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PENDAHULUAN 

Islam yang dibawa oleh Muhammad Saw. merupakan agama yang paling 

lengkap di antara agama-agama yang pernah diturunkan oleh Allah kepada umat 

manusia. Kelengkapan Islam ini dapat dilihat dari sumber utamanya, al-Quran, yang 

isinya mencakup keseluruhan isi wahyu yang pernah diturunkan kepada para Nabi. 

Isi al-Quran mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah 

aqidah, syariah, dan akhlak, hingga masalah-masalah yang terkait dengan ilmu 

pengetahuan. 

Untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara mendasar, maka 

setiap Muslim harus memahami dan mengamalkan dasar-dasar Islam yang tertuang 

dalam sumber utamanya, al-Quran, dan diperjelas oleh hadis dan sunnah Nabi 

Muhammad saw. Berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw. para 

ulama kemudian membagi ajaran dasar Islam menjadi tiga, yaitu iman, islam, dan 

ihsan, yang kemudian melahirkan ajaran aqidah, syariah, dan akhlak. 

Aqidah merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasari seluruh aktivitas 

umat Islam dalam kehidupannya. Aqidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas 

dasar enam keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun iman yang enam. 

Syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum 

Muslim baik yang ditetapkan dengan al-Quran maupun Sunnah Rasul (Musa, 1988: 

131). Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang 

disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokok-pokoknya agar manusia itu sendiri 

menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama 
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Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan 

kehidupan (Syaltut, 1966: 12). Sedang akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang 

mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Inilah 

pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Maskawaih. Sedang al-Ghazali 

mendefinisikan akhlak sebagai suatu sifat yang tetap pada jiwa yang daripadanya 

timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada 

pikiran (Rahmat Djatnika, 1996: 27). 

Akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran Islam yang 

memiliki kedudukan yang sangat penting, di samping dua kerangka dasar lainnya. 

Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan aqidah dan syariah. 

Ibarat bangunan, akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah 

fondasi dan bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada 

diri seseorang jika dia tidak memiliki aqidah dan syariah yang baik. 

Nabi Muhammad Saw. dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa 

kehadirannya di muka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan 

akhlak manusia yang mulia. Nabi bersabda: 

اَ  َم َصاِلَح ْاَألْخَالِق ِإمنرواه أمحد(بُِعْثُت ِألَُمت( 

Artinya: ”Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia”. (HR. Ahmad). 

Apa yang dinyatakan Nabi sebagai misi utama kehadirannya bukanlah suatu 

yang mengada-ada, tetapi memang sesuatu yang nyata dan Nabi benar-benar menjadi 

panutan dan teladan bagi umatnya dan bagi setiap manusia yang mau menjadi 

manusia berkarakter atau berakhlak mulia. Pengakuan akan akhlak Nabi yang sangat 

agung bukan hanya dari manusia, tetapi dari Allah Swt. seperti dalam firmannya: 

 )٤: القلم( مٍ ى ُخُلٍق َعِظيْ َوِإنَك َلَعلٰ 
Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. 
al-Qalam [68]: 4). 

Karena keluhuran akhlak dan budi Nabi itulah, Allah Swt. menjadikannya 

sebagai teladan yang terbaik bagi manusia, khususnya bagi umat Islam. Allah Swt. 

berfirman: 
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  يَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اهللاَ َوالْ  ٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اهللاَ ُأْسَوٌة َحَسنَ  َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللاِ َلَقْد  
 )٢١: األحزاب( َكِثريًا

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. al-Ahzab [33]: 21). 

Untuk memahami akhlak Nabi yang lebih rinci di samping ditegaskan dalam 

hadis-hadisnya, juga bisa dilihat dari keseluruhan ayat al-Quran yang berisi perintah-

perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Apa saja yang diperintahkan Allah dalam 

al-Quran pasti dilakukan oleh Nabi, dan apa saja yang dilarang Allah dalam al-Quran 

pasti ditinggalkan dan dijauhi Nabi. Maka sangat tepat ketika ‘Aisyah (isteri Nabi) 

ditanya oleh sahabat bagaimana tentang akhlak Nabi? ‘Aisyah menjawab, “Akhlak 

Nabi adalah al-Quran.” Artinya sikap dan perilaku Nabi sehari-hari tidak ada yang 

keluar dan menyimpang dari semua aturan yang ada dalam al-Quran.  

