsaan, 

Menghargai Kebhinekaan 

3. Mandiri Kerja Keras, Kreatif, Disiplin, Berani, 

Pembelajar 

4. Gotong Royong Kerjasama, Solidaritas, Saling Menolong, 

Kekeluargaan. 

5. Integritas Kejujuran, Keteladanan, Kesantunan, Cinta pada 

Kebenaran 

Sumber : Kemendikbud 2017 

  

                                                             
58 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Konsep dan Pedoman 

Penguatan Pendidikan Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menegah Pertama ( Jakarta: TIM 
PKK Kemendikbud, 2017) , h . 7-10. 
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BAB III 

DESKRIPSI KISAH SHALAHUDDIN AL-AYYUBI 

A. Biografi Shalahuddin Al-Ayyubi 

1. Nasab Shalahuddin Al-Ayyubi 

Shalahuddin berasal dari keluarga Kurdi yang mempunyai nasab dan 

kedudukan mulia. Keluarga ini berhasil menguasai Mesir dan Syria. Dalam sejarah, 

pemerintahan mereka dikenal dengan Daulah Ayyubiah. Keluarga ini merupakan 

anggota suku Kurdi. Mereka bahkan merupakan keluarga Kurdi yang paling mulia 

nasabnya. Suku Kurdi dikenal juga dengan sebutan Rawadiyah59 dari marga Hazian. 

Marga ini merupakan Marga terbesar dalam suku kurdi. 

Apapun asal-usul keluarga ini, namun kemunculan mereka di pentas 

berbagai peristiwa historis di wilayah Timur Islam bermula pada abad ke-6 Hijriah 

(abad ke-12 Masehi). Ketika itu Syadi, kakek tertua mereka, menduduki posisi 

pejabat administratif di Benteng Tikrit yang waktu itu berada di wilayah kekuasaan 

Bahruz al-Khadim (salah seorang gubernur Kesultanan Saljuk, di bawah sultan 

Muhammad bin Malik Shah). Kota Tikrit sendiri terletak di tepian Sungai Dajlah 

(Tigris), sebelah Utara Samara. Wilayah ini menguasai sebagian besar jalan utama 

yang menghubungkan Irak dengan Negeri Syam. Mayoritas penduduk Kota Tikrit 

terdiri dari suku bangsa Kurdi. Syadi bersama kedua putranya Najmudin Ayyub dan 

Asadudin Shirkuh bermigrasi kesini dan secara bertahab menduduki jabatan 
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Suku ini mendiami sebuah desa bernama Dewin di Azebaijan, dan Ayyub binSyadzi, ayah 

Shalahuddin, dilahirkan disini. 
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administratif, hingga ia diangkat sebagai pejabat yang menangani pengiriman 

barang-barang, dan setelah wafatnya, ia digantikan oleh putranya Najmuddin 

Ayyub.  

Najmuddin Ayyub menjalani pengabdian kepada Sultan Saljuk Muhammad 

Malik Shah. Sultan melihat sifat amanat, kecerdasan, kebenaran, dan keberanian 

pada dirinya; maka ia dinobatkan sebagai penguasa benteng Tikrit. Jabatan ini pun 

diemban Najmudin Ayyub dengan sebaik-baiknya dan dikendalikannya dengan 

seteliti-telitinya. Ia mengusir orang-orang yang menciptakan kerusakan dari 

wilayahnya dan membasmi para perampok dan begal, hingga ia berasil membuat 

wilayahnya makmur dan rakyatnya sejahtera.60 

Ada beberapa sejarawan yang melakukan penelitian untuk menghubungkan 

keluarga Shalahuddin dalam silsilah leluhur mereka yang berakhir pada Mudhar. 

Mudhar sendiri adalah anak keturunan Adnan. Dibalik penelitian yang tidak sesuai 

dengan metode penelitian ilmiah maupun fakta sebenarnya ini, mereka ingin 

menghubungkan setiap tokoh besar non-Arab dengan silisilah nasab Arab. Seakan-

akan semua kebaikan dan kemulyaan hanya dimiliki oleh orang arab. Seakan-akan 

orang muslim non-Arab menurut pendapat mereka yang dangkal mustahil bias 

                                                             
60 Ali Muhammad ash-Shalabi, Shalahuddin Al-Ayyubi: Pahlawan Islam Pembebas Baitul  

Maqdis, Terj. Muslich Taman dan Ahmad Tarmudzi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 292-294. 
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meraih kemuliaan, membangun peradaban, atau mengabdikan kenangan 

gemilang.61   

2. Kelahiran Shalahuddin Al-Ayyubi 

Dari keluarga yang bernasab mulia ini, lahirlah Sultan Shalahuddin Yusuf bin 

Ayyub pada 532 H bertepatan dengan 1137 M. Tempat kelahiranya adalah di 

benteng Tikrit. Tikrit adalah kota kuno yang lebih dekat ke Baghdad daripada ke 

Mosul. Di bagian atas kota itu berdiri sebuah benteng kokoh melintasi sungai Tigris. 

Raja-raja kuno Persia membangunya di atas batu besar. Mereka menjadikan 

benteng itu sebagai gudang penyimpanan dan tempat pengintaian untuk 

mengawasi musuh. Kemudian kaum muslim berhasil menaklukanya pada 16 H, yaitu 

pada saat pemerintahan Umar bi Khattab (Mu’jam Al-Buldan 2 hlm.391).62 

Nama ayahnya adalah Ayyub, seorang Kurdi dari Armenia, mencari 

kehidupan yang lebih baik di Bahgdad, ibu kota kerajaan Abbasiyah yang sedamg 

menuju keruntuhan dan sekarang di bawah penguasa baru dari Turkit, Dinasti 

Seljuk.63 

Suatu hal yang menakjubkan adalah Shalahuddin lahir ketika Mujahiduddin 

Bahruz, penguasa Baghdad, memerintahkan Najamuddin dan saudaranya, Syirkuh, 

untuk meninggalkan kota Tikrit. Hal itu karena Syirkuh, paman Shalahuddin, 
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Abdullah Nashih „Ulwan, Shalahuddin Al-Ayyubi: Sang Penakluk Jerusalem, (Solo: Al-

Wafi Publishing, 2017), h. 25-26. 
62 

Ibid, h. 4. 
63 
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membunuh salah seorang penjaga benteng. Kasus ini terjadi karena seorang wanita 

di ganggu kehormatanya oleh penjaga itu. Wanita tadi meminta bantuan Syirkuh. 

Syirkuh menuntut balas atas kehormaan dan harga diri si wanita. Syirkuh lalu 

membunuh penjaga itu. Akan tetapi, Bahruz bingung, apakah dia tetap membiarkan 

mereka berdua berada di sisinya ataukah memerintahkan keduanya untuk pergi. 

Apabila tetap membiarkan keduanya, dia takut kalau penjaga lain membalas 

dan menyakiti mereka. Dia tidak mendapatkan solusi kecuali memerintahkan 

keduanya untuk segera pergi. Dia menemui Najamuddin dan Syirkuh dengan 

mengekspresikan kehawatiranya atas keselamatan mereka. Dia meminta kedua 

orang itu agar meninggalkan kota Tikrit pada malam itu juga. Akhirnya, kedua orang 

itu pergi menuju Mosul dengan membawa keluarga mereka. Dalam perjalanan 

Najamuddin ini, ikut pula putranya yang baru saja terlahir, yaitu Yusuf yang dikenal 

dengan Shalahuddin. 

Pengarang kitab Wafayat Al-A’yan,  Ibdu Khalikan, bahwa ayyub merasa 

mendapat sial dengan kelairan putranya, Shalahuddin. Ayyub ingin membunuh 

putranya yang masih kecil itu ketika ia menangis keras pada saat mereka 

meninggalkan kota Tikrit. Akan tetapi, salah seorang pengikutnya 

memperingatkanya dari perbuatan buruk ini. Orang itu berkata, “Wahai tuanku! 

Saya melihat bahwa anda merasa mendapat sial karena anak kecil ini. Dosa apakah 

yang ia miliki? Apa hak anda membunuhnya, padahal dia tidak bias member 

manfaat maupun mudharat? Ketahuilah bahwa apa yang menimpa anda ini adalah 
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ketetapan dari Allah SWT. Kemudian, tahukan anda bahwa mungkin anak ini akan 

mejadi raja yang terkenal dan barangkali Allah akan memberinya kedudukan yang 

mulia? Jangan bunuh dia, sebab dia hanyalah anak kecil yang tidak punya dosa dan 

tidak tau kesusahan dan kesedihan anda”. (Ar-Raudhatain fi Akhbar Ad-Daulatain 

karya Abu Syamah)64  

Kata-kata ini mampu meninggalkan pengaruh di hati Ayyub. Dia segera 

kembali kepada kebenaran dan mengikuti jalan islam yang lurus. 

3. Pendidikan Shalahuddin Al-Ayyubi 

Shalahuddin Menghabiskan masa kecilnya di Baalbekk. Sebagaimana kebiasaan 

anak-anak di kota itu, dia selalu medatangi tempat-tempat kajian untuk belajar 

membaca, menulis. Serta menghafal Al-Qur’an yang mulia. Selain itu, Shalahuddin juga 

belajar kaidah-kaidah bahasa dan dasar-dasar ilmu Nahwu dari para ulama, seperti yang 

dipelajari oleh anak-anak para pengusaha muslim.65 

Shalahuddin juga menguasai bahasa Arab, hafal Al-Qur’an, hadits, menguasai 

berbagai sisi disiplin ilmu fikih, dan banyak menghafal syair-syair Arab. Sampai-sampai 

ada yang mengatakan bahwa Shalahuddin hafal Diwa Al-Hamasah, sehingga ia 

terpengaruh oleh gaya bahasa, makna, dan tujuan-tujuan syair tersebut.66 

Pengarang kitab Thabaqat Asy-Syafi’iyah berkata, “Shalahuddin mempelajari 
hadits dari Al-Hafizh Abu Thahir As-Salafi, Abuth Thahir bin ‘Auf, Syaikh Qutbuddin An-
Naisaburi, Abdullah bin Barri An-Nahwi, dan beberapa ulama lainya. Shalahuddin adalah 
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orang yang sangat paham agama. Konon, dia hapal Al-Qur’an, kitab At-Tanbih dalam 
bidang fikih, dan kitab Al-Hamasah dalam bidang syair”.67 

 

Latihan Shalahuddin dalam menunggang kuda dan melempar panah, 

kegemaranya berburu, dan latihanya dalam operasi perang, kelak semua ini akan 

membantunya pada saat pertempuran dalam memimpin pasukan dan menyikapi jalan 

masalah dengan bijak dan aman. Dia tumbuh seperti itu karena zaman dia hidup adalah 

zaman orang gemar menunggang kuda, berburu, dan membangun benteng pertahanan. 

Oleh karena itu, pada diri Shalahuddin terkumpul bakat, kecerdasan, keturunan, serta 

kesesuaian lingkungan dengan pendidikan dan latihan. Semua sifat ini jarang sekali 

dimiliki oleh orang seperti Shalahuddin. 

Di antara perkara yang menjadikan Shalahuddin berada di barisan orang-orang 

besar dan mulia adalah dia senantiasa bersikap tegar dan bijak pada saat orang-orang 

yang berada di sekitarnya kehilangan akal jernih dan menjadi sempit hatinya. Ketika 

baru saja menaklukan beberapa daerah di Syria, datanglah berita dari Allepo mengenai 

terbunuhnya saudaranya, Tajul Muluk. Sementara itu, ketika awal-awal menderita 

kekalahan di Arce, datanglah berita kematian saudaranya, Al-Malik Al-Muzhaffar. 

Padahal dia adalah adalah arsiteknya yang paling utama dalam membangun, mengurus, 

dan menjaga banyak benteng pertahanan. Namun demikian, tidak ada perubanahn 

ekspresi wajah Shalahudidin Al-Ayyubi dalam dua peperangan ini. Dia juga tidak 

kehilangan control ketika datang dua berita mengenai kematian saudaranya tadi. 
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Shalahuddin tidak selalu hebat dan baik, dia tidak selalu berhasil, banyak dari 

kesuksesanya berbalik arah, tetapi yang luar biasa. Dia berpegang teguh pada kebajikan 

kepemimpinan yang baik, menolak kejahatan kepemimpinan yang buruk, dan meraih 

apa yang diraih. Itulah sebabnya dia menjadi objek kekaguman hari ini.68 

Dari pemaparan terdahulu dapat disimpulkan, bahwa di tahun-tahun  pertama 

masa kanak-kanaknya, sampai masa dewasanya, Shalahuddin al- Ayyubi telah tumbuh 

terdidik dengan beragam keutamaan yang mulia dan  berbagai pekerti yang terpuji. Dari 

pergaulannya dengan para pejabat dan  pertemanannya dengan para pemimpin, ia 

mendapatkan pelajaran tentang  adat-istiadat yang orisinil, keahlian dalam perang, 

semangat keIslaman,  keberanian fisik, maupun mental. Hal ini tentu pantas 

Shalahuddin al-Ayyubi  menjadi salah satu di antara tokoh-tokoh yang tiada bandingnya, 

yang  mampu menggetarkan dunia, dan turut andil dalam menciptakan era  keemasan 

dalam lembar-lembar catatan emas sejarah Islam.69 

 

B. Perjuangan Shalahuddin di Masa Muda 

1. Pertumbuhan Shalahuddin Al-Ayyubi 

Kedua orang saudaranya, Najmuddin Ayyub dan Syirkuh, berhijrah dari 

Tikrit ke Mosul. Mereka singgah di tempat Imanuddin Zanki yang menyambut 

keduanya dengan gembira dan menganugerahi banyak pemberian. Sambutan baik 

dan penghormatan ini tidak lain adalah balasan atas sikap keduanya yang tulus 
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dalam membebaskan Imanuddin Zangki dari hukuman bunuh maupun tawanan. 

Sebab Imanuddin Zangki, penguasa Mosul pernah menyerang orang-orang Saljuk di 

Tikrit saat Bahruz menjadi penguasa Baghdad untuk pemerintahan  Saljuk. 70  

Najmuddin beserta Syirkuh dan putranya, Shalahuddin hidup dalam 

perlindungan Imanuddin dengan mendapatkan penghoramatan yang cukup baik. 

Imanuddin menyerahkan urusan mengenai pasukan kepada mereka. Ketika 

Baalbekk jatuh ke tangan Imanuddin Zangki pada 534 H, dia mengangkat Najmuddin 

Ayyub sebagai gubernur wilayah itu. Pemilihan ini merupakan bukti nyata betapa 

besar kepercayaan Imanuddin Zanki kepada Najmuddin Ayyub dan betapa 

sempurna ketulusannya kepadanya. Shalahuddin melewati sebagian masa kecilnya 

di Baalbekk. Tahun-tahun pertama yang dia lalui di Baalbekk ini merupakan tahun 

paling bahagia dan menyenangkan baginya. Sejak kecil ia terbiasa hidup mulia, 

belajar menunggang kuda, serta berlatih perang, jihad, belajar politik dan mengelola 

berbagai urusan.71 

Masa yang dilalui oleh Shalahuddin di Damaskus setelah Nurudidin bin 

Imanuddin Zangki menguasai kota ini adalah masa terbaik yang memperlihatkan 

kepribadianya yang unik, namun juga kedudukan seakan-akan sebagai anak 

penguasa Damaskus sendiri. Di tengah masyarakat, dia bersikap sebagai seorang 

pemuda yang tenang, terpelajar, dan taat dalam menjalankan agama. Dia sangat 
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bersemangat membela Islam dan kaum Muslim. Dia begitu terkesan dengan akhlak 

Nuruddin yang telah memberikanya kedudukan khusus.72 

Ketika Shalahuddin datang ke Damaskus bersama ayahnya pada 

pertengahan abad ke-12, masa kejayaanya sebagai ibu kota kekhalifahan sudah 

lama pudar. Dunia Islam sudah kacau balau oleh berbagai dinasti yang saling 

bersaing, dan ibu kotanya sekarang adalah Baghdad.73 

Saat Shalahuddin menginjak usia muda di Damaskus, Nuruddin sangat 

kagum kepadanya. Nuruddin mencintainya dan menjadikanya sebagai orang dekat. 

