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Pengantar Editor 

 
HORIZON ILMU: 

KE ARAH INTEGRASI SAINS DAN AGAMA  

DI LINGKUNGAN UIN MATARAM 
 

Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. 

 

 

Dalam beberapa periodisasi sejarah pendidikan Islam, bidang ilmu yang 

dikembangkan di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yaitu ulumuddin 

(usuluddin, syari'ah, tarbiyah, adab dan dakwah). Padahal, menurut Ibn 

Khaldun, ilmu dibagi menjadi dua yaitu ilmu naqliyah, ilmu berdasarkan 

wahyu; dan ilmu aqliyah, ilmu yang berdasarkan logika. Berdasarkan 

klasifikasi ilmu semacam ini menjadi jelas bahwa sebetulnya perkembangan 

ilmu berjalan sedemikian luas. 

Perkembangan budaya dan berbagai disiplin ilmu dewasa ini membuat 

segala bidang menjadi terintegrasi. Batas-batas antara satu disiplin ilmu 

dengan disiplin ilmu lainnya termasuk ilmu agama menjadi transparan. Kita 

tidak perlu mempermasalahkan ilmu agama dan non-agama, namun bagaimana 

ilmu tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini pula 

yang memunculkan paradigma baru yang melihat bahwa pembidangan 

keilmuan selayaknya dikembangkan dalam lingkup yang lebih luas. 

 Pengembangan berbagai disiplin ilmu seperti sains dan teknologi, 

kedokteran, astronomi, sosiologi, filsafat dan sebagainya di lingkungan PTAI 

adalah langkah maju untuk pencerahan dunia pendidikan Islam. Gagasan 

perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN) untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu bertujuan antara 

lain menjembatani dikotomi berkepanjangan ilmu agama dan non-agama, 

menghilangkan keterasingan ilmu agama dari realitas kemodernan dan 

mengembalikan ilmu agama sebagai sumber ilmu pengetahuan. 

Transformasi IAIN Mataram menuju UIN mengharuskan adanya re-

orientasi paradigma keilmuan yang bisa menjadi acuan bersama dalam 

kegiatan belajar mengajar, sistem manajemen dan tradisi ilmiah di lingkungan 

kampus. Paradigma keimuan ini juga diperlukan oleh para stakeholder dalam 

memilih UIN Mataram sebagai mitra dalam pengembangan keilmuan dan 

kerjasama-kerjasama strategis lainnya. Paradigma keilmuan ini harus bisa 

menggambarkan visi dan misi UIN Mataram, dan pada saat yang sama bisa 
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diturunkan ke dalam struktur dan kurikulum, sistem managemen dan juga ke 

dalam tradisi akademik dan penelitian ilmiah di kampus UIN Mataram. 