Karena itu, siapa pun yang bermaksud meneladani Nabi atau bersikap dan 

berperilaku seperti Nabi, maka ia harus tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan 

yang ada dalam al-Quran, baik yang berupa perintah-perintah Allah maupun 

larangan-larangan-Nya. Di sinilah pentingnya umat Islam memahami isi kandungan 

al-Quran. 

Memahami isi kandung al-Quran bukan perkara mudah, tetapi dibutuhkan ilmu 

dan keseriusan tersendiri. Jangankan untuk memahami, untuk bisa membaca al-

Quran juga menjadi problem tersendiri. Dibutuhkan waktu yang lama untuk bisa 

membaca al-Quran dengan benar sehingga dapat dipahami makna dan isinya dengan 

benar. Munculnya majlis-majlis ta’lim atau taman pendidikan al-Quran menjadi 

iklim yang sangat positif dan kondusif untuk bisa mengungkap rahasia-rahasia 

dibalik kitab suci al-Quran. Dengan kajian-kajian terhadap al-Quran pula akhlak atau 

karakter umat Islam bisa dibentuk secara benar. 

  

MAKNA PENDIDIKAN KARAKTER 

Secara etimologis, kata karakter (Inggris: character) berasal dari bahasa 

Yunani (Greek), yaitu charassein yang berarti “to engrave” (Ryan and Bohlin, 1999: 

5). Kata “to engrave” bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau 
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menggoreskan (Echols dan Shadily, 1995: 214). Dalam Kamus Bahasa Indonesia 

kata “karakter” diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti 

huruf, angka, ruang, simbul khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan 

papan ketik (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 682). Orang berkarakter berarti orang 

yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.  

Dengan makna seperti itu berarti karakter identik dengan kepribadian atau 

akhlak. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, 

misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir (Doni Koesoema, 

2007: 80). Seiring dengan pengertian ini, ada sekelompok orang yang berpendapat 

bahwa baik buruknya karakter manusia sudah menjadi bawaan dari lahir. Jiwa 

bawaannya baik, maka manusia itu akan berkarakter baik, dan sebaliknya jika 

bawaannya jelek, maka manusia itu akan berkarakter jelek. Jika pendapat ini benar, 

maka pendidikan karakter tidak ada gunanya, karena tidak akan mungkin merubah 

karakter orang yang sudah taken for granted. Sementara itu sekelompok orang yang 

lain berpendapat berbeda, yakni bahwa karakter bisa dibentuk dan diupayakan, 

sehingga pendidikan karakter menjadi sangat bermakna untuk membawa manusia 

dapat berkarakter yang baik. 

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas Lickona. 

Menurutnya karakter adalah “A reliable inner disposition to respond to situations in 

a morally good way.” Selanjutnya Lickona menambahkan, “Character so conceived 

has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior” 

(Lickona, 1991: 51). Menurut Lickona, karakter mulia (good character) meliputi 

pengetahuan tentang kebaikan (moral khowing), lalu menimbulkan komitmen (niat) 

terhadap kebaikan (moral feeling), dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan 

(moral behaviour). Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian 

pengetahuan (cognitives), sikap (attitides), dan motivasi (motivations), serta perilaku 

(behaviors) dan keterampilan (skills). 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa karakter identik dengan akhlak, 

sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang 

meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan 
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Tuhannya, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Dari konsep 

karakter ini muncul konsep pendidikan karakter (character education). Ahmad Amin 

menjadikan kehendak (niat) sebagai awal terjadinya akhlak (karakter) pada diri 

seseorang, jika kehendak itu diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan 

perilaku (Ahmad Amin, 1995: 62).  

Terminologi pendidikan karakter mulai dikenalkan sejak tahun 1900-an. 

Thomas Lickona dianggap sebagai pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku 

yang berjudul The Return of Character Education dan kemudian disusul bukunya, 

Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility. 

Melalui buku-buku itu, ia menyadarkan dunia Barat akan pentingnya pendidikan 

karakter. Pendidikan karakter menurut Lickona mengandung tiga unsur pokok, yaitu 

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

dan melakukan kebaikan (doing the good) (Lickona, 1991: 51). Frye mendefinisikan 

pendidikan karakter sebagai, “A national movement creating schools that foster 

ethical, responsible, and caring young people by modeling and teaching good 

character through an emphasis on universal values that we all share” (Frye, 2002: 

2).  