Sultan Nuruddin memanggilnya sengan sebutan Al-Istihlar yang berarti pemimpin 

yang ahli berkuda. Nuruddin mempersilahkan Nuruddin untuk selalu mendampingi 

dan menyertai pamannya, Assadudin, dalam menjalankan tugas-tugas besar daulah 

Nuriyah (kerajaan Nuruddin).74 

Diantara jabatan yang di serahkan kepadanya di Damaskus pada masa 

Nuruddin adalah jabatan kepala keamanan. Shalahuddin menjalankan jabatan ini 

dengan sebaik-baiknya. Dia mampu membersihkan Damaskus dari permainan para 

pencuri dan kejahatan para perusak. Dia mengembalikan keamanan dan 

ketenangan wilayah Syiria. Orang-orang pun merasakan keamanan terhadap jiwa 

dan harta mereka. Mereka juga merasakan kenikamatan hidup yang tentram dan 

mulia.75  
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Masa yang dilalui Shalahuddin di Mesir dianggap sebagai masa paling 

penting yang memperilahatkan kepahlawanannya yang luar biasa dan pengalaman 

perangnya yang langka. Ketika itu terjadi pemberontakan Syawar As-Sa’di terhadap 

Khalifah Dinasti Fathimiyah, Al-‘Adhid, pada 558 H. Syawar pergi ke Damaskus untuk 

meminta bantuan Nuruddin Mahmud. Setelah sempat bimbang, akhirnya Nuruddin 

memenuhi permintaan Syawar. Dia lalu mengutus komandan Assaduddin Syirkuh 

bersamanya.  

Diantara prajurit Assaduddin terdapat keponakannya, Shalahuddin, yang 

memperlihatkan kepawaian yang besar dan kejeniusan yang unik dalam seni 

perang. Dengan kecerdasan dan kemampuan manajemenya yang cukup baik, 

Shalahuddin bersama pamannya, Assaduddin, mampu menyatukan kerajaan Mesir 

dibawah kekuasaan Nuruddin Mahmud. Peristiwa ini terjadi pada 564 H.76 

C. Perjuangan Shalahuddin dalam Membangun Basis Kekuatan Jihad 

1. Shalahuddin di Mesir 

Shalahuddin diangkat sebagai wazir saat berusia 32 tahun setelah terlatih 

oleh beberapa peperangan. Dia mengambil pelajaran dari hari-hari ketika menyertai 

Nuruddin dan pamannya, Syirkuh. Inilah yang menjadi sebab keunggulan dan 

keberhasilannya.77 

Jika dicermati, posisi Shalahuddin ketika menjadi wazir cukup peli dan unik. 

Di satu sisi, ia bertindak sebagai wakil tuannya Nuruddin di Syam yang Sunni, namun 
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di sisi lain ia juga wazir bagi Khalifah Al-Adhid yang bermazhab Syiah. Dengan 

kesetiaanya yang tebagi, Shalahuddin dituntut cermat dalam bersikap. Namun. 

Berkat orang-orang sekelilingnya terutama sang ayah Najmuddin Ayyub,  

Shalahuddin tak Cuma sukses menempatkan diri, bahkan di kemudian hari dia 

mengungguli karisma dua atasanya itu. Shalahuddin berhasil menggabungkan 

Dinasti Fathimiyah dan Zankiyah di bawah satu naungan bernama dinasti Ayyubiyah. 

Ada yang bilang di tunjuknyaShalahuddin sebeb Khalifah al-Adhid 

menganggapnya masih muda, bias disetir dan patuh pada perintahnya. Dengan 

begitu Al-Adhid dapat mengurangi pengaruh tentara Nuruddin dan Syirkuh di 

negerinya. Ternyata Al-Ahdid salah, Shalahuddin berhasil mengembalikan prediksi 

dengan merangkul hati rakyat. Pekerjaan yang pertamakali di lakukannya adalah 

menbagi-bagikan harta yang telah dikumpulkan Syirkuh. Orang-orang segera 

berpaling kepada Shalahuddin dan menyukai wazir baru yang pemurah hati. 

Di masa awalnya, Shalahuddin melewati hari-hari berat dengan segudang 

problema yang mampir sekaligus. Posisinya sebagai wazir tak pernah berhenti dari 

terpaan ujian. Rongrongan kepadanya tak hanya datang dari luar, namun juga 

datang dari para pembantunya sendiri. Di kalangan tentara Nuruddin di Mesir, 

masih banyak pembesar militer yang mengungguli Shalahuddin baik dari senioritas, 
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posisi dan juga pengalaman, yakni Ain Ad-Daulah Al-Yaruqi, Saifuddin Ali bin Al-

Masythub, ataupun paman Shalahuddin, Syihabuddin Al-Harimi.78 

Ketika menduduki jabatan sebagai wazir, Shalahuddin masih sangat muda, 

sehingga banyak pejabat negara dalam Daulah Fathimiyah merasa dengki 

kepadanya. Mereka menganggap Shalahuddin sebagai penyusup dan perampas hak-

hak mereka. Terlebih, mereka merasa telah bekerja untuk mengokohkan 

pemerintahan Fathimiyah di Mesir. Mereka lalu berusaha untuk mengatur 

konspirasi dan rekayasa guna menyingkirkan wazir muda dan ambisius, 

Shalahuddin. Di antara yang terkenal adalah konspirasi Najah (orang kepercayaan 

kekhalifahan), konspirasi ‘Imarah Al-Yamani, dan konspirasi Kanzud Daulah.79 

Di antara konspirasi besar melawan Shalahuddin adalah konspirasi 

bersejarah yang dikenal dengan nama Imarah Al-Yamani.’Imarah mengumpulkan 

banyak pembela di Kairo dan mengajak untuk mengangkat salah seorang putra Al-

Adhid sebagai pejabat guna mengembalikan kekuasaan Dinasti Fathimiyah dan 

melenyapkan kekuasaan Shalahuddin. Dengan segera, dia mengirim surat kepada 

pasukan Frank. Dia meminta bantuan mereka untuk merobohkan kekuasaan 

Shalahudin dan membununya. Imarah mampu menghimpun banyak orang yang 

memendam kedengkian dan kebencian terhadap negara yang sedang berkembang 
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itu ke dalam gerakanya. Beberapa orang yang menaruh dendam dan membenci 

Shalahuddin berkumpul untuk melakukan konspirasi atas Shalahuddin. 

Akan tetapi, salah satu konspirator, yaitu Zainuddin bin Naja, 

menyampaikan informasi mengenai mereka kepada Shalahuddin demi 

mendapatkan imbalam uang. Shalahuddin lalu menangkap mereka, kemudian 

membunuh mereka dan menjadikan mereka sebagai pelajaran bagi siapa saja yang 

ingin berbuat jahat kepada negara ini dan menimbulkan fitnah atau melakukan 

kerusakan di muka bumi. Peristiwa ini terjadi pada 569 H.80 

Setelah Shalahuddin menerima kedudukan sebagai wazir di Mesir, orang-

orang Frank senantiasa mengawasi gerak-geriknya dengan penuh kehati-hatian. 

Mereka juga selalu mengamat-amati berita tentangnya dengan gelisah. Sesuatu 

yang paling mereka takuti adalah kalau-kalau kaum Muslimin bersatu , kemudian 

berusaha membebaskan Jerusalem. Oleh karena itu, orang-orang Frank bersiap 

sedia untuk menimpakan bencana terhadap Shalahuddin, menyusun konspirasi, dan 

menunggu waktu yang tepat untuk menyerangnya. 

Upaya yang di lakukan pasukan Frank selama keberadaan Shalahuddin di 

Mesir adalah penyerangan terhadap Damietta. Dengan cepat pasukan Shalahuddin 

menyerbu Damietta pada 564 H. Mereka membatasi akses wilayah ini. Shalahuddin 

mengirim pasukan melalui sungai Nil. Dia menambahkan senjata dan amunisi 

kepada mereka. Dia bahkan meminta Nuruddin agar membantunya untuk memukul 
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mundur pasukan Salib. Nuruddin memenuhi permintaan Shalahuddin. Dia lalu 

mengirim pasukan demi pasukan ke Mesir. Tidak cukup itu saja, bahkan Nuruddin 

ikut langsung bersama pasukan yang dia kirim ke kerajaan-kerajaan Frank di Syiria 

dan Palestina. Tatkala orang-orang Frank melihat pasukan Muslim yang datang 

berurut-urut ke Mesir dan masuknya Nuruddin ke negeri mereka, mereka 

meninggalkan Damietta dan kembali ke tempat masing-masing dengan membawa 

kegagalan dan kesia-siaan. Mereka hanya berhasil menduduki Damietta selama 50 

hari.81 

Setelah menyelesaikan persoalan serangan pasukan salib yang baru saja 

disebut, Shalahuddin bersiap-siap berangkat ke Damaskus untuk memenuhi 

undangan banyak pihak, juga untuk menyatukan Syam ke dalam pasukan tempur 

melawan kaum Salib. 

Shalahuddin berangkat bersama pasukan melalui Busra dan Shalkhad, lalu 

kedua wilayah ini menyerahkan diri dan bergabung ke dalam kekuasaan 

Shalahuddin. Setelah itu. Ia meneruskan perjalanan menuju Damaskus. Ia memasuki 

Damaskus tanpa peperangan, perlawanan, tikaman, ataupun pertumpahan darah. 

Hal pertama yang ia lakukan setelah memasuki Damaskus adalah memasuki 

tempat tinggal ayahnya dulu. Kemudian, para pemimpin negeri-negeri Syam 

berdatangan menemui Shalahuddin untuk menyatakan taat dan loyal, kecuali 

pemimpin Qal’ah, Jamaluddin Raihan. Sultan Shalahuddin mengirim surat 
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kepadanya, menarik simpatinya, serta memberikan hadiah besar kepadanya. Hingga 

akhirnya, Jamaluddin Raihan turun dari benteng, dan Sultan Shalahuddin memasuki 

Qal’ah. 

Shalahuddin singgah di Syam selama beberapa hari, sibuk mengembalikan 

hak-hak rakyat yang dizalimi, melenyapkan mimpi buruk perlakuan semena-mena, 

dan melarang pungutan pajak yang di ambil secara paksa. Akhirnya, rakyat dari 

kalangan pedagang, petani, dan lainya merasa lapang dada, mereka mendatangi 

Shalahuddin dengan patuh seraya menyatakan loyal. 

Sultan Shalahuddin berhasil mewujudkan tujuan tahap pertama diantara 

serangkaian tujuan ekspedisi ini. Tujuan selanjutnya tidak lain adalah menyatukan 

Aleppo ke dalam wilayah kekuasaanya agar rangkaian kalung menjadi lengkap dan 

muncul kesempatan untuk melancarkan serangan besar.82 

2. Di A’zaz, Salah Satu Wilayah Aleppo 

Sultan Shalahuddin singgah di A’zaz untuk memanfaatkan kesempatan 

gencatan senjata guna menata situasi internal negeri-negeri Syam, menutup 

wilayah-wilayah perbatasan, dan membersihkan sector internal dari segala hal yang 

bias menimbulkan kekacauan.83 

Tidak berniat melakukan serangan habis-habisan terhadap Aleppo, 

Shalahuddin mulai mencekik kota itu dengan mengencangkan simpul pada 
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pertahanan dan komunikasidi wilayah pinggirian. Mei 1176, dia mengepung Azaz, 

sebuah kastil di atas gundukan nuatan 35 kilometer di utara Aleppo, ketika sekali 

lagi kaum Hassyasyin mencoba membunuhnya.84 

A’zaz adalah sebuah benteng yang kokoh. Shalahuddin mengepung benteng 

ini dengan ketat selama beberapa hari. Selanjutnya, pada malam kesebelas bulan 

Dzulqa’dah, Sultan Shalahuddin menghadapi upaya pembunuhan ditangan 

kelompok Hasyasyin untuk kedua kalinya. Dan percobaan pembunuhan kali ini 

sangat keras dan ketir. 

Saat itu, sekelompok orang-orang Hasyasyin berdiri dalam penyamaran 

menggunakan seragam prajurit, sementara para pasukan tengah berbaris di dekat 

Shalahiddin. Tiba-tiba, salah seorang dari kelompok Hasyasyin bergerak cepat dan 

langsung menikam kepala Shalahuddin dengan pisau. Lempengan-lempengan besi 

yang diselipkan dibalik rambut yang menutupi telinga melindunginya dari serangan 

pisau. Pisau meleset ke pipi hingga menggores. 

Sultan Shalahuddin menguatkan hati dan langsung menarik kepala orang 

Hasyasyin yang menyerang tersebut. Orang itupun terjatuh, lalu diinjak Sultan 

Shalahuddin. Saifuddin Bazkuj segera meraih pisau orang Hasyasyin, lalu 

memotongnya. 

Setelah itu, orang Hasyasyin lainya datang, ia dihadang oleh Dawud bin 

Mankalan. Si Hasyasyin melukai lambung Dawud, hingga beberapa hari setelah itu ia 
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meninggal dunia. Orang Hasyasyin lainya datang, lalu ia dirangkul komandan Ali bin 

Abu Fawais tepat dibawah ketiaknya, semantara tangan si Hasyasyin berada di 

belakangnya tidak bias menikam. Lantaran orang itu tidak bias menepis kesulitan 

yang menimpanya, akhirnya ia menyerukan, “ bunuh aku bersama orang ini, karena 

ia telah membunuhku, melenyapkan kekuatanku, membuatku hamper pingsan”.   

Lantas, Nashiruddin Syirkuh menikam orang tersebut dengan pedangnya. 

Sementara satu orang lainya melarikan diri keluar dari kemah setelah berhasil 

membunuh orang yang menghadangnya. Kemudian, para prajurit yang ada di 

sekitar tenda berhamburan menyerangnya, lalu memenggal kepalanya. 

Sementara itu Sultan Shalahuddin langsung naik kuda dan masuk kedalam 

tenda. Peristiwa yang ia alami ini membuatnya merasa gelisah, terkejut, takut, 

darah mengalir dari pipinya, ia dirundung kesedihan karena tikaman yang nyaris 

membuatnya kehilangan nyawa, namun ia selamat. Namun demikian Sultan 

Shalahuddin tetap tidak bergeming dari pendirianya untuk mengepung A’zaz hingga 

berhasil menaklukanya.85 

Upaya pembunuhan ini begitu nyaris berhasil sehingga membuatnya tidak 

nyaman. Beberapa pemimpin, baik Muslim maupun Kristen, sudah menjadi korban 

kaum Hassyasyin, dan beberapa hampir tidak berhasil lolos. Membiarkan orang-

orang semacam ini beroperasi sama saja mengundang resiko bencana. 86 
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Selanjutnya, penulis buku Ar-Raudhatain menuturkan tentang petaka dan 
kekhawatiran yang mendera Sultan Shalahuddin dan para pasukannya. Namun 
demikian, Sultan Shalahuddin tetap tidak bergeming dari pendiriannya untuk 
mengepung Azaz hingga ia berhasil menaklukannya.87 

  

Azaz jatuh sebulan kemudian, dan Shalahuddin semakin mendekat ke 

Aleppo. Setelah itu , Sultan Shalahuddin bergerak menuju Aleppo. Sebab, para 

penguasa dungu di Aleppo-lah yang merencanakan konspirasi orang-orang 

Hasyasyin dari kelompok Ismailiyah-Bathiniyah untuk membunuh Sultan 

Shalahuddin, member mereka seragam pasukan Sultan Shalahuddin, dan turut serta 

bersama mereka merancang strategi konspirasi ini.88 

3. Shalahuddin Menduduki Homs, Hamah, dan Aleppo. 

Setelah berhasil menduduki Damaskus, Shalahuddin tinggal di kota ini 

beberapa saat setelah memperbaiki kerusakan yang terjadi dan menertibkan 

beberapa urusan. Shalahuddin lalu menyerahkannya kepada saudaranya, Saiful 

Islam Taghtakin, kemudian mundur darinya menuju Homs. Dia berhasil menduduki 

seluruh Homs kecuali bentengnya. Dia membiarkan beberapa orang dari 

pasukannya untuk memblokade benteng itu. Dia mempertahanakan kota Homs dan 

mulai mengatur urusannya.89 

Setelah itu mereka berangkat menuju Hammah. Penguasa kota hammah 

yang bernama Izuddin Jurdik adalah salah seorang yang pernah ikut bersama 
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Shalahuddin dalam ekspedisi ketiga atas mesir. Pada mulanya, penguasa Hamah 

tidak mau menyerah. Akan tetapi Shalahuddin memberitahu Jurdik, bahwa dia 

datang untuk melindungi negara dari orang-orang Frank. Dia meminta kembali kota-

kota di Jazirah yang diduduki oleh Saifuddin, penguasa sang penguasa Mosul. Dia 

adalah orang yang menaati Al-Malik Ash-Shalih Ismail. Mendengar perkataan 

Shalahuddin . penguasa Hamah bias menerimanya. Dia lalu menyerahkan Hamah 

kepadanya. Kemudian Jurdik setuju untuk menjadi utusan Shalahuddin menemui 

Sa’duddin Kamasytakin, penguasa Aleppo.90 

Tatkala Shalahuddin mengutus Jurdik untuk menemui Sa’duddin 

Kamasytakin, perampas kekuasaan Aleppo dari Ibnu Dayah, dia memerintahkan 

Jurdik untuk meminta Sa’duddin Kamasytakin agar membebaskan para tawanan, 

termasuk Ibnud Dayah. Begitu Jurdik sampai di Aleppo dan memberitahu 

Kamasytakin mengenai surat Shalahuddin, justru Jurdik ikut dijebloskan ke dalam 

penjara bersama Ibnud Dayah. Tentu saja Kamasytakin harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebab Shalahuddin akan memburunya 

dan segera datang kepadanya untuk membalas kejahatan yang dilakukannya 

terhadap orang-orang yang ia jebloskan kedalam penjara secara zhalim.91 

Shalahuddin lalu menyiapkan pasukan dan segera keluar menghadapi 

mereka. Dia bertempur melawan mereka di dekat Hamah. Pada 9 Ramadhan 570 H, 

dia berhasil mengalahkan mereka secara telak hingga salah seorang dari mereka 

tidak berani menoleh kepada saudaranya saat melarikan diri karena demikian 
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takutnya. Mereka terus melarikan diri, sedangkan Shalahuddin berada di belakang 

mereka mengambil alih harta benda mereka hingga mereka masuk Aleppo. 