Reorientasi paradigmatik tersebut diarahkan pada dijalankannya 

pendekatan keilmuan berskema integrasi-interkoneksi dan internalisasi. Hasrat 

integrasi dimaksudkan sebagai upaya mengakhiri tabiat paradigma keilmuan 

Islam yang selama ini cenderung menerapkan dikotomi antardisiplin keilmuan 

yang secara umum dipilah ke dalam dua kategori besar, ilmu-ilmu agama dan 

ilmu-ilmu umum. Skemanya dibangun dengan strategi memadukan 

antardisiplin keilmuan seraya mencegah disiplin keilmuan yang berpuspa-

ragam itu tidak saling menegasikan. Agar pemaduan integratif itu sungguh-

sungguh produktif bagi pengembangan keilmuan dan bersumbangsih efektif 

bagi pembangkitan peradaban, maka strategi interkoneksi keilmuan pada saat 

yang sama juga dijalankan dalam proses integrasi tersebut.1 

Ikhtiar reorientasi paradigmatik keilmuan tersebut diarahkan mencakup 

seluruh bidang keilmuan yang dikembangkan dan dikaji melalui proses 

pengkajian yang secara paradigmatik berpenghampiran integratif-

interkonektif.Ini niscaya. Sebab, tanpa ikhtiar sistematis ke arah itu, dinamika 

keilmuan Islam cepat atau lambat bakal teralienasi dan mengalami kesulitan 

besar untuk menempatkan signifikansi keilmuannya di tengah dinamika global 

kontemporer. Dalam hal itu keilmuan Islam sangat mungkin bakal kehilangan 

relevansi sosialnya bila produk-produk keilmuan yang dihasilkan tidak 

menyadari dan mempertimbangkan bagaimana discourse publik yang 

berkembang dalam ekonomi, politik, dan budaya global sangat mempengaruhi 

performa dan perilaku keagamaan dan demikian pula sebaliknya.2 

Secara substantif-eksistensial, reorientasi paradigma keilmuan ini 

bertumpu pada spirit Islam sendiri dalam pengembangan ilmu yang bersifat 

universal dan sama sekali tidak mengenal dikotomi antara ilmu-ilmu  

qauliyah/hadlarah al-nash (ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan) 

dan ilmu-ilmu kauniyah-ijtima’iyah/hadlarah al-’ilm (ilmu-ilmu kealaman 

dan kemasyarakatan) dan juga hadlarah al-falsafah (ilmu-ilmu-etika 

kefilsafatan). Ilmu-ilmu tersebut secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai 

ilmu-ilmu keislaman ketika secara epistemologis-aksiologis berangkat dari 

atau sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Ilmu yang berangkat dari nilai-

nilai dan etika Islam pada dasarnya bersifat objektif; ini menjadi bukti bahwa 

telah terjadi proses objektivikasi dari etika Islam menjadi ilmu keislaman yang 

                                                 
 1 Dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2017 tentang UIN Mataram 

secara tegas disebutkan: Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan berbagai 

rumpun ilmu pengetahuan serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Mataram; 

 2Lihat Ebrahim Moosa, “Introduction,” dalam Fazlur Rahman, Revival and 
Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism (Oxford: Oneworld Publicaton, 

2000), 28.  
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karenanya dapat bermanfaat bagi seluruh kehidupan manusia dan kepentingan 

kemanusiaan tanpa menimbang sekat dan disparitas agama, jenis kelamin, 

etnis dan bangsa, golongan, dan seterusnya.3  

Menjawab kebutuhan tersebut, UIN Mataram secara serius 

mempertegas rumusan bangunan keilmuannya yang kini disebut “Horizon 

Ilmu” sebagai payung segala kegiatan implementasi Tri Dharma Perguruan 

Tinggi di lingkungan UIN Mataram. Meski dibutuhkan evaluasi secara terus 

menerus, berbagai aspek, baik ontologis, epistimologis, dan asksiologis yang 

mendasari dan menopangnya dianalisis secara mendalam dalam kurun waktu 

yang cukup panjang (hampir 20 tahun). Lebih dari sebagai bangunan keilmuan, 

horizon ilmu ini memiliki dan menjadi distingsi tersendiri bagi UIN Mataram 

secara kelembagaan.      

Horizon Ilmu adalah paradigma yang menjadi acuan bersama bagi 

segenap sivitas akademika UIN Mataram dalam menjalankan tugas 

pengembangan keilmuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

juga pengabdian masyarakat. Sebagai acuan paradigmatik, maka desain 

modelnya harus bisa dipahami oleh semua sivitas akademik dan harus bisa 

diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan akademik di lingkungan UIN 

Mataram. 

Paradigma keilmuan yang telah dan sedang direalisasikan di UIN 

Mataram adalah Horizon Ilmu berparadigma Intergasi-interkoneksi dan 

internalisasi, dalam arti bahwa bidang ilmu tertentu diupayakan untuk 

dikembangkan secara simultan dengan cara mengaitkannya dan 

mengkombinasikannya dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Selama upaya 

ini memang secara akademik dapat diterima. Hal ini dimaksudkan agar 

kejumudan akademik tidak terjadi di lingkungan universitas ini. 

Perkembangan  keilmuan di sini bisa saja terjadi secara kualitatif (kammiyyah) 

ataupun secara kualitatif (kayfiyyah).  

Studi Islam yang mencakup studi teks dan sosial, tentunya harus terus 

dikembangkan, sehingga memiliki kekayaan dan varian-varian temuan yang 

akan bermanfaat bagi eksistensi keilmuan ini dan memiliki manfaat pragmatis 

bagi masyarakat. Integrasi, interkoneksi dan internalisasi studi Inslam dengan 

bidang-bidang ilmu lain jelas tak terelakkan. kajian teks dalam Studi Islam 

merupakan salah satu bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian. 