 
DASAR-DASAR PENDIDIKAN KARAKTER DALAM ISLAM 

Seperti dijelaskan di atas bahwa karakter identik dengan akhlak. Dalam 

perspektif Islam, karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari 

proses penerapan syariah (ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh fondasi aqidah 

yang kokoh. Ibarat bangunan, karakter/akhlak merupakan kesempurnaan dari 

bangunan tersebut setelah fondasi dan bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin 

karakter mulia akan terwujud pada diri seseorang jika ia tidak memiliki aqidah dan 

syariah yang benar. Seorang Muslim yang memiliki aqidah atau iman yang benar 

pasti akan terwujud pada sikap dan perilaku sehari-hari yang didasari oleh imannya. 

Sebagai contoh, orang yang memiliki iman yang benar kepada Allah ia akan selalu 

mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan-Nya. 

Dengan demikian, ia akan selalu berbuat yang baik dan menjauhi hal-hal yang 

dilarang (buruk). Iman kepada yang lain (malaikat, kitab, dan seterusnya) akan 
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menjadikan sikap dan perilakunya terarah dan terkendali, sehingga akan 

mewujudkan akhlak atau karakter mulia. Hal yang sama juga terjadi dalam hal 

pelaksanaan syariah. Semua ketentuan syariah Islam bermuara pada terwujudnya 

akhlak atau karakter mulia. Seorang yang melaksanakan shalat yang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, misalnya, pastilah akan membawanya untuk selalu berbuat 

yang benar dan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Hal ini dipertegas oleh 

Allah dalam al-Quran: 

ِء آصَالَة تـَنـَْهى َعِن اْلَفْحشَ اْتُل َما أُوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوأَِقِم الصَالَة ِإن ال
 )٤٥:العنكبوت(يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعونَ  َأْكبَـُر َواهللاُ  َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اهللاِ 

 
Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) 
dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- 
perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah 
lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.” (QS. al-‘Ankabut [29]: 45). 
 

 Demikianlah hikmah pelaksanaan syariah dalam hal shalat yang juga terjadi 

pada ketentuan-ketentuan syariah lainnya seperti zakat, puasa, haji, dan lainnya. Hal 

yang sama juga terjadi dalam pelaksanaan muamalah, seperti perkawinan, 

perekonomian, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kepatuhan akan aturan muamalah 

akan membawa pada sikap dan perilaku seseorang yang mulia dalam segala aspek 

kehidupannya. 

Mengkaji dan mendalami konsep akhlak bukanlah yang terpenting, tetapi 

merupakan sarana yang dapat mengantarkan seseorang dapat bersikap dan 

berperilaku mulia seperti yang dipesankan oleh Nabi saw. Dengan pemahaman yang 

jelas dan benar tentang konsep akhlak, seseorang akan memiliki pijakan dan 

pedoman untuk mengarahkannya pada tingkah laku sehari-hari, sehingga dapat 

dipahami apakah yang dilakukannya benar atau tidak, termasuk karakter mulia 

(akhlaq mahmudah) atau karakter tercela (akhlaq madzmumah).  

Baik dan buruk karakter manusia sangat tergantung pada tata nilai yang 

dijadikan pijakannya. Abul A’la al-Maududi membagi sistem moralitas menjadi dua. 

Pertama, sistem moral yang berdasar kepada kepercayaan kepada Tuhan dan 

kehidupan setelah mati. Kedua, sistem moral yang tidak mempercayai Tuhan dan 

timbul dari sumber-sumber sekuler (al-Maududi, 1984: 9). Sistem moralitas yang 
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pertama sering juga disebut dengan moral agama, sedang sistem moralitas yang 

kedua sering disebut moral sekular. 

Sistem moralitas yang pertama (moral agama) dapat ditemukan pada sistem 

moralitas Islam (akhlak Islam). Hal ini karena Islam menghendaki dikembangkannya 

al-akhlaq al-karimah yang pola perilakunya dilandasi dan untuk mewujudkan nilai 

Iman, Islam, dan Ihsan. Iman sebagai al-quwwah al-dakhiliah, kekuatan dari dalam 

yang membimbing orang terus melakukan muraqabah (mendekatkan diri kepada 

Tuhan) dan muhasabah (melakukan perhitungan) terhadap perbuatan yang akan, 

sedang, dan sudah dikerjakan. Ubudiyah (pola ibadah) merupakan jalan untuk 

merealisasikan tujuan akhlak. Cara pertama untuk merealisasikan akhlak adalah 

dengan mengikatkan jiwa manusia dengan ukuran-ukuran peribadatan kepada Allah. 