Shalahuddin lalu memblokade mereka di kota ini.92   

Tatkala Al-Malik Ash-Shalih melihat demikian kuat blokade terhadap kota 

Aleppo, dia bersepakat bersama kaumnya untuk menerima perdamaian. Dia 

menetaapkan bahwa kota-kota yang berhasil di taklukan oleh Shalahuddin berada 

dibawah kekuasaan dan pemerintahanya. Dengan adanya perdamaian ini, 

Shalahuddin menjadi penguasa Damaskus, Homs, Hamah, Maara, dan kota-kota 

kecil lainnya beserta beberapa benteng yang dekat dari kota-kota tersebut. 

Sementara itu Al-Malik hanya menguasai Aleppo dan sekitarnya. 

Setelah perdamaian ini, Shalahuddin kembali ke Mesir untuk melakukan 

inspeksi dan melaksanakan kembali pemerintahannya. Peristiwa itu terjadi pada 576 

M. Tak lama setelah Shalahuddin kembali ke Mesir, datanglah berita tentang 

kematian Al-Malik Ash-Shalih Ismail dalam usia 19 tahun. Dia sempat berwasiat agar 

sepeninggalannya nanti kerajaan di serahkan kepada sepupunya, Izzuddin Mas’ud, 

sang penguasa Mosul ketika itu.  

Sampailah wasiat Al-Malik kepada Izzuddin mas’ud. Dia segera 

meninggalkan Mosul menuju Aleppo untuk menerima kendali kerajaan di sana. Dia 

melaksanakan pemerintahan dengan baik hingga saudaranya, Imanuddin, senguasa 

Sinjar, mengirimkan surat yang berisi tawaran agar Izzudin Mas’ud memenuhi 

permintaan Imanuddin. Imanuddin lalu berangkat ke Aleppo dan menerima kota itu 
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darinya. Sebaliknya, dia menyerahkan Sinjar kepada saudaranya, izzuddin Mas’ud. 

Peristiwa itu terjadi pada 13 Muharam 578 M. 

Akhirnya, Shalahuddin mampu menundukan Imanuddin dibawah 

kekuasaannya sehingga selesailah penaklukan kota Aleppo, Shalahuddin memasuki 

Aleppo dengan di sambut kegembiraan dan penghormatan dari penduduknya. 

Peristiwa itu terjadi pada 17 Safar 579 H.93  

4. Shalahuddin di Syria 

Nuruddin wafat dan mewariskan kerajaannya kepada putranya, Al-Malik 

Ash-Shalih Ismail. Tatkala itu, dia belum mencapai usia baligh. Usianya baru sebelas 

tahun. Diangkatlah Syamsuddin Ibnul Muqadim sebagai wali untuk menjalankan 

wasiat ayahnya dan mengatur kerajaanya. Para amir yang diangkat Nuruddin di 

Syria pun saling bersaing. Masing-masing mereka berusaha melemahkan, menipu 

daya, dan menyerang lainnya. Sementara itu, sang raja yang masih kecil tidak 

mengetahui masalah itu sedikitpun. Dia bahkan menjadi permainan di tangan para 

amir yang sedang bergumul untuk mencapai kekuasaan dan mewujudkan ambisi 

pribadi mereka. 

Bangkitlah Saifuddin, sepupu Al-Malik Ash-Shalih dan penguasa Mosul. Dia 

mengambil alih kota-kota di jazirah yang dulu tunduk kepada Nuruddin. Para amir 

lainnya juga mempunyai kecenderungan untuk memerdekakan wilayah-wilayah 

yang mereka kuasai. Sebagian lainya lagi meminta bantuan dan berdamai dengan 

orang-orang Frank untuk memperkuat pasukan mereka dalam melawan para amir 
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lainnya. Negeri-negeri itu telah sampai pada kondisi yang sangat tragis akibat 

perpecahan, pembagian, dan pengumulan untuk meraih kekuasaan. Seakan-akan 

takdir telah mempersiapkan Shalahuddin untuk menyelamatkan negeri-negeri 

tersebut dari pembagian yang memalukan dan perpecahan yang menjijikkan.94 

Tatkala penduduk Damaskus mengetahui bahwa Syaifuddin telah 

mengambil alih kota-kota di Jazirah untuk memerdekakannya dan Syamsuddin Ibnul 

Muqadim, pelaksana wasiat sang raja yang masih kecil, telah menjalin perdamaian 

dengan kerajaan Jerusalem yang dikuasai pasukan Salib, sedangkan para amir yang 

diangkat Nuruddin bersaing menjadi penguasa untuk meraih ambisi pribadi mereka, 

maka mereka tidak mendapatkan solusi selain mengirimkan surat kepada 

Shalahuddin. Mereka memintanya untuk menyelesaikan krisis itu serta 

menghentikan kekacauan dan fitnah yang menyelimuti negeri-negeri Syria. Mereka 

bahkan meminta Shalahuddin untuk datang sendiri dan menyerahkan urusan 

kepadanya untu menyelamatkan negara dari bahaya, keburukan, dan bencana besar 

yang menimpa negara mereka.95 

Tiada sesuatu yang lebih diharapkan oleh Shalahuddin selain dari panggilan 

ini agar menjadi alasan baginya yang dibenarkan oleh penduduk Syria untuk 

mencampuri urusan negara. Dia tidak menunda urusan ini sekejap pun. Dia bahkan 

segera melakukan perjalanan ke Syria. Dia menembus padang pasir tanpa 
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memperdulikan adanya orang-orang Frank di anatara mesir dan Damaskus. Dia 

percaya penuh kepada Allah dan menyandarkan kekuatan kepada Allah. 

Shalahuddin meninggalkan Mesir dan sampai di Busra. Pemimpin kota ini 

menyambutnya dengan penuh hormat. Selain itu, dia melanjutkan perjalanan ke 

Damaskus dan sampai di sana pada bulan Rabu’ul Awal tahun 570 H/1174 M. Dia 

masuk kerumah ayahnya dan beristirahat sejenak hingga benteng diserahkan 

kepadanya. Dia lalu pergi ke sana dan mengambil alih harta dan 

perbendaharaannya. Pada waktu itu Shalahuddin tidak berfikir untuk menjadikan 

kekuasaan sebagai alat eksploitasi untuk mengmpulkan harta, menimbun kekayaan, 

dan menceburkan diri ke dalam kemewahan dan kesenangan. Akan tetapi, dia 

senantiasa hidup secukupnya.96  

Sultan Shalahuddin pergi meninggalkan Damaskus pada hari Jum’at tanggal 

4 Rabi’ul Awwal, setelah menempuh perjalanan selama dua belas hari. Di tengah 

perjalanan, ia didampingi kerinduan mendalam pada Mesir yang tidak bias 

diungkapkan dengan kata-kata. 

Setelah singgah beberapa hari untuk istirahat dan mencari tahu kondisi 

Mesir selama kepergianya, ia mengetahui beberapa hal yang harus segera di 

kerjakan. 

Pertama: Menstimulasi gerakan ilmiah. Sultan Shalahuddin mengadakan 

bazaar di lingkungan istana yang menjual beraneka macam buku. Bazaar buku 
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diadakan dua hari dalam sepekan. Kitab-kitab manuskrip yang telah using nan 

berdebu dikeluarkan dari tempat-tempat penyimpanan. Aktivitas jual beli buku 

bergeliat. Para ulama dari berbagai daerah berdatangan untuk membeli buku-buku 

yang tersedia. Mereka mempelajari isi buku-buku tersebut dan meneliti kandungan-

kandunganya. Setelah itu Sultan Shalahuddin mendirikan madrasah-madrasah di 

berbagai penjuru daerah, hingga dipenuhi oleh para pelajar dan ilmu pengetahuan, 

bahkan mereka berdesak-desakan. Hingga akhirnya, gerakan intelektual 

berkembang pesat. 

Kedua: mengadakan pelayanan kesehatan bagi rakyat. Sultan Shalahuddin 

mendirikan sejumlah rumah sakit. Saat itu, rumah sakit dikenal dengan nama 

Bimaristan (Bahasa Persia yang berarti rumah sakit). Sultan Shalahuddin 

menugaskan banyak sekali dokter-dokter spesialis untuk mengisi sejumlah rumah 

sakit. 

Ketiga: mendirikan sebuah benteng yang hingga saat ini masih berdiri kokoh 

dan hidup dengan semangat kepahlawanan, militer, dan keahlian berkuda yang 

dimiliki Sultan An-Nashir, Shalahuddin Al-Ayyubi.97 

D. Shalahuddin Membebaskan Palestina 

1.  Kemenangan di Perang Hittin 

Berdasarkan standar-standar militer di masanya, perang Hittin merupakan 

prestasi terbesar Sultan Shalahuddin dari segi strategi, taktik, dan semangat 
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kepahlawanan yang tampak pada diri pahlawan-pahlawan perang ini, baik yang gugur 

maupun mereka yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikitpun tidak mengubah 

janjinya. 

Hittin adalah salah satu perkampungan kecil Palestina yang terletak diantara 

danau Galelia (Tiberias/Hula) dan kota Akko di kawasan pesisir. Perkampungan ini lebih 

dekat ke Tiberias daripada Akko.98 

Sultan Shalahuddin pergi meninggalkan Damaskus pada pertengahan Muharam. 

Ia singgah di wilayah Al-Karak seraya menantikan pasukan dari Mesir dan Syam 

berkumpul. Ia memerintahkan semua pasukan yang bergerak kearahnya agar 

menyerang negeri-negeri pesisir yang ada dirute perjalanan mereka. Seluruh pasukan 

melakukan insruksi tersebut. 

Para prajurit berberak kea rah timur untuk membantunya. Mereka adalah 

prajurit Mosul yang di pimpin oleh Sa’ud bin Az-Za’farani dan prajurit Mafardin. Semua 

bergerak hingga tiba di Ashtara. Sultan Shalahuddin menemui dan memulyakan mereka. 

Setelah itu, Sultan Shalahuddin bergerak bersama seluruh pasukan pada 

pertengahan Rabi’ul Awwal melintasi pegunungan yang dikenal sebagai pegunungan 

Tasil. Disana, ia mengatur seluruh pasukan, lalu bergerak menuju negeri-negeri musuh 

pada Jum’at siang. Ia selalu melakukan peperangan pada waktu shalat jamaah, 

khususnya pada waktu sholat jum’at untuk mendapatkan berkah do’a para khatib diatas 

mimbar, sehingga do’a-do’a tersebut kemungkinan lebih dikabulkan. 
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Kemudian, Shalahuddin menempatkan sejumlah pasukan untuk menjaga 

Tiberias. Lalu, ia bertemu dengan pasukan musuh. Kedua kubu pasukan bertemu tepat 

disebelah barat puncak gunung Tiberias. Malam menghalangi dua kubu pasukan, hingga 

keduanya bermalam tetap di barisan masing-masing seraya memegang senjata hingga 

Jum’at pagi. Kedua pasukan naik kuda lalu berperang. Peperangan terjadi di wilayah 

perkampungan Lubia. Peperangan terus terjadi hingga kegelapan malam menghalangi 

kedua kubu pasukan. 

Pasukan muslimin tahu bahwa di belakang mereka ada wilayah Yordania dan 

dihadapan mereka negeri-negeri Qum, dan tidak ada yang bias menyelamatkan mereka 

kecuali Allah. Allah seakan telah menakdirkan kemenangan bagi kaum muslimin hingga 

memudahkan dan memberlakukan kemenangan itu sesuai takdir-Nya. Pasukan Islam 

menyerang dari segala sisi, pasukan inti juga bergerak menyerang. 

Qomash adalah prajurit yang paling cerdas. Ia sudah melihat tanda-tanda 

kekalahan menimpa para pasukan yang seiman denganya. Ia langsung melarikan diri 

sebelum situasi kian sulit. Ia pergi menuju Tirus lalu dikejar sekelompok pasukan 

muslimin. Ia berhasil selamat seorang diri, lalu Islam terhindar dari tipu dayanya. 

Kaum muslimin mengepung orang-orang kafir dari segala arah, hingga 

sekelompok di antara mereka mengalami kekalahan. Mereka dikejar para pahlawan 

muslim hingga tak seorang pun selamat. Sementara kelompok lainya berlindung di 

pegunungan Hittin, sebuah perkampungan di dekatnya, dan di sana terdapat makam 

Nabi Syuaib AS. 



86 
 

Pasukan muslimin mempersempit ruang mereka di atas pegunungan, lalu 

mengobarkan api di sekeliling mereka. Mereka pun kehausan dan kesulitan, hingga 

mereka lebih memilih ditawan, dan sebagian lainya di bunuh. Salah seorang pembesar 

di antara mereka lebih memilih untuk di tawan karena menghawatirkan keselamatan 

diri.99 

Sementara itu pasukan Salib mendapatkan kekalahan telak yang tiada seorang 

pun dapat melepaskanya. Keadaan pasukan Salib antara terbunuh atau tertawan. 

Jumlah korban terbunuh dari kalangan mereka mencapai sepuluh ribu orang.  Pada 

peristiwa itu, uskup Arce termasuk dalam korban yang terbunuh. Dari kedua tanganya 

terdapat Salib, lalu di rampas oleh kaum Muslimin. Peristiwa itu merupakan bencana 

paling besar yang menimpa mereka. Setelah peristiwa ini, mereka marasa yakin bahwa 

mereka pasti akan diperangi dan dihancurkan. Kaum Muslimin terus bergerak di sekitar 

puncak gunung, sedangkan dihadapan mereka terdapat pasukan Salib yang bergerak 

mundur. Korban terbunuh dan tawanan diangkut dengan kuda-kuda mereka. Sampai-

sampai raja Jerusalem berada di antara 150 kuda. Mereka berjatuhan ketanah dan tidak 

mampu bergerak karena kelelahan, kehausan, dan ketakutan. Raja Jerusalem tertawan. 

Demikian juga Reginald yang menyalakan kejahatan perang ini.100 

Selanjutnya, ketika Allah memberikan kemengangan kepada Sultan 

Shalahuddin, ia duduk di halaman depan tenda, karena saat itu tenda belum di pasang, 

sementara orang-orang membawa tawanan kepadanya dan siapa saja yang mereka 
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tangkap. Kemudian, tenda didirikan. Lalu ia duduk dengan rasa senang dan bersyukur 

atas nikmat yang Allah berikan. 

Setelah itu, Sultan Shalahuddin memanggil Raja Jafra.101 Ia memberikan 

minuman air dingin kepada si raja, lalu si raja pun minum. Ia sangat haus. Kemudian, 

Shalahuddin berkata kepada penerjemah, “Katakan kepada si raja, ‘Kau saja yang 

memberikan minum. Jika tidak mau, aku tidak akan memberinya minum’.” 