Pengembangan kajian ini bisa dilakukan dengan mencoba mengaitkannya 

dengan bidang-bidang lain, seperti linguistik dan hermeneutika.   

Wilayah kajian UIN Mataram mencakup bidang seluruh bidang 

keilmuan di atas, yang dikembangkan melalui konsep hadrlarah-al nash, 

hadlarah al ilm, maupun hadlarah al falsafah. wilayah keilmuan tersebut tidak 

dikaji secar parsial melainkan dikaji secara integratif dan interkonektif atau 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, serta diinternalisasi pada 

wilayah keilmuan yang lain. Jika ditelaah secara historis, bidang-bidang 

                                                 
 3 IAIN Mataram, 2014, Naskah Akademik Horizon Keilmuan UIN Mataram. 
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keilmuan tersebut sesungguhnya pernah dikaji dan dikembangkan oleh para 

ilmuan Muslim pada era klasik dan tengah, meskipun demikian kurang 

memperoleh perhatian dari generasi Muslim berikutnya. Dengan demikian 

seluruh bidang keilmuan itu dapat dikatakan sebagai ilmu-ilmu ke Islaman 

selama secara ontologis, epistimologis dan aksiologis berangkat daru atau 

sesuai dengan nilai-nilai dan etika islam yang humanistik-etis. Di sinilah 

perbedaan ilmu ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sekuler yang meskipun 

mengklain sebagai valeu free (bebas dari nilai dan kepentingan) namun 

kenyataanya penung muatan kepentingan baik secara epistimologis apalagi 

secara aksiologis. Realitas inilah yang mengakibatkan munculnya kritik dari 

berbagai pihak terhadap ilmu-ilmu sekuler yang dianggap ikut mendorong 

proses dehumanisasi.  

Ilmu-ilmu KeIslaman dan umum yang menjadi wilayah kajian UIN, 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No 34 tahun 2017, 

hakikatnya berangkat dari paradigma humanistik etis dengan pola kurikulum 

integrasi-interkoneksi dan internalisasi keilmuan. Integrator tersebut adalah al-

Quran/Sunnah (wahyu) yang berada persis di titik singgung delapan garis yang 

mengarah ke semua arah mata angin (horizon) dan menggambarkan distingsi 

antara tradisi akademik dan ilmiah Islam dengan institusi pendidikan yang lain. 

Visi keislamannya menjadi jelas dan menemukan identitasnya. Mengapa 

wahyu menjadi pusat orientasi keilmuan UIN Mataram? jawabannya jelas, 

karena UIN Mataram sebagai lembaga pendidikan Tinggi Islam harus 

memiliki distingsi dan diferensiasi yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh 

negara. 

Sebagai trade mark keilmuan pasca transformasi, Horizon Ilmu 

berparadigma intergrasi-interkoneksi dan internalisasi dapat dipandang 

sebagai cultural identity yang membedakan UIN Mataram dengan perguruan 

tinggi lainnya. Dalam pengertian ini, UIN bukan sebagai perguruan tinggi 

umum yang terlepas dari ilmu-ilmu keIslaman, seperti UNRAM, IKIP dan 

semacamnya; juga bukan sebagai perguruan tinggi agama yang tidak 

mengakomodir ilmu-ilmu umum, seperti IAIN sebelumnya. Demikian pula, 

UIN bukan perguruan tinggi yang  sekedar menginterkoneksikan atau 

mengintegrasikan serta menginternalisasikan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu 

keislaman melalui pembentukkan program studi/fakultas agama dan 

program/fakultas umum seperti UNU, Universitas Muhammadiyah, UNW dan 

semacamnya. UIN sebagaimana dapat dipahami dalam grand design UIN 

adalah perguruan tinggi Islam yang mengintegrasikan atau 

menginterkoneksikan serta mengintermaslisasikan ilmu-ilmu keIslaman 

dengan ilmu-ilmu umum pada tataran keilmuan, bukan sekedar menghadirkan 

program studi/fakultas umum atau matakuliah umum berdampingan dengan 

program studi / fakultas agama. pola pengintegrasian atau penginterkoneksian 

semacam ini justru sebaliknya bersifat dikotomis.     