Karakter tidak akan tampak dalam perilaku tanpa mengikuti aturan-aturan yang 

ditetapkan oleh Allah Swt.  (Hawa, 1977: 72). 

Sedangkan sistem moralitas yang kedua (moral sekular) adalah sistem yang 

dibuat atau sebagai hasil pemikiran manusia (secular moral philosophies) dengan 

mendasarkan pada sumber-sumber sekular, baik murni dari hukum yang ada dalam 

kehidupan, intuisi manusia, pengalaman, maupun karakter manusia (Faisal Ismail, 

1998: 181). Sistem moralitas ini merupakan topik pembicaraan para filosof yang 

sering menjadi masalah penting bagi manusia, sebab sering terjadi perbedaan 

pendapat mengenai ketetapan baik dan buruknya perilaku, sehingga muncullah 

berbagai aturan perilaku dengan ketetapan ukuran baik buruk yang berbeda. Sebagai 

contoh adalah aliran hedonisme yang menekankan pada kebahagiaan, kenikmatan, 

dan kelezatan hidup duniawi.  

Dalam al-Quran ditemukan banyak sekali pokok-pokok keutamaan karakter 

atau akhlak yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang Muslim, 

seperti perintah berbuat kebaikan (ihsan) dan kebajikan (al-birr ), menepati janji (al-

wafa), sabar, jujur, takut pada Allah Swt., bersedekah di jalan Allah, berbuat adil, 

dan pemaaf (QS. al-Qashash [28]: 77; QS. al-Baqarah [2]: 177; QS. al-Muminun 

(23): 1–11; QS. al-Nur [24]: 37;  QS. al-Furqan [25]: 35–37;  QS. al-Fath [48]: 39; 

dan QS. Ali ‘Imran [3]: 134). Ayat-ayat ini merupakan ketentuan yang mewajibkan 

pada setiap Muslim melaksanakan nilai karakter mulia dalam berbagai aktivitasnya. 
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Keharusan menjunjung tinggi karakter mulia (akhlaq karimah) lebih 

dipertegas lagi oleh Nabi saw. dengan pernyataan yang menghubungkan akhlak 

dengan kualitas kemauan, bobot amal, dan jaminan masuk surga. Sabda Nabi Saw. 

yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Amr: “Sebaik-baik kamu adalah yang paling 

baik akhlaknya …” (HR. al-Tirmidzi). Dalam hadis yang lain Nabi Saw. bersabda: 

“Sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku di antara kamu sekalian dan 

paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat adalah yang terbaik 

akhlaknya di antara kamu sekalian ...” (HR. al-Tirmidzi). Dijelaskan juga dalam 

hadis yang lain, ketika Nabi ditanya: “Apa yang terbanyak membawa orang masuk 

ke dalam surga?” Nabi saw. menjawab: “Takwa kepada Allah dan berakhlak baik.” 

(HR. al-Tirmidzi). 

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa karakter dalam perspektif Islam bukan 

hanya hasil pemikiran dan tidak berarti lepas dari realitas hidup, melainkan 

merupakan persoalan yang terkait dengan akal, ruh, hati, jiwa, realitas, dan tujuan 

yang digariskan oleh akhlaq qur’aniah (Ainain, 1985: 186). Dengan demikian, 

karakter mulia merupakan sistem perilaku yang diwajibkan dalam agama Islam 

melalui nash al-Quran dan hadis. 

Namun demikian, kewajiban yang dibebankan kepada manusia bukanlah 

kewajiban yang tanpa makna dan keluar dari dasar fungsi penciptaan manusia. Al-

Quran telah menjelaskan masalah kehidupan dengan penjelasan yang realistis, luas, 

dan juga telah menetapkan pandangan yang luas pada kebaikan manusia dan zatnya. 

Makna penjelasan itu bertujuan agar manusia terpelihara kemanusiaannya dengan 

senantiasa dididik akhlaknya, diperlakukan dengan pembinaan yang baik bagi 

hidupnya, serta dikembangkan perasaan kemanusiaan dan sumber kehalusan 

budinya.   