Sultan Shalahuddin terbiasa dengan tradisi baik bangsa Arab dan kemulyaan 

akhlak mereka. Ketika seorang tawanan makan dan minum dari harta orang yang 

menawanya, berati ia aman. 

Semua orang menghabiskan malam itu dengan sangat senang. Suara-suara 

memuji dan bersyukur kepada Allah terdengar dengan keras, demikian halnya suara-

suara takbir dan tahlil, hingga subuh hari Ahad tiba. Kemudian, Sultan Shalahuddin 

melintas di Tiberias dan menerima kendali benteng Tiberias pada sisa hari tersebut. Ia 

singgah di sana hingga hari Selasa.102 

2. Penaklukan Jerusalem 

Setelah meraih kemenangan di perang Hittin, Shalahuddin bergerak dengan 

pasukannya menuju Jerusalem. Sultan Shalahuddin memasuki Jerusalem dengan 

tidak menimpakan keburukan dan tidak membuat kerusakan. Dia memilih masuk 

kota Jerusalem dengan damai tanpa mengerahkan kekuatan pasukannya yang 
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banyak. Sebab, hal itu bias menghancurkan bangunan-bangunannya dan mencemari 

kesuciannya. Sepertinya dia ingin mengulang kembali perjalanan hidup khalifah 

Umar bin Khattab dalam menakhlukan kota ini untuk kedua kalinya.  

Oleh karena itu, Shalahuddin mengirimkan beberapa orang utusan kepada 

penduduk Jerusalem untuk mereka manyerahkan kota ini dengan beberapa syarat 

yang dia tentukan. Namun demikian orang-orang Frank tidak mau memenuhi 

keinginan Shalahuddin. Mereka tidak memikirkan akibat yang akan terjadi. Akhirnya 

Sultan Shalahuddin bertekad untuk mengambil alih Jerusalem melalui peperangan 

dan perlawanan.103  

Sebenarnya, kota itu tengah mengalami krisis. Kota itu penuh sesak oleh 

pengungsi, kekurangan prajurit tempur akibat pertempuran di perang Hattin, dan 

hanya ada satu lai-laki untuk setiap 50 wanita dan anak-anak, serta hanya ada 

empat belas orang kesatria. Jadi Balian, penguasa baru kota itu, mengangkat setiap 

anak keturunan bangsawan yang berusia 16 tahun atau lebih serta tiga puluh orang 

yang bukan bangsawan sebagai kesatria.104 

Belum sampa berlalu sepekan dari perlawanan itu, Jerusalem menyerah. 

Orang-orang Frank akhirnya bersedia untuk berdamai. Diadakanlah persetujuan 

dengan ketentuan sebagai berikut : mereka dipersilahkan meninggalkan Jerusalem 

dalam jangka waktu 40 hari, laki-laki diantara mereka harus menebus dirinya 
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sebesar 10 dinar, perempuan 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar, barangsiapa tidak 

mampu menebus dirinya, maka ia menjadi tawanan.105 

Penaklukan Jerusalem ini terjadi pada hari Jum’at tanggal 27 Rajab, 

bertepatan dengan hari peringatan Isra’ dan Mi’raj. Allah memiliki banyak 

kemuliaan di balik atuara dan takdir-Nya. Pada jum’at berikutnya, Jerusalem sudah 

bersih dari orang-orang yang pernah mengotori dan menyakitinya. Sultan An-Nashir 

Shalahuddin memasuki Jerusalem dikelilingi para komandan, ulama, dan para tokoh 

besar, didahului sejumlah bendera, hingga sampai ke Masjidil Aqsa yang 

sebelumnya selalu di permainkan tangan orang-orang kafir-Salib. 

Orang-orang Salib banyak mengubah objek-objek pada Masjidil Aqsa. 

Mereka menimbulkan banyak kerusakan yang sama sekali tidak pernah terlintas di 

dalam hati. Mereka melenyapkan mihrab dan mimbar, melekatkan kedua objek ini 

dengan dua bangunan, salah satunya kandang dan bangunan lainya WC. 

Melihat hal itu, Sultan Shalahuddin langsung memerintahkan para pekerja 

agar segera menyingkirkan segala kemungkaran ini dan memunculkan kembali 

mimbar dan mihrab, menutupi celah-celah, menggantungkan lampu-lampu, lantai di 

berikan hamparan sajadah setelah sebelumnya dibersihkan dan dipel. Suara azan 

dikumandangkan, kalimat-kalimat takbir dan tahlil membahana di seluruh penjuru 

masjid mulia ini.106 
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Sultan Shalahuddin juga memerintahkan untuk melenyapkan seluruh 

bangunan yang dihubungkan dengan masjid dari semua arah, agar masjid menjadi 

bangunan tersendiri, istimewa, bersih, lagi disucikan. 

Tidak hanya itu, Sultan Shalahuddin juga memerintahkan untuk merenovasi 

mihrab, melapisinya dengan marmer, dan dihiasi ayat-ayat Al-Qur’an. Ia juga 

memerintahkan untuk membuat mimbar baru yang layak, bukan mimbar lama yang 

masih ada.107 

E. Akhir Hayat Shalahuddin Al-Ayyubi 

Shalahuddin telah membebaskan Jerusalem, tetapi orang-orang Kristen masih 

ada di sana, tidak di usir ke laut. Dia tidak bias melakukan lebih dari itu. Usianya 

sudah empat puluh lima tahun, terbilang tua pada zamannya, dan lelah serta sakit-

sakitan. Sementara itu ia pernah berharap ingin menjalankan ibadah haji ke 

Mekkah, dan terus berharap, tetapi tugas memanggilnya ke Damaskus, di sana dia 

tiba pada 4 November 1192.108 

Setelah tiba di Damaskus, Shalahuddin mulai mengatur kembali urusan-urusan 

kenegaraan, mendistribusikan harta kekayaan kepada orang-orang yang berhak, 

mengizinkan para tentara untuk mengunjungi negeri-negeri mereka, dan 

mendengarkan keluhan-keluhan penduduk untuk menyebarkan keadilannya. 

Damaskus adalah tempat yang menyenangkan karena dia bias berlatih berburu 

bersama saudaranya, Al-‘Adil, dan anak-anaknya. Mereka melihat-lihat wilayah 

Damaskus dan tempat kijang. Seakan-akan dia mendapatkan waktu untuk bersantai 
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setelah merasakan kelelahan yang berat, tidak tidur pada malam hari, dan 

kepenatan pada siang hari. Al-Qadhi bin Syadad menyatakan bahwa kegembiraan 

Shalahuddin di Damaskus membuatnya lupa berpikir untuk tinggal di Mesir. Dia 

bahkan mengirim surat kepada Ibnu Syadad di Jerusalem. Dia mengajak Ibnu Syadad 

untuk tinggal bersamanya di Damaskus.109 

Shalahuddin menanyakan tentang perjalanan haji ke Mekkah. Ketika 

Bahauddin mengatakan bahwa para peziarah haji akan tiba melalui jalan berlumpur 

pada hari berikiutnya, Shalahuddin mengatakan dia akan pergi dan menemui 

mereka, meskipun kenyataanya dia tidak lagi memiliki semangat besar seperti.110 

Dia tetap tinggal di Damaskus hingga 14 Safar 589 H, ketika dia keluar untuk 

menyambut para haji yang kembali dari Mekkah. Pertemuan ini sangat 

mengharukan sehingga Sultan menangis. Dia berangan-angan menjadi salah satu 

dari mereka agar mendapatkan keberuntungan yang besar. Dia juga sering 

berangan-angan untuk menunaikan kewajiban haji. Akan tetapi, kondisi tidak 

memungkinkannya untuk melaksanakan hal itu. 

Setelah kembali dari menyambut para haji, dia jatuh sakit karena terserang 

demam kunging. Penyakitnya semakin memburuk sehingga para tabib berputus asa 

untuk mengobatinya. Tatkala berita sakitnya Shalahuddin tersiar di Damaskus, 

penduduk menjadi gempar dan khawatir. Kesedihan yang tidak mungkin bias di 

ceritakan menyelubungi mereka. 111 
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Pada hari keenam dari sakitnya, Al-Qadhi Ibnu Syaddad berada di dekat 

Shalahuddin, sementara para pelayanan membawa air hangat untuk dia minumkan 

kepada Shalahuddin setelah dia meminum obat. Akan tetapi, Shalahuddin merasa 

bahwa air itu sangat panas. Ketia meraka membawa air minum yang lainya, dia 

mengeluh air itu terlalu dingin. Shalahuddin berkata, “Subhanallah”! Tidak ada 

orang yang bias mengubah air in, dia tidak marah atau berteriak. Ibnu Syaddad 

berkata “Saya dan Al-Qahdi Al-Fadhil keluar dari ruangannya sambil mencucurkan 

air mata. Al-Qadhi Al-Fadhil berkata kepadaku, kita tidak akan pernah melihat 

akhlak mulia ini. Demi Allah! Seandainya keadaan seperti ini di alami oleh raja yang 

lain, niscaya ia akan melemparkan gelas itu kepada pelayan.112  

Pada malam Sabtu 16 Safar, sakitnya mencapai puncak, hingga demam 

kuningnya membuatnya tidak sadarkan diri. Penyakit ini lebih parah di bagian dalam 

dari pada yang tampak di luar. Pada hari kesembilan sakitnya, ia tidak sadarkan diri 

hingga lama, sehingga ia tidak bias minum apa pun. Ia menggigil berat. Semua orang 

membicarakan sakitnya ini dengan rasa sedih yang tampak jelas dan duka yang 

besar. Pada hari kesepuluh, ia sedikit merasa pulih hingga orang-orang merasa 

sangat senang. Mereka mengira penyakit yang ia alami hanya suatu gejala yang 

menimpanya, sehingga ia kembali kuat, bangun dari tempat tidur, dan duduk di 

majlis kesultanan. 

Hanya saja, dugaan mereka tidak tepat, karena pada hari keduabelas 

terhitung sejak sakit, penyakitnya kambuh lagi dengan sangat parah, hingga ia tidak 
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sadar secara tolal. Selanjutnya, Allah memilih Sultan Shalahuddin untuk berpulang 

ke sisiNya. Peristiwa ini terjadi pada subuh tanggal 22 Safar 589 H. Hari kematianya 

adalah hari yang disaksikan, Damaskus tidak pernah tidak pernah mengetahui hari 

seperti itu, karena semua orang keluar rumah mengantarkan kepergian sang 

pahlawan ini ke tempat peristirahatan terakhir. Orang-orang menyalati jenazahnya 

secara bergantian dengan diimami Al-Qadhi Ibnu Zaki.113 

Kematian Shalahuddin menjadi guncangan hebat dan musibah besar bagi 

seluruh orang Muslim. Al-Qadhi Ibnu Syaddad melihat langsung kejadian itu. Dia 

menggambarkan kesedihan orang-orang pada saat itu, hari itu adalah hari yang 

menyedihkan. Kaum Muslim belum pernah ditimpa kesedihan seperti itu sejak 

kematian Khulafa’ur Rasyidin.  Kemurungan menyelubungi benteng, negara, dan 

dunia. Hanya Allah SWT yang mengetahui. Demi Allah, saya mendengar beberapa 

orang berharap bias mengorbankan diri mereka untuknya. Saya tidak pernah 

mendengar ada pengorbanan seserius itu sebelumnya. Saya piker seandainya 

pengorbanan itu diterima, niscaya Shalahuddin bias diselamatkan. Anak-anak keluar 

dan menagis di jalan-jalan. Orang-orang pun terkejut dengan pemandangan itu. 

Keadaan it uterus berlangsung hingga setelah shalat Zhuhur114  

Shalahuddin dimakamkan di benteng Damaskus. Tiga tahun kemudian, 

putra Shalahuddin Al-Malik Al-Fadhil, membeli sebuah pekarangan di samping 

Masjid Jami’ Al-Umawi milik seorang yang shalih dan menyediakannya sebagai 

kuburan. Dia memindahkan jasadnya ke tempat ini pada 10 Muharram dengan 
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pertemuan besar para pejabat. Dia duduk berkabung di Masjid Jami’ Al-Umawi 

selama tiga hari penuh.115  

Sultan Shalahuddin telah wafat. Pada hari kematiannya, umat islam 

kehilangan salah satu figure besar dalam sejarah, yaitu orang yang mempunyai 

status tinggi dan kemuliaan dalam hati rakyat. Betapa jarang para ibu melahirkan 

seorang seperti Shalahuddin dengan sifat-sifatnya sebagai orang yang mulia, penuh 

pengorbanan, ikhlas, dan senantiasa berjihad. Shalahuddin berusia 57 tahun ketika 

wafat. Dia tidak meninggalkan emas maupun perak di lemarinya kecuali hanya 47 

dirham dan 1 dinar. Dia tidak meninggalkan tanah, kebun, maupun harta kekayaan 

lainnya.116 

 

F. Hikmah dari Kisah Shalahuddin Al-Ayyubi 

Dari penjelasan yang telah ditulis di atas maka penulis menyimpulkan beberapa 

hikmah yang bias di ambil dari kisah Shalahuddin Al-Ayyubi, yaitu :  

1. Peran orangtua dan lingkungan akan sangat mempengaruhi karakter anak. 

Shalahuddin dibesarkan dalam keluarga dan kerabat yang mencintai jihad 

yaitu keluarga Imanuddin Zanki, beliau tumbuh dengan mempelajari Al-Qur’an 

hadits, bahasa, dan sastra dan lain-lain. Kondisi inilah yang membentuk seorang 

Shalahuddin Al-Ayyubi menjadi pemimpin besar yang masyhur karena 

keteladananya. 

2. Semangat pantang menyerah dalam menggapai tujuan. 
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Shalahuddin merupakan seorang pemimpin yang melewati perjalanan yang 

panjang dalam usahanya dalam membebaskan palestina. Sebelum menjadi 

pemimpin atau Sultan, Shalahuddin mengawalinya dengan giat belajar di berbagai 

majlis ilmu, kemudian menjadi pendamping pamanya Assaduddin Syirkuh, 

kemudian atas prestasinya dia diangkat menjadi wazir di Mesir dan menguasi 

beberapa kota lainya dan akhrinya berhasil membebaskan palestina dari kaum salib.  

3. Berbuat kebaikan adalah investasi yang tak pernah rugi. 

Kebaikan yang  pernah dilakukan oleh Najmuddin terhadap Imanuddin Zanki 

mengantarkan ia dan putranya, Shalahddin Al-Ayyubi menjadi seorang yang di 

kagumi banyak orang . Di kisahkan setelah terusir dari tempat tinggalnya Najmuddin 

berhijrah dari Tikrit ke Mosul. Selanjutnya dia di sambut dengan baik oleh penguasa 

Mosul saat itu yaitu Imanuddin Zanki karena kebaikanya Najmuddin yang tulus 

membebaskan Imanuddin Zanki dari hukuman bunuh maupun tawanan karena 

telah menyerang orang-orang Saljuk di Tikrit. Akhrinya berkat bantuan Imanuddin 

Zanki lah Shalahuddin berhasil menjadi penakluk Jerusalem yang di cintai banyak 

orang. 

4. Pemimpin yang berkahlak mulia akan di cintai oleh rakyatnya. 

Dalam satu riwayat yang di ceritakan oleh penulis, beliau adalah sosok 

pemimpin yang tidak menyisakan harta bagi dirinya, melainkan di bagikan kepada 

rakyatnya yang berhak, bahkan dalam akhir riwayat hidupnya Shalahuddin tidak 

menyisakan emas maupun perak di lemarinya kecuali hanya 47 dirham dan 1 dinar, 

dan tidak meninggalkan tanah, kebun, maupun harta lainnya. Ketika orang-orang 
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melihat peti jenazah Shalahuddin, air mata mereka mengalir deras, suara tangisan 

semakin bertambah, hingga orang yang mendengarnya akan menyangka bahwa 

dunia sedang berteriak. Hal itu menunjukan bahwa Shalahuddin adalah sosok 

pemimpin yang sangat di cintai oleh rakyatnya. 