Konskuensi logis dari horizon keilmuan tersebut, kini muncul 

kebutuhan dan desakan baru agar dapat diterjemahkan secara empiris dan 
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terukur dalam segala aktivitas akademik UIN Mataram. Karena memang, 

integrasi keilmuan yang menjadi ruhnya, pada aspek implementasinya 

dirasakan masih dikotomik dalam praksis pendidikan dan pembelajaran, dan 

kegiatan riset para dosen. Sejauh ini masih dirasakan kuatnya kecenderungan 

masing-masing dosen untuk melakukan pembelajaran dan penelitian dengan 

epistimologi keilmuannya masing-masing. Meskipun secara metodologis 

diupayakan untuk saling berdialektika, dalam realitasnya masih cenderung 

berjalan sendiri-sendiri, dan berjalan linier sesuai dengan relnya masing-

masing. 

Hingga saat ini “Horozin Ilmu” adalah paradigma keilmuan yang sudah 

disiapkan dan dipopulerkan di kalangan sivitas akademika UIN mataram. 

Hanya saja hingga sekarang ini, “Horizon Ilmu” belum ada turunan model, 

atau panduan operasional yang bisa menjadi acuan dalam mendesain 

kurikulum pada masing-masing jurusan dan juga dalam tradisi penelitian 

ilmiah di UIN Mataram. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan 

belum adanya model turunan tersebut antara lain: Pertama, karena paradigma 

keilmuan masih menjadi gagasan personal yang hanya bisa dipahami oleh 

kalangan terbatas, dan belum mendapat pengakuan sebagai paradigma 

bersama. Kurangnya sosialisasi dan adalah salah satu asumsi penyebab dari 

kondisi ini. Penyebab lainnya adalah karena secara teoretik “Horizon Ilmu” 

memang belum jadi sehingga tidak bisa langsung terbaca oleh sivitas 

akademika sebagai paradigma dan implimentasikannya masih jauh dari 

bayangan.  

Dari asumsi ini, diperlukan sosialisasi, rekonstruksi, dan evaluasi oleh 

para ilmuwan UIN Mataram, sehingga dihasilkan paradigma keilmuan yang 

lebih sederhana, mudah terbaca dan memiliki ciri khas yang akan membedakan 

UIN Mataram dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Paradigma 

keilmuan yang memiliki prospek sebagai alternatif pengembangan akademik 

keilmuan Islam di Indonesia, Dunia Islam dan juga dalam kancah global.     

Berbagai iktiar akademik untuk membumikan Horizon ilmu ini terus 

dilakukan, mulai dari seminar nasional, diskusi, roundtable discussion sampai 

penerbitan karya akademik sebagaimana buku ini. Buku ini merupakan 

penyempurnaan dari buku Horizon ilmu yang terbit sebelumnya dengan judul: 

Horizon Ilmu: Merajut paradigma Keilmuan Berbasis Internalisasi-Integrasi-

Interkoneksi.4 

Buku Horizon Ilmu: Dasar-dasar Teologis, Filosofis, dan Model 

Implimentasinya dalam Kurikulum dan Tradisi Ilmiah UIN Mataram ini 

                                                 
4 Lihat H. M. Taufik (ed.), Horizon Ilmu: Merajut paradigma Keilmuan 

Berbasis Internalisasi-Integrasi-Interkoneksi (Mataram: Leppim, 2013). Dalam rapat 

kerja pimpinan tgl 16 Januari 2018 yang lalu disepakati oleh Tim Komisi A, karena 

substansi dalam buku Horizon Ilmu pertama masih relevan, maka perlu dicetak ulang 
dengan kombinasi karya-karya terbaru dari sivitas akademika UIN Mataram. 

 



x 

 

pada awalnya diorientasikan sebagai acuan dan rancang bangun Model 

Paradigma Keilmuan UIN Mataram yang khas, dan mudah diimplimentasikan 

ke dalam kurikulum, sistem managemen dan juga tradisi Ilmiah dan penelitian. 