Dalam kenyataan hidup memang ditemukan ada orang yang berkarakter mulia 

dan juga sebaliknya. Ini sesuai dengan fitrah dan hakikat sifat manusia yang bisa 

baik dan bisa buruk (khairun wa syarrun). Inilah yang ditegaskan Allah dalam 

firman-Nya, “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya,” (QS. al-Syams (91): 8). Manusia telah diberi potensi untuk 

bertauhid (QS. al-A’raf [7]: 172 dan QS. al-Rum [30]: 30), maka tabiat asalnya 

berarti baik, hanya saja manusia dapat jatuh pada keburukan karena memang diberi 
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kebebasan memilih (QS. al-Taubah [9]: 7–8 dan QS. al-Kahfi [18]: 29). Dalam surat 

al-Kahfi Allah Swt. menegaskan, “Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari 

Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan 

barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".” (QS. al-Kahfi (18): 29). 

Baik atau buruk bukan sesuatu yang mutlak diciptakan, melainkan manusia 

dapat memilih beberapa kemungkinan baik atau buruk. Namun walaupun manusia 

sudah terjatuh dalam keburukan, ia bisa bangkit pada kebaikan kembali dan bisa 

bertaubat dengan menghitung apa yang telah dipetik dari perbuatannya (Ainain, 

1985: 104 ). 

Kecenderungan manusia pada kebaikan terbukti dalam kesamaan konsep 

pokok karakter pada setiap peradaban dan zaman. Perbedaan perilaku pada bentuk 

dan penerapan yang dibenarkan Islam merupkan hal yang ma’ruf  (Shihab, 1996: 

255). Tidak ada peradaban yang menganggap baik seperti tindak kebohongan, 

penindasan, keangkuhan, dan kekerasan. Sebaliknya tidak ada peradaban yang 

menolak keharusan menghormati kedua orang-tua, keadilan, kejujuran, dan pemaaf 

sebagai hal yang baik. Namun demikian, kebaikan yang hakiki tidak dapat diperoleh 

melalui pencarian manusia dengan akalnya saja. Kebaikan yang hakiki hanyalah 

diperoleh melalui wahyu dari Allah Swt. Karena Allah merupakan Dzat Yang Maha 

Benar dan pemilik segala kebenaran (QS. al-Baqarah [2]: 147; QS. Ali ‘Imran [3]: 

60; QS. al-Nisa’ [4]: 170; QS. Yunus [10]: 94 dan 108; QS. Hud [11]: 17; QS. al-

Kahfi [18]: 29; QS. al-Hajj [22]; 54; dan QS. al-Sajdah [32]: 3). 

Dengan demikian, karakter telah melekat dalam diri manusia secara fitriah. 

Dengan kemampuan fitriah ini ternyata manusia mampu membedakan batas 

kebaikan dan keburukan, dan mampu membedakan mana yang tidak bermanfaat dan 

mana yang tidak berbahaya (al-Bahi, 1975: 347). Harus dipahami bahwa pembawaan 

fitrah manusia ini tidak serta merta menjadikan karakter manusia bisa terjaga dan 

berkembang sesuai dengan fitrah tersebut. Fakta membuktikan bahwa pengalaman 

yang dihadapi masing-masing orang menjadi faktor yang sangat dominan dalam 

pembentukan dan pengamalan karakternya. Di sinilah pendidikan karakter 

mempunyai peran yang penting dan strategis bagi manusia dalam rangka melalukan 

proses internalisasi dan pengamalan nilai-nilai karakter mulia di masyarakat. 
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RUANG LINGKUP PENDIDIKAN KARAKTER DALAM ISLAM 

Secara umum karakter dalam perspektif Islam dibagi menjadi dua, yaitu 

karakter mulia (al-akhlaq al-mahmudah) dan karakter tercela (al-akhlaq al-

madzmumah). Karakter mulia harus diterapkan dalam kehidupan setiap Muslim 

sehari-hari, sedang karakter tercela harus dijauhkan dari kehidupan setiap Muslim. 

Jika dilihat dari ruang lingkupnya, karakter Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

karakter terhadap Khaliq (Allah Swt.) dan karakter terhadap makhluq 

(makhluk/selain Allah Swt.). Karakter terhadap makhluk bisa dirinci lagi menjadi 

beberapa macam, seperti karakter terhadap sesama manusia, karakter terhadap 

makhluk hidup selain manusia (seperti tumbuhan dan binatang), serta karakter 

terhadap benda mati (lingkungan alam).   