5. Jangan teralau cepat dalam mengambil keputusan. 

Shalahuddin lahir ketika Najmuddin ayahnya dalam posisi yang kurang 

menguntungkan. Ketika itu terjadi kemelut yang menyebabkan Najmuddin seserta 

keluarganya harus pergi dari Tikrit. Ayahnya merasa kelahiran Shalahuddin Al-

Ayyubi membawa keburukan dan hendak membunuhnya. Namun , seorang pelayan 

yang bermaksud menghibur hati sang ayah dengan mengatakan bahwa, siapa tahu 

Shalahuddin kelak akan menjadi pemimpin yang hebat. Dan perkataan sang pelayan 

pun terwujud dalam diri Shalahuddin. Andaikan Najmuddin terlalu cepat mengambil 

keputusan dengan membunuh Shalahuddin maka tidak akan kita saksikan seorang 

pemimpin Islam yang banyak di kagumi oleh oarng-orang Islam bahkan orang-orang 

non-Islam. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 Dalam pembahasan ini akan penulis jelaskan tentang nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam kisah Shalahuddin Al-Ayyubi : 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam kisah Shalahuddin Al-Ayyubi 

1. Analisis Nilai-Nilai Karakter Menurut Penguatan Pendidikan Karakter 

Kemendikbud 

a. Religius 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.117 Nilai karakter religius 

mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di wujudkan 

dalam perilaku melaksanakan ajaran ajan agama, menjunjung tinggi sikap 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun 

dan damai dengan pemeluk agama lain.118 

Subnilai religius ini antara lain cinta damai, toleransi, menghargai 

perbedaan agama dan kepercayanan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama 

antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibudi dan kekerasan, persahabatan, 
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ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lengkungan, melindungi 

yang kecil dan tersisih.119 

Kereligiusan Shalahuddin sudah terlihat ketika usia mudanya. 

Shalahuddin menghabiskan masa kecilnya di Baalbekk. Sebagaimana kebiasaan 

anak-anak di kota itu, dia selalu mendatangi tempat-tempat kajian untuk 

belajar membaca, menulis, serta menghafal Al-Qur’an yang mulia. Selain itu 

Shalahuddin juga belajar kaidah-kaidah bahasa arab dan dasar-dasar ilmu 

Nahwu dari para Ulama, seperti yang di pelajari oleh anak-anak para penguasa 

muslim.120 

Kereligiusan Sahalahuddin Al-Ayyubi terlihat pada sikap toleransinya 

terhadap pasukan Salib ketika mereka sudah menyerah. Dia memperlakukan 

pasukan Salib dengan lemah lembut, kasih sayang dan baik. Hal itu untuk 

memberi contoh dan teladan yang baik dalam masalah toleransi, keadilan, dan 

pemaafan tatkala dalam posisi kuat kepada penjajah, raja-raja yang bertindak 

sewenang-wenang dan zhalim, dan orang-orang Salibis yang mendengki Islam 

dan kaum Muslimin. Tujuanya untuk memberitahu mereka bahwa Islam adalah  

agama kasih sayang dan manusiawi. Islam tidak akan menghunus pedang 
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kepada pihak yang kalah, menyiksa pihak yang meminta jaminan keamanan, 

atau menumpahkan darah manusia secara zhalim dan sewenang-wenang. 121 

Tidak diragukan lagi, bertakwa, beribadah, takut, berbaik sangka, dan 

bergantung kepada Allah adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Shalahuddin Al-

Ayyubi. Shalahuddin berakidah baik dan banyak berdzikir kepada Allah Ta’ala. 

Dia mengambil akidah ini dengan belajar kepada para ulama senior dan ahli 

fikih. Misalnya Syaikh Quthbuddin An-Naisabur menyusun untuk informasi 

komprehensif mengenai pokok-pokok akidah. Dia sangat peduli untuk kepada 

anak-anak nya yang masih kecil agar mereka menghafal sejak kecil. Mereka 

membacakan teks akidah itu di hadapanya. 

Mengenai sholat, dia sangat tekun megerjakanya tepat waktu dan 

berjamaah. Dia juga rajin mengerjakan sholat sunnah dan rawatib. Apabila 

bangun malam, dia mengerjakan sholat beberapa rekaat. Apabila tidak bangun, 

dia akan mengerjakanya sebelum waktu subuh. 

Mengenai zakat, dia meninggal tanpa memiliki harta dalam jumlah 

minimal yang harus di zakati. Mengenai sedekah kepada fakir miskin, dia 

mengeluarkan semua harta kekayaanya untuk mereka. Ketika wafat ia tidak 

menunggalkan emas maupun perak di lemarinya kecuali hanya 47 dirham dan 1 

jurm (satuan ukuran sebesar biji kurma) emas. Dia tidak meninggalkan tanah, 

kebun, vila, maupun harta kekayaan lainya. 
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Mengenai puasa Ramadhan, dia pernah meninggalkanya beberapa hari 

karena sakit. Akan tetapi dia mulai mengqadha’nya di Jerusalem pada saat 

tahun wafatnya. Tabibnya sempat mencelanya, namun dia menjawab, “Saya 

tidak mengetahui nasibku.” Hal ini memperlihatkan bahwa dia merasakan 

kematian telah mendekati dirinya. 

Mengenai haji, dia terus bertekad dan berniat untuk menunaikanya, 

terlebih pada saat tahun wafatnya. Akan tetapi ia tidak sempat menunaikanya 

karena tidak mempunyai waktu dan uang. Dia bermaksud menunaikanya pada 

tahun mendatang, namun Allah mewafatkanya. Semua orang mengetahui hal 

itu.122 

Dia juga selalu berbaik sangka, berlindung, dan bertaubat kepada Allah. 

Ketika mendengar berita bahwa musuh menyerang kaum Muslimin, dia 

menyungkurkan diri ke tanah untuk bersujud kepada Allah. Dia memanjatkan 

doa berikut, ‘Ya Allah, telah habis sebab-sebab duniawiku dalam menolong 

agama-Mu. Tiada yang tersisa kecuali memohon pertolongan-Mu, berpegang 

pada tali-Mu, dan bersandar pada kemurahan-Mu. Cukup Engkau menjadi 

penolongku dan sebaik-baiknya pelindung.’123 

Sifat religius Shalahuddin juga di tunjukan pada saat menuju 

Alexandria. Sultan Shalahuddin pergi menuju Alexandria pada tanggal 22 

sya’ban 572 H, melalui Damietta (Dimyath), tapal batas kedua yang ternama, 
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juga sebagai salah satu benteng kawasan pesisir utara wilayah Mesir. Sultan 

Shalahuddin pun mengetahui kondisi kota tersebut, apa saja yang yang di 

perlukan, dan memerintahkan apa saja yang harus di kerjakan. Setelah itu, ia 

meneruskan perjalanan menuju Alexandria. 

Setelah tiba di Alexandria, ia berniat untuk menetap selama bulan 

Ramadhan dengan membagi waktu antara ibadah dan mencari tahu kondisi 

yang ada di sana. Di anatara persoalan penting yang menarik perhatian 

Shalahuddin adalah armada laut Alexandria. Ia segera memerintahkan untuk 

segera memperbarui, mempersatukan, dan membekali armada laut Alexandria. 

Ia sendiri yang mengawasi seluruh proses pembaharuan tersebut, dan 

menjadikan armada laut Alexandria benar-benar sipa untuk melaksanakan 

apapun tugas yang dilimpahkan kepadanya. Sebelum Idul Fitri, Shalahuddin 

kembali ke Kairo dan meneruskan puasa di sana.124 

Penulis buku Ar-Raudhtain menuturkan, “Sultan Shalahuddin 

menghabiskan siang dan malam untuk menyebarkan keadilan, meluapkan sifat 

murah hati, mendengarkan hadits-hadits Rasulullah SAW, menyebarkan ilmu, 

memberitajukan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, menampakan 
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syiar-syiar agama, mempertahankan kebaikan di tempatnya, serta 

melenyapkan dan mengingkari tanda-tanda kebathinal.”125 

Dari berbagai peristiwa yang dilalui Shalahuddin terbebut terlihat jelas 

bahwa Shalahuddin adalah sosok yang memiliki sifat religius yang tetap 

menjaga hubunganya kepada Allah SWT dalam keadaan dimanapun ia berada. 

b. Nasionalis 

Nasionalis atau Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, 

dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya.126  Nilai karakter nasionalisme merupakan 

cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukan kesetiaan, kepedulian, 

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

ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di 

atas kepentingan diri dan kelompoknya.127 

Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga 

kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, cinta tanah 

air, menjaga lingkungan, teet hukum, disiplin, menghormati keragaman 

budaya, suku, dan agama.128 
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Sikap Nasionalisme Shalahuddin Al-Ayyubi dapat di gambarkan dari 

kecintaanya kepada Negeri Islam, terlebih semangatnya yang berkobar tatkala 

ingin mewujudkan cita-citanya untuk membebaskan Jerusalem dari tangan 

pasukan Salib. Shalahuddin keluar dari Damaskus. Tatkala sampai di Ra’s Al-

Maa’, dia menjadikanya markas untuk berkumpul pasukan. Putranya, Al-Malik 

Al-Afdhal, tetap berada di Ra’s Al-Maa’, sedangkan ia melanjutkan perjalanan 

ke Busra, Shalahuddin bergerak ke benteng Karak dan Syaubak, kemudian 

kembali ke Tiberias. Dia senantiasa berusaha sebaik-baiknya untuk mengajak 

kaum Muslimin berperang dan membangkitkan semangat mereka berjihad di 

jalan Allah. 

Apabila melihat dirinya, dia terlihat sering bersedih dan berduka cita. Dia tidak 

berselera makan dan dia hanya makan sedikit saja. 

Ketika di Tanya tentang sebab hal itu, dia menjawab, “Bagaimana saya 

bias merasa senang, menikmati makanan,dan tidur dengan tenang, sementara 

Jerusalem berada di tangan pasukan Salib?”. Teman dekatnya Al-Qadhi 

Baha’uddin bin Syidad, menggambarkan keadaanya ketika berperang melawan 

pasukan Salib. Dia berkata, “Bagi Shalahuddin pendudukan Jerusalem adalah 

perkara penting yang tidak mampu di pikul oleh gunung.” Dia juga berkata, 

“Shalahuddin bagaikan seorang ibu yang di tinggal mati anaknya, dia 

menunggangi kudanya dari satu tempat ke tempat lainya untuk mendorong 

orang-orang berjihad. Dia berkeliling ke daerah-daerah dan menyeru, 
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“Berkorbanlah untuk Islam,” sementara kedua matanya meneteskan air mata. 

Setiap kali melihat Arce dan bencana yang menimpa pendudukanya, dia 

semakin berhasrat untuk bergerak dan membangkitkan semangat berperang. 

Pada waktu itu, dia tidak mau makan sama sekali. Akan tetapi ia hanya 

meminum beberapa gelas obat yang di tunjukkan oleh tabib. Beberapa 

tabibnya telah memeberitahuku bahwa dari hari Jum’at hingga hari Ahad dia 

tidak menyantap makanan kecuali hanya sedikit, karena demikian besar 

perhatianya terhadap Jerusalem.”129 

Bukti lain yang menunjukan Jihad Shalahuddin yang kontinu, upayanya 

yang permanen, dan semangatnya yang sempurna untuk meninggikan kalimat 

Allah yaitu ia pernah berkata kepada Al-Qadhi Ibu Syaddad, “Saya ingin 

memberitahumu suatu hal.  Apabila Allah menolongku untuk menakhlukan 

daerah-daerah pantai yang masih tersisa, saya akan membagikan negeri-negeri 

ini, membuat wasiat, dan meninggalkanmu. Saya akan berlayar ke pulau-pulau. 

Saya akan mengikuti pasukan Salib untuk melenyapkan semua orang yang kafir 

kepada Allah di muka bumi ini atau aku mati syahid.” 

Ibnu Syaddad kemudian berkata, “Tidak semestinya engkau mengambil 

resiko untuk dirimu dan para tentara dengan berlayar. Para tentara itu adalah 

pelindung Islam.” Shalahuddin menanggapi, “Saya meminta fatwamu. Manakah 

di antara dua kematian yang paling terhormat menurutmu?” “Mati di jalan 

                                                             
129 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op. Cit. h. 108-109. 
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Allah”, jawab Al-Qadhi. Shalahuddin lalu berkata, “Tujuanku melakukan hal itu 

adalah mati di jalan Allah.” 

Ibnu Syaddad berkata, “Lihatlah, betapa bersih tujuan ini. Betapa 

berani diri ini. Semoga rahmad Allah senantiasa terlimpahkan kepadanya. Ya 

Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa dia telah mencurahkan segala 

tenaganya untuk menolong agama-Mu dan berjihad karena mengharapkan 

rahmat-Mu. Oleh karena itu, limpahilah dia rahmad-mu.130 

Dalam kasus Shalahuddin, visinya adalah dunia islam yang bebas dari 

orang luar non-Islam dan anti Islam. Seperti dikatakan Daniel Goleman, 

pemimpin yang punya visi “memancarkan resonansi : Mereka memiliki 

semangat yang tulus untuk misi mereka, dan semangat itu menular”. Dalam 

visinya, Shalahuddin memiliki dua keuntungan besar. Pertama, tujuan itu sudah 

ada selama satu generasi, sejak kedatangan bangsa Frank dalam perang Salib 

pertama pada tahun 1098. Dia tidak harus menemukanya, hanya sekedar 

menerapkanya. Kedua, saat mengumpulkan dukungan diantara para pesaing 

yang waspada, kemampuan mengarahkan perhatian kepada orang asing adalah 

hal yang selalu bermanfaat. Xenofobia itu berguna, terutama dalam 

hubunganya dengan tujuan yang lebih mulia.131 

c. Mandiri 

                                                             
130 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op. Cit. h.239. 
131 John Man, Shalahuddin Al-Ayyubi: Riwayat Hidup, Legenda, dan Imperium Islam, 

terjemahan Adi Toha (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2017), h.327. 
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Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.132 Allah swt menerangkan sikap 

mandiri di dalam Al-Qur’an surah Al-Mukminun ayat 62 : 

                         

Artinya; Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut 
kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan 
kebenaran[1010], dan mereka tidak dianiaya. (Q.S Al Mukminun : 62).133 

 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidakbergantung 

pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran,waktu untuk 

merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita.134 Nilai karakter mandiri 

merupakan sikap dan perilaku tidakbergantung pada orang lain dan 

mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, 

mimpi dan cita-cita. 

Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan 

banting, daya juang, professional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar 

sepanjang hayat.135 

                                                             
132 Agus Wibowo, Loc.Cit. 
133 Kementerian Agama RI, Mushaf Al Qur’an dan Terjemahan Hadis, (Bandung: Cordoba, 

2013), h. 346. 
134 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Op. Cit. h. 9 
135 Ibid. 
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Sikap mandiri Shalahuddin Al Ayyubi terlihat ketika ia mengubah mesir 

menjadi negara Sunni. Dalam misinya mengubah mesir menjadi negara Sunni, 

Shalahuddin tidak melakukanya secara frontal lewat kekerasan dan 

pemaksaan. Namun melakukanya dengan bertahap dan skenario yang cantik. 

Seperti Dinasti Saljuk dan Zankiyah, Shalahuddin gemar membangun 

madrasah-madrasah Sunni. Tujauanya, selain sebagai layanan pendidikan dan 

pembelajaran bagi masyarakat, juga untuk melepaskan mazhab Syiah. Rakyat 

Mesri di berikan pemahaman yang benar tentang akidah ahlus sunnah wal 

jamaah yang selama ini di simpangkan Fathimiyah. Pertama kali Shalahuddin 

membangun madrasah An Nashiriyah yang bermazhab Syafi’I di Kairo, lalu 

madrasah bermazahab Maliki. Aksinya ini segera diikuti para Gubernur 

seantero Mesir. 

Langkah selanjutnya, setelah masyarakat mesir diperkenalkan dengan 

akidah Sunni, Shalahuddin menerapkan undang-undang bermazhab Syafi’i. Ia 

mengangkat Shadruddin Abdul Malik bin Darbas (ulama ternama mazhab 

Syafi’i) menjabat qadhi qudhat. Dengan demikian, seluruh mahkamah Mesir 

berganti konstitusi dari Syiah Ismailiyyah menjadi madzhab Syafi’i. Naiklah 

pamor mazhab Syafi’I yang diikuti penyusutan drastis pemeluk mazhab 

Ismailiyah. 