Karena buku ini memuat konsep baru tentang paradigma keilmuan "integrasi-

interkoneksi-internalisasi" maka dipandang sangat penting untuk 

disebarluaskan sehingga konsep tersebut dapat dipahami oleh sivitas 

akademika dan masyarakat pada umumnya. Paradigma horizon ilmu yang 

dijabarkan dalam buku ini terdiri atas beberapa bagian yang saling berdialog 

dan berdialektika dari bagian pertama sampai yang terakhir. Bagian pertama 

karya ini berisi desain umum integrasi-interkoneksi agama dan ilmu atau sains. 

Bagian-bagian selanjutnya memuat desain model pengembangan,  strategi 

implementasi horizon ilmu yang terintegrasi di berbagai bidang keilmuan 

seperti syariah, tarbiyah, dakwah, ekonomi maupun di dalam studi agama. 

Buku ini ditutup di bagian lima dengan tawaran implementatif integrasi sains 

dan agama dalam spektrum Horizon ilmu ala Mazhab UIN Mataram. 

Sains dan agama memang memiliki perbedaan metodologis dan 

perbedaan klaim sehingga ungkapan formula serta karakter yang muncul juga 

berbeda. Pesan agama cenderung mengajak orang untuik return, yaitu 

menengok dan kembali ke belakang kepada Tuhan, sementara sains cenderung 

research yaitu melangkah ke depan dan menatap alam sebagai yang berada di 

depan dan selalu mengajak untuk difahami. Oleh karena itu, ketika sains dilihat 

dan diyakini sebagai ideologi kartena sebagian masyarakat merasa cukup 

menyelesaikan problem kehidupan melalui jasa sains, maka pada saat itu sains 

telah berdiri sejajar sebagai rival agama.. Akan tetapi jika sains dipandang 

sebagai fasilitator teknis dan metode penafsiran terhadap alam raya, masa sains 

dapat diposisikan sebagai salah satu medium dan ekspresi agama. 

Integrasi sains dan agama dapat dilakukan dengan mengambil inti 

filosofis ilmu-ilmu keagamaan fundamental Islam sebagaui paradigma sains 

masa depan. Inti fiosofis itu adalah adanya hierarki epistemologis, aksiologis, 

kosmologis, dan teologis yang berkesesuaian dengan hierarki integralisme: 

materi, energi, informasi, nilai-nilai dan sumber. Proses integrasi ini dapat 

dianggap sebagai bagian dari proses Islamisasi peradaban masa depan. Dengan 

demikian, jika dapat melakukan hal ini, ia dapat menjadi simpul dalam jala-

jala kebangkitan peradaban Islam di masa depan, menerima kembali sains 

sebagai si anak hilang untuk dikembangkan ke arah islami yang lebih 

konstruktif, produktif dan harmonis bersaing dengan universitas-universitas 

umum untuk menjadi center of exellence. 

Pendidikan modern memang mengembangkan disiplin ilmu dengan 

spesialisasi secara ketat, sehingga  keterpaduan diantara ilmu yang satu dengan 

yang lainnya menjadi hilang, dan melahirkan dikotomi kelompok ilmu-ilmu  

agama di satu pihak dan kelompok sains  di pihak yang lain. Dikotomi itu 

berimplikasi pada terbentuknya perbedaan sikap di kalangan umat Islam secara 

tajam terhadap kedua kelompok ilmu tersebut. Ilmu-ilmu agama disikapi dan 

diperlakukan sebagai ilmu Allah SWT yang bersifat sakral dan wajib untuk 
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dipelajari. Sebaliknya, kelompok ilmu-ilmu sains (kealaman dan sosial) 

disikapi dan diperlakukan sebagai ilmu manusia yang bersifat profan dan  tidak 

wajib untuk dipelajari. Akibatnya, terjadi reduksi ilmu agama dan dalam waktu 

yang sama juga terjadi pendangkalan ilmu pengetahuan. Situasi seperti ini 

membawa dampak pada ilmu-ilmu agama menjadi tidak menarik  karena 

terlepas dari kehidupan nyata, sementara sains berkembangan tanpa sentuhan 

etika dan spiritualitas agama, sehingga disamping kehilangan makna juga 

bersifat destruktif. 