Islam menjadikan aqidah sebagai fondasi syariah dan akhlak. Karena itu, 

karakter yang mula-mula dibangun setiap Muslim adalah karakter terhadap Allah 

Swt. Ini bisa dilakykan misalnya dengan cara menjaga kemauan dengan meluruskan 

ubudiyah dengan dasar tauhid (QS. al-Ikhlash [112]: 1–4; QS. al-Dzariyat [51]: 56), 

menaati perintah Allah atau bertakwa (QS. Ali ‘Imran [3]: 132), ikhlas dalam semua 

amal (QS. al-Bayyinah [98]: 5), cinta kepada Allah (QS. al-Baqarah [2]: 165), takut 

kepada Allah (QS. Fathir [35]: 28), berdoa dan penuh harapan (raja’) kepada Allah 

Swt. (QS. al-Zumar [39]: 53), berdzikir (QS. al-Ra’d [13]: 28), bertawakal setelah 

memiliki kemauan dan ketetapan hati (QS. Ali ‘Imran [3]: 159, QS. Hud [11]: 123), 

bersyukur (QS. al-Baqarah [2]: 152 dan QS. Ibrahim [14]: 7), bertaubat serta 

istighfar bila berbuat kesalahan (QS. al-Nur [24]: 31 dan QS. al-Tahrim [66]: 8), rido 

atas semua ketetapan Allah (QS. al-Bayyinah [98]: 8), dan berbaik sangka pada 

setiap ketentuan Allah (QS. Ali ‘Imran [3]: 154). Selanjutnya setiap Muslim juga 

dituntut untuk menjauhkan diri dari karakter tercela terhadap Allas Swt., misalnya: 

syirik (QS. al-Maidah (5): 72 dan 73; QS. al-Bayyinah [98]: 6); kufur (QS. al-Nisa’ 

[4]: 136); dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan karakter-karakter muliah 

terhadap Allah. 

Al-Quran banyak mengaitkan karakter atau akhlak terhadap Allah dengan 

akhlak kepada Rasulullah. Jadi, seorang Muslim yang berkarakter mulia kepada 

sesama manusia harus memulainya dengan bernkarakter mulia kepada Rasulullah. 

Sebelum seorang Muslim mencintai sesamanya, bahkan terhadap dirinya, ia harus 
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terlebih dahulu mencintai Allah dan Rasulullah. Kualitas cinta kepada sesama tidak 

boleh melebihi kualitas cinta kepada Allah dan Rasulullah (QS. al-Taubah [9]: 24). 

Karakter yang lain terhadap Rasulullah adalah taat kepadanya dan mengikuti 

sunnahnya (QS. al-Nisa’ [4]: 59) serta mengucapkan shalawat dan salam kepadanya 

(QS. al-Ahzab [33]: 56). Islam melarang mendustakan Rasulullah dan mengabaikan 

sunnah-sunnahnya.  

Islam juga mengajarkan kepada setiap Muslim untuk berkarakter mulia 

terhadap dirinya sendiri. Manusia yang telah diciptakan dalam sibghah Allah Swt. 

dan dalam potensi fitriahnya berkewajiban menjaganya dengan cara memelihara 

kesucian lahir dan batin (QS. al-Taubah [9]: 108), memelihara kerapihan (QS. al-

A’raf [7]: 31), menambah pengetahuan sebagai modal amal (QS. al-Zumar [39]: 9), 

membina disiplin diri (QS. al-Takatsur [102]: 1-3), dan lain-lainnya. Sebaliknya 

Islam melarang seseorang berbuat aniaya terhadap dirinya (QS. al-Baqarah [2]: 195); 

melakukan bunuh diri (QS. al-Nisa’ [4]: 29-30); minum minuman keras atau yang 

sejenisnya dan suka berjudi (QS. al-Maidah [5]: 90-91); dan yang lainnya. 

Selanjutnya setiap Muslim harus membangun karakter dalam lingkungan 

keluarganya. Karakter mulia terhadap keluarga dapat dilakukan misalnya dengan 

berbakti kepada kedua orang tua (QS. al-Isra’ [17]: 23), bergaul dengan ma’ruf (QS. 

al-Nisa’ [4]: 19), memberi nafkah dengan sebaik mungkin (QS. al-Thalaq [65]: 7), 

saling mendoakan (QS. al-Baqarah [2]: 187), bertutur kata lemah lembut (QS. al-

Isra’ [17]: 23), dan lain sebagainya. Setiap Muslim jangan sekali-kali melakukan 

yang sebaliknya, misalnya berani kepada kedua orang tua, suka bermusuhan, dan lain 

sebagainya. 