Di bidang sosial, Shalahuddin menerapakan toleransi dan kebebasan 

yang luas bagi warga non-Muslim. Dia angkat beberapa pegawai negara dari 
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unsure Kristen Koptik dan Yahudi. Kemudian tidak semua pembesar Fathimiyah 

di singkirkan, Shalahuddin mengangkat Qadi al-Fadhil (1131-1199 M) sebagai 

wakil kepala pemerintahan dan penasihatnya. Al Fadhil tadinya mengabdi 

sebagai Syawar, lalu  pada pamanya Syirkuh. Langkah-langkah ini secara tak 

langsung ikut membangkitkan persatuan rakyat mesir dan stabilitas politik, 

sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.136   

Sikap mandiri Shalahuddin juga di tunjukan dalam kisahnya ketika 

memimpin  perang hittin, sebuah perang pembebasan dan pemusnahan. Pada 

Juni 1187, pasukan Shalahuddin yang tersebar kembali berkumpul di dekat 

Busra, tepat di sebelah utara perbatasan Suriah dengan Yordania saat ini, 75 

kilometer sebelah timur lembah Yordania. Tempat yang datar, tertutup semak, 

dengan rumput yang kurus, kering (tetapi subur jika di siram) ini berubah 

menjadi lapangan parade untuk sekitar 30.000 orang, hampir setengahnya 

pasukan kavaleri. Shalahuddin menyusun mereka menjadi tiga sayap, dengan 

Taqiyuddin memimpin sayap kanan, Gokburi komandan pasukan Allepo di 

sayap kiri, dan Shalahuddin sendiri di bagian tengah.  

Dari Busra, dia memimpin pasukanya melintasi Yordania dan pada akhir 

Juni berkemah 10 kilometer di sebelah barat LautGalilea, di wilayah yang 

menanjak, dimana pasukanya memiliki pandangan yang jelas kea rah dataran 

tinggi yang membentang ke perbukitan yang akan menjadi kancah bagi 

                                                             
136 Indra Gynawan, Legenda 4 Umara Besar : Kisah seni memimpin dari empat dinasti Islam, 

(Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), h. 166-167. 
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pertempuran yang akan datang. Di sini, di dekat sebuah desa bernama Kafr 

Sabt (Carfasset), pasukan Muslim memiliki pasokan air yang banyak dan mudah 

menjangkau Tiberias, 10 kilometer jauhnya. Ternyata, istri Raymond III, Eschiva, 

sedang berada di sana, bersama sepasukan garnisun untuk menjaganya.137 

Jum’at, 3 Juli 1187 sejak fajar, matahari mengubah padang rumput 

menjadi paron, yang menempa pasukan Frank yang berbaju zirah berat bagai 

logam tempaan. Mereka berangkat ke arah timur menuju Tiberias, Raymond 

berada di barisan depan Kesatria Hospitaller, Guy di barisan tengah bersama 

jimatnya, Salib Sejati, Balian dari Ibelin bersama Kesatria Templar di barisan 

belakang, kontingen yang lain berada di barisan kanan dan kiri. 

Sejak awal padi hari itu, semua bergantung pada satu faktor yaitu 

pasokan air. Shalahuddin memiliki cukup banyak pasokan air, yang di sediakan 

oleh pasukan unta yang membawa air dalam wadah-wadah kulit dari Danau 

Tiberias ke perkemahanya.  

Kekurangan air secara perlahan membuat pasukan Kristen kehausan 

layaknya sekam kering. Di sebelah kiri mereka terdapat punggung bukit 

berhutan yang di bentuk oleh Gunung Tur’an, dan dua bukit rendah yang di 

kenal dengan sebutan Tanduk Hattin, yang melandai kea rah desa Hattin di 

baliknya. Letaknya hanya dekitar 25 kilometer dari Danau Tiberias, sehari 

perjalanan dalam kondisi yang tepat, tetapi pasukan Shalahuddin menghadang 

                                                             
137 John Man, Op.Cit.  h.214. 
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jalan ke sana. Di sana ada sebuah mata air kecil, tetapi aliran airnya tidak cukup 

untuk kebutuhan satu pasukan. 

Satu-satunya mata air terdekat berada di Hattin, 18 Kilometer jauhnya. 

Kesanalah tujuan pasukan Kristen, kavaleri menjaga infanteri, semua 

melindungi ikon mereka, Salib Sejati, beserta iring-iringanya, uskup dari Acre 

dan Lydda. Shalahuddin gembira saat melihat mereka. “Apa yang kita hendaki 

sekarang sedang terjadi. Jika kita melakukan tindakan sebagaimana mestinya, 

ini akan menjadi akhir bagi mereka.” Dia mengirimkan kelompok penyerang 

dari pasukan pemanah untuk membuat pasukan musuh yang tengah bergerak 

maju terpotong dari basis mereka, dan dari pasokan air yang sangat sedikit di 

Tur’an. Sekarang, orang-orang Kristen sudah tidak mungkin lagi mundur. 

Namun, dengan pasukan yang kelelahan dan di perlambat oleh rasa 

haus  dan di kepung oleh pasukan Shalahuddin, pada malam malam itu Guy 

memutuskan untuk berkemah di dasar lereng yang menenjak ke Tanduk, 

dengan Hattin dan sumur-sumurnya masih berjarak 4 kilometer. Raymond dari 

Tripoli berkuda dari barisan depan sambil berteriak: “Ya Tuhan, perang sudah 

berakhir, kita sudah habis, kerajaan sudah tamat.”138  

Sabtu, 4 Juli, fajar. Pasukan Muslim sudah cukup beristirahat, cukup air 

minum, bersenjata lengkap dan siap membantai. Untuk sementara waktu, 

Shalahuddin tidak bergerak, menunggu matahari memanas, dan melihat apa 

                                                             
138 Ibid, h. 218-219. 
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yang dilakukan orang-orang Kristen: mundur atau mempersiapkan pertahanan 

terakhir, atau pergi ke danau, atau ke sumur Hattin. Shalahuddin, sebagaimana 

jenderal yang hebat, berkuda ke hilir mudik sepanjang barisan, memuji dan 

menyemangati pasukan. “Merekan penuh percaya diri,’’ catat Imaduddin. “Ada 

yang mengasah tombaknya, ada yang mengencangkan pelindung kudanya, 

menyetel panahnya, atau bersyukur atas pertolongan Allah. Di sini, selama 

menunggu pagi, kita dapat mendengar seruan Allahu Akbar, disana ada 

keinginan untuk berada di tengah orang-orang bahagia yang terpilih untuk 

selamat, di tempat lain ada harapan untuk mati syahid.’’139  

Kemandirian Shalahuddin Al-Ayyubi juga terlihat dalam sikap 

keberanianya terhadap para musuhnya. Dia patut di contoh dalam 

keberaninya. Kawan maupun lawan mengakui hal ini. Pahlawan ini tidak seperti 

para raja dan komandan perang lainya yang duduk-duduk diatas singgahsana 

dan hanya mengeluarkan perintah kepada prajurit mereka untuk pergi 

berperang. Apabila para prajurit itu menang, mereka akan menjadi juara. 

Namun apabila prajurit itu kalah, mereka aman di markas besar mereka. 

Shalahuddin tidak seperti para raja dan komandan perang itu karena ia biasa 

berada di barisan pertama ketika ingin menyerang musuh dan keluar bersama 

                                                             
139 Ibid, h.221-222. 
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pasukanya untuk mengiringi mereka ke medan perang. Dia bahkan ikut 

merasakan resiko dan kemelut perang bersama pasukanya.140 

Misalnya keberanianya ketika melindungi perjalanan pulang jemaah 

haji Muslim. Setelah serangan keji dari pasukan Frank, Sultan Shalahuddin 

mulai melakukan persiapan dan mengumpulkan pasukan. Dia mempersiapkan 

beberapa battalion mujahidin untuk menimpakan hukuman keras kepada 

semua orang Frank dan mengambil kembali tanah isra’ dan negeri turunya para 

nabi yang sebelumnya tidak ada jalan untuk itu. 

Waktu itu adalah waktu kembalinya jemaah haji Muslim. Penguasa 

Karak bersiap-siap untuk memburu dan menyerang mereka ketika kembali. 

Sementara itu, Shalahuddin juga bersiap-siap untuk melindungi mereka setelah 

mengumumkan jihad di semua penjuru negerinya. Dia berkemah di Qasr As-

Salamah dekat Busra. Dia tetap berada di sana hingga jemaah haji Muslim 

lewat dengan selamat, aman, dan tenang. Para haji mendoakan Sultan 

Shalahuddin semoga mendapatkan kemenangan atas bangsa yang hanya 

berkeinginan untuk mengingkari perjanjian. Kefanatikan dan kedengkian telah 

membutakan mereka. Kebodohan dan permusuhan telah mengeraskan hati 

mereka sehingga mereka terjerumus ke dalam keburukan yang mereka 

perbuat.141 

d. Gotong Royong 

                                                             
140 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op. Cit. h. 218. 
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Gotong royong dalam bahasa arab sering disebut ta’awana-

yata’aawuna-ta’awuna, yang artinya tolong menolong, gotong-royong, bantu 

membantu dengan sesama manusia.142 Sikap gotong royong dijelaskan dalam 

Al Qur’an surah Al Maidah ayat 2: 

                     

            . 

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” 
(Q.S Al Maidah: 2).143 

 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, 

menjalin komunikasi dan persahabatan, member bantuan/pertolongan kepada 

orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai, 

kerja sama, musyawarah mufakat, tolong menolong solidaritas, empati, anti 

diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.144 

Sikap gotong royong Shalahuddin di pengaruhi oleh beberapa orang di 

sekitarnya, diantaranya Asaduddin Syirkuh. Syirkuh sendiri sangat menyayangi 

                                                             
142142 Arif Rahman, Buku Wujud Persatuan dan Kesatuan di Masyarakat, (Jakarta:Pustaka 

jaya, 2008), h. 35. 
143 Kementerian Agama RI, Ibid, h. 106. 
144 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Loc. Cit. 
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keponakanya. Dia mengajari Shalahuddin menunggng kuda, memanah, 

mengayungkan pedang, memainkan tombak, hingga segala siasat dan strategi 

militer. Di kemudian hari, Shalahuddin sering mengenang saat-saat indah 

bersama Syirkuh dengan berbagai cerita pada sekretaris dan orang 

terdekatnya, betapa ia merindukan sang paman. 

Disamping sosok Syirkuh, tentu saja ada sang ayah Najmuddin Ayyub, 

yang paling berjasa dan berpengaruh bagi Shalahuddin. Jika Syirkuh terkenal 

hebat dan berani dalam urusan militer, maka Najmuddin Ayyub merupakan 

administrator ulung dan birokrat andal  yang memiliki visi jauh ke depan. 

Ketenangan dan kematangan Najmuddin ia wariskan kepada anaknya. 

Shalahuddin menyaksikan sendiri bagaimana hari-hari ayahnya tatkala 

menjabat Gubernur Baalbak dan Damaskus. 

Dengan latar belakang itu, Shalahuddin menjelma sebagai panglima 

yang komplit. Ia hidup zuhud dan tak mempan tergoda harta. Shalahuddin tak 

segan-segan berbaur bersama tentaranya ketika membangun benteng atau 

menara. Ia ikut memikul bongkahan batu, berpeluh keringat, dan tersenyum 

lebar bersama bawahanya. Tatkala Al Quds berhasil di rebut, Shalahuddin ikut 

turut tangan merenovasi bangunan yang rusak. Aksinya ini mengundang 

simpati dan decak kagum siapa saja, hingga orang-orang dari segala kalangan , 

tanpa di komando terjun bergabung bersama tentara. Baik tua-muda, kaya-

miskin, bangsawan, rakyat jelata, wanita orang tua, anak-anak, sampai warga 
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non-Muslim pun ikut bergotong royong. Sungguh, sebuah pemandangan yang 

amat mengharukan.145 

Sultan Shalahuddin selalu menolong orang yang membutukan 

pertolongan bahkan orang yang memusuhinya sekalipun. Suatu ketika raja 

Richard jatuh sakit. Lantas, ia mengirim utusan kepada Sultan Shalahuddin 

pada masa-masa perjanjian damai, meminta tolong kepadanya agar mengirim 

seorang dokter untuk mengobatinya. Di bidang kedokteran, orang Arab lebih di 

prioritaskan daripada orang Eropa. Mereka tahu itu. 

Disebutkan bahwa bukanya mengirim seorang dokter untuk mengobati 

Richard, Shalahuddin justru datang sediri dengan menyamar dan di temani 

seorang pendamping. Setelah itu, Shalahuddin mengobatinya dengan sejumlah 

obat-obatan yang di perlukan, yang juga ia bawa sendiri. Setelah itu Richard 

sembuh. Ia baru mengetahui hal itu setelah sembuh, hingga kejadian tersebut 

sangat membekas di hatinya.146 

Shalahuddin Al-Ayyubi memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Ia amatlah 

dermawan, bahkan cenderung diluar akal sehat. Jika sedang royal, tak segan-

segan ia membagi seluruh hartanya kepada siapa saja yang ia temui. Baginya 

harta Cuma godaan dari wujud kesengangan duniawi. Shalahuddin pantang 

melihat orang miskin, ia mudah sekali iba dan berurai air mata pada derita 

kaum lemah. Sampai-sampai saking dermawanya, pembantunya sering 

                                                             
145 Muhammad Nashih ‘Ulwan, Op.Cit, h. 196-198. 
146 Muhammad Ali, Op.Cit. h. 232-233. 
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berdusta dengan mengatakan harta negara telah habis. Sebab kalau tidak, 

Shalahuddin akan membagikanya sampai tak tersisa, padahal negara masih 

membutuhkan belanja militer yang cukup besar. 

Tatkala wafatnya di Damaskus tanggal 4 maret 1193, Shalahuddin hanya 

mempunyai uang satu dinar dan 47 dirham. Bahkan ketika seluruh hartanya 

dikumpulkan, tetap tak sanggup menanggung biaya pengebumianya. 

Keluarganya terpaksa meminjam uang, kain kafan pun diberikan salah seorang 

Menterinya.147 

Shalahuddin melakukan banyak sekali perbuatan belas kasihan dan 

bermurah hati kepada berbagai orang sepanjang hidupnya, tetapi tak ada yang 

membentuk reputasinya dengan lebih efektif selain merebut kembali 

yerusalem. Tentu saja, orang-orang Muslim mengaguminya sejak saat itu. 

Begitu juga banyak orang Kristen, selama beradad-abad.  

Seperti semua orang, Gibbon juga menempatkanya dalam posisi baik. 

Pada zamanya (katanya) membandingkan kemanusiaan Shalahuddin dengan 

pembantaian perang Salib pertama telas menjadi sebuah klise. Patut di ingat 

bahwa orang-orang muslim pada tahun 1098 telah melakukan perjuangan 

panjang, sedangkan orang-orang Kristen pada tahun 1187 menyerah dengan 

perjanjian. Namun tetap saja, “Keadilan memang ada karena kesetiaan, yang di 

pegang sang penakhluk Turki dalam memenuhi persyaratan perjanjian, dan ia 

                                                             
147 Indra Gunawan, Op.Cit. h.199. 



117 
 

sepatutnya di puji karena pandangan iba yang ia tunjukan padapenderitaan 

yang kalah. Dalam perbuatan belas kasih ini, kebajikan Shalahuddin layak 

mendapatkan kekaguman dan kecintaan kita.148 

 

 

e. Integritas 

Sikap Integritas didalam Al Qur’an di jelaskan pada surah As-Shaffat 

ayat 2: 

                  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu 
mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?”. (Q.S As-Shaff : 2).149 

 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang 

di dasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat di 

percaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan 

kesetiaan pada nilai-nilai kesetiaan dan moral. Karakter meliputi sikap 

tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial 

melalui konsistensi tindakan dan perkataan berdasarkan kebenaran. Subnilai 

integritas antara lain, kejujuran,cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, 

                                                             
148 Jhon Man, Op.Cit. h.255. 
149 Kementerian Agama RI, Ibid, h. 551. 
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antikorupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan dan menghargai martabat 

individu.150 

Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, 

komitmen moral, antikorupsi, keadilan, tanggung jawab, teladan.151 

Sikap integritas Shalahuddin Al-Ayyubi juga dapat dilihat ketia ia 

menjadi wazir di Mesir dimana rakyat Mesir mencintai dan percaya akan 

kepemimpinanya. Shalahuddin diangkat sebagai Wazir saat berusia 32 tahun 

setelah terlatih oleh beberapa peperangan. Dia mengambil pelajaran dari hari-

hari ketika menyertai Nuruddin dan pamanya, Syirkuh. Inilah yang menjadi 

sebab keunggulan dan keberhasilanya. 

Shalahuddin berpendapat, adalah suatu hal yang bijaksana untuk 

membuat rakyat Mesir merasa senang agar para penguasa mereka tidak 

mampu memprovokasi mereka untuk berbuat jahat kepadanya. Dia memberi 

mereka banyak anugerah. Dia menyikapi mereka dengan akhlak lemah lembut. 

Dia menggauli mereka dengan penuh toleransi. Hal ini membuat mereka 

mencintainya. 

Hal lain yang membuat semakin terkenal dan memperlihatkan 

kecakapanya adalah kemenanganya melawan pasukan Frank setelah mereka 

menyerang Damietta dan Gaza dan keberhasilanya menduduki kota Aqabah, 

                                                             
150 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Loc. Cit. 
151 Dyah Sriwilujeng, Panduan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter. (Jakarta: 

Esensi Erlangga Group, 2017), h.10. 
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yang merupakan pintu gerbang Laut Merah bagi jemaah haji Mesir dan wilayah 

lainya menuju Mekah. Kemenangngan besar ini  dan perlindungan terhadap 

jalan jemaah haji adalah salah satu faktor  terbesar yang menumbuhkan saling 

kepercayaan, kecintaan, dan ketulusan antara dirinya dan penduduk Mesir. Hal 

ini merupakan salah satu sebab yang mendorong penduduk Mesir untuk 

meninggalkan sekte Syiah dan bergabung bersama saudara-saudara mereka 

yang Sunni dibawah kepemimpinan Shalahuddin  untuk memerangi musuh 

Allah dan musuh mereka, yaitu orang-orang kafir yang selalu berbuat 

kedzaliman dan kaum Salibis yang senantiasa mendengki.152    

Sikap integritas Shalahuddin Al Ayyubi dapat kita lihat pada 

keteladanan dan martabat menghargai individu nya setelah meraih 

kemenangan dalam perang Hittin. Ketika Allah memberikan kemengangan 

kepada Sultan Shalahuddin, ia duduk di halaman depan tenda, karena saat itu 

tenda belum di pasang sementara orang-orang membawa sejumlah tawanan  

kepadanya dan siapa saja yang mereka tangkap. Kemudian tenda didirikan 

kemudian ia duduk dengan rasa senang dan bersyukur atas nikmat yang Allah 

berikan. 

Setelah itu, Sultan Shalahuddin memanggil Raja Jafra.153 Ia 

memberikan minuman air dingin kepada sang raja, lalu sang raja pun 

meminumnya. Ia sangat haus. Kemudian, Shalahuddin memberikan sebagian 

                                                             
152 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op. Cit. h. 108-109. 
153 Jafra Jaudin Fauran 
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air kepada raja Arnat, lalu Shalahuddin berkata kepada penerjemah, “katakan 

kepada si raja, ‘kau saja yang member minum’.’’ 

Sultan Shalahuddin terbiasa dengan tradisi baik bangsa Arab dan 

kemuliaan akhlak mereka. Ketika seorang tawanan makan dan minum dari 

harta milik orang yang menawanya, berarti ia aman. Sultan Shalahuddin 

melakukan hal itu dengan maksud menerapkan akhlak mulia. 

Setelah itu Sultan Shalahuddin memerintahkan agar para tawanan 

ditempatkan di suatu tempat. Mereka pun pergi, lalu makan, stelah itu mereka 

kembali. Sultan Shalahuddin memanggil mereka semua sehingga tidak ada yang 

tertingga selain beberapa pelayan. Sultan Shaalahuddin mempersilahkan si raja 

duduk di lorong tenda dan memanggil Pangeran Arnat, lalu menyuruhnya 

berdiri karena kata-kata yang pernah ia lontarkan, “ini, aku meraih 

kemengangan untuk Muhammad.” Setelah itu Sultan Shalahuddin menawarkan 

Islam kepadanya, lalu pangeran Arnat menolak. Sultan Shalahuddin kemudian 

menghunus pedang dan menebasnya tepat di bagian pundak di hadapan 

semua orang. Allah menyegerakan ruhnya ke neraka. Setelah itu jasadnya 

dilemparkan di pintu tenda. 

Ketika si raja melihat Pangeran Arnat dikeluarkan dalam kondisi seperti 

itu, ia tidak ragu lagi bahwa sultan akan membunuhnya. Sultan Shalahuddin 

memanggi si raja, menghibur hatinya, lalu berkata, “Secara tradisi, raja tidak 
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membunuh raja. Sementara dia ini (maksudnya Pangeran Arnat) telah 

melampaui batas, sehingga terjadilah apa yang terjadi.” 

Dari kisah di atas menunjukan bahwa Sultan Shalahuddin memiliki 

sikap keteladan dan matabat mengahargai individu bahwa Sultan Shalahuddin 

memerlakukan tawananya dengan penuh kesantunan meskipun mereka 

merupakan musuh nya.154 

 

2. Analisis Nilai-Nilai Karakter 

a. Cinta Ilmu 

Cinta ilmu yaitu memiliki kegemaran untuk menambah dan memperdalam 

ilmu. 155 Didalam Al Quran, Allah swt menjelaskan akan mengangkat derajat 

orang yang memiliki ilmu pengetahuan: 

                            

                             

     

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

                                                             
154 Muhammad Ali, Op.Cit. h. 219-220. 
155 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 98. 
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dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Mujadillah: 
11).156 

 

Karakter cinta ilmu Shalahuddin Al-Ayyubi sudah ditunjukan saat ia 

masih kecil. Sebagaimana diketahui Shalahuddin menghabiskan masa kecilnya 

di Baalbekk. Sebagaimana kebiasaan anak-anak kecil di kota itu, dia selalu 

mendatangi tempat-tempat kajian untuk belajar membaca, menulis, serta 

menghafal Al-Qur’an yang mulia. Selain itu Shalahuddin juga belajar kaidah-

kaidah bahasa dan dasar-dasar ilmu Nahwu dari para ulama, seperti yang 

dipelajari oleh anak-anak para penguasa muslim. Shalahuddin adalah orang 

yang sangat paham agama. Konon, dia hafal Al-Qur’an, kitab At-Tanbih dalam 

bidang fikih, dan kitab Al-Hamasah dalam bidang syair.157 

Latihan Shalahuddin dalam menunggang kuda dan melempar panah, 

kegemaranya berburu, dan latihanya dalam operasi perang, kelak semua ini 

akan membantunya pada saat pertempuran dalam memimpin pasukan dan 

menyikapi jalan masalah dengan bijak dan aman. Dia tumbuh seperti itu karena 

zaman dia hidup adalah zaman orang gemar menunggang kuda, berburu, dan 

membangun benteng petahanan. Oleh karena itu, pada diri Shalahuddin 

terkumpul bakat, kecerdasan, keturunan, serta kesesuaian lingkungan dengan 

                                                             
156 Kementerian Agama RI, Ibid, h. 543. 
157 Abdullah Nashih ‘Ulwan, Op.Cit. h. 34. 
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pendidikan dan latihan. Semua sifat ini jarang sekali dimiliki orang seperti 

Shalahuddin.158 

Shalahuddin mencintai ilmu dan member semangat kepada para ulama. Dia 

tidak pelit menggunakan uang atau tenaga demi kepentingan membangkitkan 

gerakan pendidikan di negara. Oleh karena itu, dia banyak mendirikan banyak 

madrasah dan mendatangkan para penulis, penyair, ulama, orang-orang yang 

berpengetahuan luas, dan para seniman. Saat itu terdapat sistem pengajaran 

yang bernama kuttab. Di masa Shalahuddin, anak-anak pada permulaan 

usianya akan pergi kesebuah kuttab untuk mempelajari Al-Qur’an dan 

menghafalkan hadits Nabi. Mereka juga mempelajari kaligrafi Arab dan 

berusaha melakukan yang terbaik dalam bidang ini. Selain itu, mereka 

mempelajari prinsip-prinsip matematika, menghafal syair dan pribahasa Arab. 

Mereka juga mempelajari bagaimana melaksanakan sholat berjamaah, cara 

bedo’a, dan kiat khusyuk dalam shalat mereka.159 

   Karakter cinta ilmu Shalahuddin juga ditunjukan ketika ia menjabat wazir 

di Mesir. Kecintaanya kepada ilmu ia tunjukan dengan menstimulasi gerakan 

ilmiah di Mesir. Sultan Shalahuddin   mengadakan bazaar di lingkungan istana 

yang menjual beraneka macam buku. Bazar buku diadakan dua hari dalam 

sepekan. Kitab-kitab manuskrip yang telah using nan berdebu dikeluarkan dari 

tempat-tempat penyimpanan. Aktivitas jual-beli buku dan kitab bergeliat. Para 

ulama dari berbagai daerah berdatangan untuk membeli buku-buku yang 

                                                             
158 Ibid, h.35. 
159 Ibid, h. 246. 
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tersedia. Mereka mempelajari isi buku-buku tersebut dan meneliti kandungan-

kandunganya. Setelah itu Sultan Shalahuddin mendirikan madrasah-madrasah 

di berbagai penjuru daerah, hingga dipenuhi oleh para pelajar dan ilmu 

pengetahuan, bahkan mereka berdesak-desakan. Hingga akhirnya, gerakan 

intelektual berkembang pesat.160  

    Dari kecil Shalahuddin diajarkan dekat dengan masjid dan mencintai Al-

Qur’an. Pada umur Sembilan tahun, dibawah bimbingan gurunya Quthbuddin 

An-Naisabury dan Ibnu Ashrun, ia mulai menghafal Kitabullah. Di usia 11 tahun, 

Shalahuddin sepenuhnya telah khatam menghafal Al-Qur’an. Dari sana ia mulai 

mencintai ilmu dan giat menghadiri halaqah serta berbagai majlis ulama. Tak 

hanya ilmu agama, Shalahuddin juga cerdas dalam ilmu sains dan sosial. Ia 

hafal banyak syair dan silsilah nasab Arab serta adat-istiadatnya. Shalahuddin 

gemar berguru dan mengumpulkan pengetahuan dari orang luar yang datang 

ke Damaskus, baik tamu ayahnya maupun kafilah yang singgah.161  

 

b. Adil 

   Adil adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak dengan tanpa 

mambeda-bedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Dan mamberikan 

hukuman kepada orang yang telah melakukan kesalahan sesuai dengan kadar 

                                                             
160 Muhammad Ali, Op.Cit, h. 207. 
161 Indra Gunawan, Op.Cit, h.197. 
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kesalahannya, tidak berlebih-lebihan dan tidak keterlaluan.162Allah swt 

menjelaskan sikap adil didalam Al-Qur‟an surah An Nisa Ayat 58: 

                        

                       

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).163 

 

   Shalahuddin adalah orang yang adil, penyayang, penyantun, dan senang 

menolong orang lemah. Dia biasa memutuskan perkara setiap hari Senin dan 

Kamis di majlis umum dengan di hadiri oleh para ahli fiqih, qadhi, dan ulama. 

Dia membuka pintu untuk orang-orang yang akan mengadukan perkara dari 

seluruh lapisan masyarakat, baik tua maupun muda. Dia melakukan hal itu baik 

ketika berada dalam perjalanan maupun di tempat tinggalnya. Setiap kali ada 

orang yang meminta pertolongannya, dia berhenti dan mendengarkan 

masalahnya. Dia memperhatikan keluhan dan ceritanya.164 

   Diantara yang menunjukan keadilanya ketika Shalahuddin meninggalkan 

Mesir dan sampai di Busra. Pemimpin kota ini menyambutnya dengan penuh 

hormat. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan ke Damaskus dan sampai di sana 

                                                             
162 Abdul Mun‟im al-Hasyimi, Akhlak Rasul Menurut Bukhari dan Muslim,( Jakarta : Gema 

Insani, 2016), h. 220. 

163 Kementrian RI, Ibid, h. 87. 
164 Muhammad Nashih ‘ulwan, Op.Cit, h. 216-217. 
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pada bulan Rabi‟ul Awal tahun 570 H/ 1174 M. Dia masuk ke rumah ayahnya 

dan beristirahat sejenak hingga benteng diserahkan kepadanya. Dia lalu pergi ke 

sana dan mengambil alih harta dan perbendaharaannya. Pada waktu itu 

Shalahuddin tidak berpikir untuk menjadikan kekuasaan sebagai alat eksploitasi 

untuk mengumpulkan harta, menimbun kekayaan, dan menceburkan diri 

kedalam kemewahaan dan kesenangan. Akan tetapi, dia senantiasa hidup 

secukupnya. Tatkala meninggal, dia tidak mempunyai harta. 

   Akan tetapi, apa yang dilakukan Shalahuddin terhadap harta dan 

perbendaharaan yang dia peroleh dan berada di tanganya? Dia membagi-

bagikannya kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhak 

menerimanya agar terwujud prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat. 

Harta itu juga digunakan untuk mengatasi problem kebodohan, kemiskinan, dan 

penyakit sesuai dengan keadilan Islam dan tuntunan Al-Qur‟an.165 

  Shalahuddin menegakan keadilan di Damaskus dan menghilangkan 

kedzaliman. Dia mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya dan menghapus 

pajak-pajak tidak adil yang pernah direkayasa oleh para penguasa sebelumnya. 

Sa’ad bin Abdullah mencatat pengawasan Shalahuddin terhadap keadilan. Dia 

mendo’akanya agar senantiasa mendapatkan petunjuk.166 

 

c. Visioner. 

                                                             
165 Ibid, h. 69-70. 
166 Ibid, h. 72. 
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 Visioner yaitu berwawasan jauh ke depan.167 Sahalahuddin mempunyai 

tujuan yang sangat mulia yaitu menakhukan Jerusalem dan membebaskan 

umat Islam dari kejahatan kaum Salib. Dalam mewujudkan tujuannya tersebut 

Shalahuddin tidak meraihnya dengan mudah tetapi melalui proses yang 

panjang, salah satunya adalah menyatukan berbagai negeri dan membangun 

ukhwah dan keharmonisan di antara mereka. 

  Pada tahun 579 H, Shalahuddin mengundang saudaranya, Al-Malik Al-‘Adil, 

untuk menghadiri mukhtamar Islam yang diselenggarakan di Damaskus untuk 

para duta pemimpin muslim. Di antara mereka ada Syaikh Asy-Syuyukh 

Syahruddin dan Syihabuddin Basyir sebagai duta dari Khalifah An-Nashir 

Lidinillah Al-‘Abbasi, Al-Qadhi Muhyiddin Asy-Syahraruzzi dan Baha’uddin bin 

Syidad sebagai duta penguasa Mosul, Mu’izzuddin Sinjar duta penguasa Jazirah, 

dan para duta lainya. Dalam mukhtamar ini, shalahuddin berusaha 

menghilangkan perselisihan di antara para pemimpin muslim serta 

membangun ukhwah dan keharmonisan di antara mereka. Tercapailah 

kesepakatan di antara mereka untuk bersatu. 

  Negeri-negeri yang di persatukan oleh Shalahuddin semakin bertambah 

luas. Kekuasaannya melebar hingga ke beberapa wilayah, mulai dari Ramlah 

hingga Danau Nil. Naunganya membentang hingga meliputi pantai Afrika Utara 

hingga Tripoli. Dia menundukan negeri Yaman dan Aden. Dia menguasai pantai 

                                                             
167 Marzuki, Op.Cit, h. 99. 
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Tripoli dan Tunisia hingga kota Qabis. Di semua penjuru ini, namanya disebut 

dalam khutbah. 

  Umat Islam dari berbagai negeri mengikatkan harapan besarnya kepada 

sang pahlawan Shalahuddin. Mereka merasa gembira dengan terwujudnya 

persatuan kaum Muslim melalui kedua tangannya. Tibalah saatnya, setelah 

persatuan erat ini menyerang negara Salibis di Jerusalem dan menendangnya 

dalam pertempuran yang menentukan. Sebuah pertempuran yang mempunyai 

gaung dalam sejarah dan menjadi kebanggaan bagi generasi-generasi 

berikutnya.168 

d. Berhati Lembut 

Berhati lembut yaitu memliki sifat dan sikap yang penuh dengan 

kelembutan dan kasih sanyang.169 Shalahuddin Al-Ayyubi memiliki  karakter 

berhati lembut, diantaranya ditunjukan ketika ia membuat kebijkan politik 

dalam memperlakukan kaum Salib. Dia memperlakukan pasukan salib dengan 

lembut, kasih sanyang, dan baik. 

Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi melihat banyak sekali orang Frank yang 

menggendong kedua orang tuanya yang lemah diatas punggungnya atau 

kerabatnya yang sakit. Pemandangan ini sangat membekas dalam jiwanya dan 

membuatnya susah. Dia tidak tahan melihat semua itu. Dia lalu memerintahkan 

prajuritnya mengeluarkan harta untuk diberikan kepada mereka. Binatang-

binatang kendaraan dibagikan kepada mereka untuk memikul beban-beban 

                                                             
168 Muahmmad Nashih ‘Ulwan, Op.Cit, h. 86-88. 
169 Marzuki, Op.Cit, h. 99. 
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mereka ke suatu negeri yang harus mereka capai dengan berbagai kesukaran 

yang melelahkan. 

Rasa kasihannya kepada para wanita lebih besar. Tatkala itu, di Jerusalem  

terdapat salah seorang istri raja romawi. Dia menjadi biarawati. Dia sedang 

melakukan ibadah dan taqarub kepada Allah. Di sekelilingnya berkerumun 

banyak pembantu dan pengikutnya. Dia mempunyai banyak harta. Sultan 

Shalahuddin lalu menjamin keamanan diri wanita itu, hartanya, dan juga para 

pengikutnya. 

Tatkala Ratu Sybil meminta izin kepadanya untuk berangkat bersama para 

pengikutnya, Sultan Shalahuddin memperlihatkan rasa belas kasihan terhadap 

kondisinya. Rasa terima kasih dan pujian kepada Sultan tidak mampu di 

ungkapkan oleh lisan. Sultan mengajaknya berbincang-bincang dengan ramah 

dan belas kasih. Sultan mengantarkanya ke tempat suaminya dipenjara di 

benteng Nablus. Sultan mengizinkanya untuk tinggal sejenak bersama 

suaminya. Keluarnya ratu Sybil diikuti oleh sekian banyak wanita yang 

menangis dan menggendong anak-anak mereka. Tatkala mendekati Sultan, 

mereka maju dan berkata kepadanya, “Wahai Sultan! Apakah anda 

membiarkan kami pergi meninggalkan negeri ini, padahal kami adalah istri, ibu, 

dan putrid dari para tentara yang masih berada dalam tawananmu?  Sekarang, 

kami harus meninggalkan negeri ini selamanya. Sementara itu, para tentara 

yang kami tinggalkan itu adalah pelindung dalam hidup kami. Mereka adalah 

senjata kami dalam hari-hari kami. Apabila kami kehilangan mereka, berarti 
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kami juga kehilangan hidup ini. Namun bila engkau memberikan mereka 

kepada kami, berarti engkau telah meringankan penderitaan kami, 

menyingkirkan kesusahan kami, dan menjauhkan kesengsaraan kami. Sebab, 

kami tidak mampu bertahan di atas bumi ini tanpa ada penolong atau pihak 

yang menangguhkan nafkah kami.” 

Sultan terenyuh mendengar dan melihat tangisan mereka. Dia lalu 

memerintahkan agar memberikan kepada para ibu itu tawanan yang 

merupakan anak-anak mereka, kepada para istri itu tawanan yang merupakan 

suami-suami mereka, dan kepada para putrid itu tawanan yang merupakan 

bapak-bapak mereka. Dia juga bersumpah untuk memperlakukan orang yang 

masih menjadi tawanan dengan penuh kebaikan dan penuh kasih.170  

e. Peduli Lingkungan Sekitar 

Peduli lingkungan sekitar yaitu selalu memelihara dan menjaga 

lingkungan sekitar.171 Sultan Shalahuddin sangat peduli terhadap lingkungan 

sekitar, hal ini dapat di tunjukan ketika ia mulai masuk ke Jerusalem. Sultan 

Shalahuddin ingin memasuki Jerusalem dengan tidak menimpakan keburukan 

dan tidak berbuat kerusakan. 

Dia memilih masuk kota Jerusalem dengan damai tanpa mengerahkan 

kekuatan pasukanya yang banyak. Sebab, hal itu bias menghancurkan 

bangunan-bangunannya dan mencemari kesucianya. Sepertinya ia ingin 

                                                             
170 Muhammad Nashih ‘Ulwan, Op.Cit, h. 124-126. 
171 Marzuki, Op.Cit, h. 101. 
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mengulang kembali perjalanan hidup khafilah Umar bin Khattab dalam 

menakhlukan kota ini untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, Shalahuddin 

mengirimkan beberapa orang utusan kepada penduduk Jerusalem untuk 

meminta mereka menyerehkan kota ini dengan beberapa syarat yang dia 

tentukan.172   

Kepedulianya terhadap lingkungan juga Shalahuddin buktikan dengan 

memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak. Perbaikan paling penting adalah 

tembok Kairo. Setelah sebagian besar tembok runtuh dan menjadi jalan pintas 

tempat orang-orang keluar masuk Kairo dengan mudah, Shalahuddin 

membangun lagi tembok. Dia mengangkat At-Tawasyi  Baha’uddin Qaraquz 

sebagai supervisor pembangunan. Panjang tembok ini 29.302 hasta. Tembok ini 

mengelilingi beberapa kota pada waktu itu yang mencakup kota Fustat yang 

didirikan oleh ‘Amru ibnul ‘Ash, kota Al-‘akar yang didirikan oleh Shalih bin Ali-

Al-‘Abbasi, dan kota kairo yang didirikan oleh Jauhar Ash-Shaqilli. Tujuan 

pembangunan tembok ini adalah melindungi kairo dari para aggressor.173 

Shalahuddin tidak hanya memperhatikan pembangunan pertahanan 

militer, namun ia juga memperhatikan pembangunan Pulau Rudah dan Giza, 

memasang alat pengukur kedalaman Sungai Nil, dan menggali kanal. Dia juga 

membangun beberapa rumah sakit, seperti Rumah Sakit Marstan, yang 

merupakan bangunan besar untuk urusan kemanusiaan di Kairo. Dia 

                                                             
172 Muhammad Nashih ‘ulwan, Op.Cit, h. 113-114. 
173 Ibid, h. 242. 
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membangun rumah sakit ini semata-mata untuk mendapatkan pahala dari 

Allah. Dia mengangkat seorang yang terdidik untuk mengawasi rumah sakit dan 

mengurusi took obat. Dia melatih orang-orang itu mengenai bagaimana 

menyalurkan berbagai macam obat kepada para pasien. Ada beberapa kamar 

yang siap untuk menerima para pasien dan ruang tersendiri untuk wanita.174 

Shalahuddin melihat Iskandariah sebagai tempat yang menarik 

perhatian orang-orang Frank. Dia mengkhawatirkan kota ini dari mereka. Dia 

lalu memerintahkan untuk membangun tembok dan menara. Kemudian dia 

membangun rumah sakit jiwa sebagaimana rumah sakit jiwa yang dia bangun 

di Kairo. Pengarang kitab Shubh Al-A’sya berkata, “Ketika Shalahuddin menjadi 

raja Mesir dan menguasai istana, di istana terdapat sebuah ruangan yang 

dibangun oleh Al-‘Aziz ibnu Al-Mu’iz pada 384 H. Sultan menjadikan ruangan ini 

sebagai rumah sakit jiwa. Selain itu, dia mendirikan bangunan besar untuk 

orang-orang asing dan berjanji membangun jembatan dank anal untuk 

memperbaiki keadaaan para petani.”175   

 

B. Relevansi Pendidikan Karakter dalam kisah Shalahuddin Al - Ayyubi pada 

Pendidikan Saat Ini 

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan 

jiwa anak-anak baik lahir maupun batin dan sifat kodratnya menuju arah peradaban 

                                                             
174 Ibid, h. 244. 
175 Ibid, h. 245-246. 
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manusia yang lebih baik. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam kehidupan 

Shalahuddin Al-Ayyubi memberikan teladan kepada kita semua umat di dunia. Ini 

terbukti, bahwa Shalahuddin Al-Ayyubi tercatat sebagai tokoh Islam yang memiliki 

karakter yang dapat menjadi teladan bagi kita semua dalam berkehidupan sosial 

dan terlebih lagi dalam tugas mulia yaitu membebaskan Palestina dari kaum Salib.  

Dengan melihat pendidikan di Indonesia saat ini, 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 kehidupan bangsa, bertujuan unutk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.176 

 

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, pendidikan di sekolah 

tidak hanya terkait upaya penguasaan di bidang akademik oleh peserta didik, 

namun harus diimbangi dengan pembentukan karakter, yaitu mengembangkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Untuk melakukan pembentukan karakter ini, 

pada tahun 2010 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

membuat rumusan 18 nilai yang menjadi pilar pendidikan budaya dan karakter 

bangsa.  

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

Grafika, 2004), h.3. 
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Pemerintah menyadari bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental yang 

memperkuat pendidikan karakter mestinya dilaksanakan oleh semua sekolah di 

Indonesia, bukan saja terbatas pada sekolah-sekolah binaan, sehingga peningkatan 

kualitas pendidikan yang adil dan merata dapat segera terjadi. Penguatan 

pendidikan karakter di sekolah diharapkan dapat memperkuat bakat, potensi dan 

talenta seluruh peserta didik.  

Sebagai kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan 

Karakter Bangsa Tahun 2010 pemerintah membuat gerakan penguatan pendidikan 

karakter (PPK). Gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam 

pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan. Ada 

lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu 

dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK, lima nilai itu adalah, religius, 

nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. 

Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi gejala-gejala yang merusak 

karakter para siswa di Indonesia, antara lain tindakan kekerasan disekolah, seperti 

siswa yang sering memalak temannya, mengucilkan seorang teman dan 

memusuhinya, mengejek dan menghina teman, mengancam teman yang tidak 

memberikan contekan, mengambil barang teman dengan paksa, melukai teman 

secara fisik. Serta berkurangnya tindakan-tindakan yang di lakukan para siswa 

remaja saat ini seperti sek bebas, narkoba, serta minum-minuman keras. Serta hal 

itu juga di imbangi dengan pendidikan karakrekter dalam Al-Qur’an dan Hadits.  
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Jelas, hal-hal yang menyimpang dari atribut karakter menurut al-Qur’an dan 

Hadits dan nilai-nilai karekter bangsa merupakan konsepsi yang bertetangan dengan 

nilai Islam yang mengatur keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Fenomena-

fenomena tentang krisis multidimensional pada realitas sosial, seperti tindakan 

kekerasan, tindakan amoral, tawuran, korupsi yang terjadi di masyarakat, 

membuktikan bahwa perlu adanya menciptakan, menanamkan, dan mewujudkan 

nilai-nilai pendidikan karakter. Penciptaan, penanaman, dan perwujudan nilai-nilai 

pendidikan karakter dapat di lakukan dengan mengenalkan keteladanan tokoh 

melalui karakter-karakter yang dimilikinya. Tokoh Shalahuddin Al-Ayyubi memiliki 

karakter mulia yang dapat dijadikan teladan menanamkan karakter mulia pada 

peserta didik.  

Shalahuddin Al-Ayyubi adalah seorang panglima perang dan pemimpin 

umat yang terkenal sebagai pemimpin perang Salib.  Shalahuddin Al-Ayyubi 

merupakan sosok pemimpin yang tidak banyak bicara namun banyak bekerja, 

memiliki kepedulian yang besar terhadap sesama, memiliki sikap toleransi yang 

tinggi, memiliki rasa kasih sayang yang tinggi dan memiliki semangat kebangsaan 

yang kuat. Shalahuddin Al-Ayyubi membangun dan memimpin negara dengan 

mengedepankan nilai-nilai kerohanian tanpa mengesampingkan nilai-nilai yang lain. 

Shalahuddin Al-Ayyubi juga memiliki karakter-karakter yang mulia yang 

patut diteladani oleh siswa dalam aktivitas keseharianya mereka, seperti taat 

kepada Allah dan Rasul-Nya, Nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan integritas. 
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Sehingga Shalahuddin Al-Ayyubi termasuk salah satu tokoh sejarah Islam yang patut 

di teladani oleh siswa. Nilai-nilai pendidikan karakter Shalahuddin Al-Ayyubi 

tersebut sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam penyempurnaan 

pelaksanaan pendidikan saat ini. Pendidikan karakter dalam kaitannya dengan 

Pendidikan saat ini mempunyai relevansi yaitu nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kisah Shalahuddin Al-Ayyubi memiliki karakter mulia yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan. 

Nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah Shalahuddin Al-Ayyubi yang 

penulis temukan berjumlah 10, sangat sesuai dengan program penguatan dan 

pedoman pendidikan karakter saat ini. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah 

Shalahuddin Al-Ayyubi itu menjadi padu untuk diterapkan dalam dunia pendidikan, 

bahkan sebelum adanya nilai-nilai karakter bangsa dan atribut karakter menurut Al-

Quran dan Hadits itu di rumuskan, dalam kehidupan Shalahuddin Al-Ayyubi sudah 

ada, sehingga dalam nilai-nilai karakter tersebut dapat menjadi acuan kita untuk 

menjadikan pedoman dalam dunia pendidikan saat ini dan menjadikan Shalahuddin 

Al-Ayyubi sebagai idola teladan di dalam dunia pendidikan manapun. 

Dari pemaparan tersebut dapatlah penulis simpulkan bahwasannya 10 nilai-

nilai pendidikan karakter  dalam kisah Shalahuddin Al-Ayyubi tersebut sangat 

relevan dengan pendidikan saat ini, yaitu penulis melihat sintesisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam konsep dan penguatan pendidikan karakter terdapat 5 

nilai-nilai karekter dan 10 nilai-nilai karakter yang penulis temukan dengan referensi 
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buku-buku primer dan sekunder, dimana memiliki kesamaan dalam arti memilik titik 

temu yang signifikan dengan pendidikan saat ini. Sehingga perlu untuk di 

kembangkan bagi para genarasi penerus. Dan penerapan pendidikan karakter pada 

pelaksanaan pembelajaran di sekolah pada peserta didik dapat dilaksanakan dengan 

menggunkan metode kisah, yaitu kisah karakter mulia Shalahuddin Al-Ayyubi. 

Metode kisah efektif digunakan untuk membangun dan membentuk karakter 

peserta didik, karena dalam kisah terdapat berbagai keteladanan dan pendidikan 

yang dapat menyentuh perasaan peserta didik dalam belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kajian pustaka tentang Pendidikan Karakter Shalahuddin Al-Ayyubi menghasilkan 

beberapa nilai-nilai karakter beliau yang tersurat maupun tersirat dalam setiap peristiwa. 

Karakter tersebut mampu menggambarkan sosok dan kepribadian beliau secara utuh 

meskipun gambaran kesempurnaan karakter beliau tidak dapat diketahui hanya dalam satu 

buku saja. Penelitian pustaka biografi ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat disimpulkan dalam kajian ini ada 10 nilai 

karakter, yaitu : religuis, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas, cinta ilmu, 

adil, visioner, berhati lembut, dan peduli lingkungan sekitar. 

2. Pendidikan karakter dalam kaitannya dengan pendidikan saat ini mempunyai 

relevansi yakni nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah Shalahuddin Al-Ayyubi 

memiliki karakter mulia yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam kisah Shalahuddin Al-Ayyubi tersebut dapat dijadikan 

pedoman bagi penyempurnaan pelaksanaan pendidikan saat ini.  

B. Saran 

Hal – hal yang perlu penulis sarankan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pembaca 

a. Membaca dan memahami buku-buku tokoh Islam yang lain untuk 

meningkatkan pemahaman serta keteladanan terhadap tokoh Islam lainya 

sebagai Uswah Hasanah. 
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b. Meminjam atau membeli buku Shalahuddin Al-Ayyubi yang asli sebagai 

wujud penghargaan terhadap penulis berserta karyanya yang bernilai manfaat 

yang luar biasa. 

2. Bagi Pendidik 

a. Memprioritaskan penanaman nilai-nilai Islam dalam bentuk keteladanan 

terhadap Shalahuddin Al-Ayyubi. 

b. Senantiasa berorientasi untuk mengembangkan karakter peserta didik agar 

menjadi pribadi yang sholeh sesuai dengan keteladanan Shalahuddin Al-

Ayyubi. 

c. Memasukkan karakter Shalahuddin Al-Ayyubi dalam kurikulum 

pembelajaran di sekolah. 

d. Memberikan keteladanan yang nyata kepada peserta didik melalui perkataan 

mapun perbuatan yang berdasarkan karakter Shalahuddin Al-Ayyubi. 

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 Shalahuddin Al-Ayyubi. 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. 
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Demikian pembahasan mengenai pendidikan karakter dalam kisah Shalahuddin Al-

Ayyubi. Setiap peristiwa yang dialami oleh Shalahuddin Al-Ayyubi 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 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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