Terhadap tetangga, seorang Muslim harus membin a hubungan baik tanpa 

harus memperhatikan perbedaan agama, etnis, bahasa, dan yang semisalnya. 

Tetangga adalah sahabat yang paling dekat. Begitulah Nabi menegaskan dalam 

sabdanya, “Tidak henti-hentinya Jibril menyuruhku untuk berbuat baik pada 

tetangga, hingga aku merasa tetangga sudah seperti ahli waris” (HR. al-Bukhari).  

Setelah selesai membina hubungan baik dengan tetangga, setiap Muslim juga 

harus membina hubungan baik di masyarakat. Dalam pergaulan di masyarakat setiap 

Muslim harus dapat berkarakter sesuai dengan status dan posisinya masing-masing. 

Sebagai pemimpin, seorang Muslim hendaknya memiliki karakter mulia seperti 
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beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan cukup agar semua urusan dapat 

ditangani secara profesional dan tidak salah urus, memiliki keberanian dan kejujuran, 

lapang dada, dan penyantun (QS. Ali ‘Imran [3]: 159), serta didukung dengan 

ketekunan, kesabaran, dan melindungi rakyat yang dipimpinnya. Dari bekal sikap 

inilah pemimpin akan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, 

memelihara amanah, adil (QS. al-Nisa’ [4]: 58), melayani dan melindungi rakyat 

(sabda Nabi riwayat Muslim), dan membelajarkan rakyat. Ketika menjadi rakyat, 

seorang Muslim harus patuh kepada pemimpinnya (QS. al-Nisa’ [4]: 59), memberi 

saran dan nashihat jika ada tanda-tanda penyimpangan (sabda Nabi riwayat Abu 

Daud). 

Akhirnya, seorang Muslim juga harus membangun karakter mulia terhadap 

lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berada di 

sekitar manusia, yakni binatang, tumbuhan, dan alam sekitar (benda mati). Karakter 

yang dikembangkan adalah cerminan dari tugas kekhalifahan manusia di bumi, yakni 

untuk menjaga agar setiap proses pertumbuhan alam terus berjalan sesuai dengan 

fungsi ciptaan-Nya. Dalam al-Quran Surat al-An’am (6): 38 dijelaskan bahwa 

binatang melata dan burung-burung adalah seperti manusia yang menurut al-Qurtubi 

tidak boleh dianiaya (Shihab, 1996: 270). Baik di masa perang apalagi ketika damai 

Islam menganjurkan agar tidak ada pengrusakan binatang dan tumbuhan kecuali 

terpaksa, tetapi sesuai dengan sunnatullah dari tujuan dan fungsi penciptaan (QS. al-

Hasyr [59]: 5).  

 
PENUTUP 

Indonesia adalah negara yang mayotitas penduduknya beragama Islam. Jika 

umat Islam Indonesia memiliki karakter mulia, maka Indonesia telah berhasil 

membangun karakter bangsanya. Sebaliknya jika umat Islam Indonesia hanya 

bangga dalam hal kuantitas, tetapi tidak memperhatikan kualitas (terutama 

karakternya), maka Indonesia telah gagal membangun bangsanya. Artinya, ketika 

umat Islam benar-benar memahami ajaran agama Islam dengan baik lalu 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, pastilah terwujud tatanan kehidupan 

di tengah-tengah masyarakat yang berkarakter.  

Kenyataan membuktikan bahwa Indonesia banyak bermasalah dalam hal 

karakter. Hal ini berarti bangsa Indonesia yang didominasi oleh umat Islam belum 
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mengamalkan ajaran agama dengan baik. Ajaran-ajaran Islam semuanya bermuatan 

karakter mulia, sehingga jika semua ajaran itu dilaksanakan dengan baik sudah pasti 

akan terwujud insan-insan Muslim yang berkarakter mulia.  

Seluruh inti ajaran Islam termuat dalam sumber ajaran utamanya, al-Quran. 

Karena itu tidak mungkin seseorang dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang 

benar tanpa berpedoman pada al-Quran. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika umat 

Islam sejak usia dini sudah mulai mengenal dan belajar al-Quran agar pada saat 

sudah terkena beban syar’iy (mukallaf), ia dapat membaca dan memahami al-Quran 

dengan baik dan dapat melaksanakan ajaran-ajaran yang dikandungnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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