 PTAI harus mengembangkan pendidikan yang berperspektif Qur’ani, 

yakni pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebut Allah 

SWT dalam kitab suci tersebut secara sistemik yang dikembangkan melalui 

konsep iman, ilmu dan amal dalam satu tarikan nafas dengan rajutan atau 

anyaman yang terhubungkan antara yang satu dan lainnya secara integratif.  

Ala kulli hal, Seluruh ikhtiar pewujudan horizon keilmuan di 

lingkungan UIN Mataram, harus didasarkan pada6 (enam) landasan 

pengembangan, yakni landasan teologis, filosofis, kultural, sosiologis, 

psikologis, dan yuridis sebagaimana spirit yang ada dalam buku ini. Setiap 

pengembangan keilmuan niscaya memancang al-Qur’an dan al-Sunnah 

sebagai rujukan. Al-Qur’an memang bukan buku ilmu pengetahuan, melainkan 

sebagai petunjuk bagi manusia.Namun, sebagai petunjuk,ia berbicara tentang 

banyak hal, termasuk tentang ilmu pengetahuan itu sendiri.5 Pengembangan 

tersebut dilakukan secara komprehensif, menyentuh seluruh domain yang 

diisyaratkan al-Qur’an dan al-Sunnah. Prosesnya dijalankan melalui 

pengintegrasian, penginterkoneksian dan penginternalisasian  antara hadlarah 

al-nash, hadlarah al-‘ilm, danhadlarah al-falsafah dalam satu tarikan nafas.6 

Semoga. 

 

Mataram, 4 Desember 2017 
 

 
 
 
 

                                                 
5Dalam kaitan ini, al-‛Adhîm menyatakan bahwa Al-Qur’an merupakan kitab 

yang sangat komprehensif yang mencakup persoalan filsafat, penalaran ilmiah, dan 

problem sosial dengan kemampuannya mengkombinasikan urusan dunia dan akhirat; 

mengkaitkan ritus dengan perbuatankonkret serta menghubungkan realisme dan 

idealisme.Islam mempersiapkan penganutnya mampu hidup di bumi dan 
berkomunikasi dengan yang ada di langit. Lihat ‘Alî ‘Abd al-’Adhîm, Epistemologi dan 

Aksiologi Ilmu, terj. Khalilullah Ahnas Masjkur Hakim (Bandung: Rosda Karya, 1989), 

75-6. Lihat Naskah Akademik Horizon Ilmu...., 
6Tentang ketiga dimensi hadlarah tersebut lihat pemeriannya dalam Abd. 

Ranchman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam: Paradigm Baru Pendidikan Hadhari 

Berbasis Integratif-Interkonektif (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 24-33. 
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ESENSI PENDIDIKAN KARAKTER 
DALAM PERSPEKTIF ISLAM

PendahuluanA. 

W
sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Salah satu yang salah adalah 
mengabaikan pendidikan karakter atau pembiasan perilaku yang baik. 
William Damon menyebut, pendidikan gagal menyeimbangkan ketinggian 
intelektualitas dengan moral. Pendidikan hanya mengutamakan prestasi 
akademis (intelektual) dan mengabaikan masalah moral, padahal moral 
tetap menjadi tanggungjawab lembaga pendidikan.1 Sama halnya dengan 
kondisi pendidikan nasional Indonesia yang gagal menyeimbangkan antara 
ketinggian gelar akademis dengan rendahnya nilai-nilai moral yang baik 
dalam lembaga pendidikan, terutama jika dilihat dari adanya praktek jiplak 
karya akademik dan maraknya kecurangan dalam ujian nasional.2

1William Damon melihat ada kegagalan pendidikan di sekolah-sekolah Amerika k -
rena lebih mngutamakan domain intelektual daripada spiritual (moral), padahal moral juga 
tetap menjadi tanggung jawab para guru dan dosen. Lihat William Damon, ed., Bringing 
in a New Era in Character Education (California: Hoover Insitutiona Press, 2002), 5.

2Lihat harian Kompas, 19 Juni 2009.

Dr. Syukri, M.Pd.

acana pendidikan karakter mencuat tatkala 
manusia terdidik tidak lagi mencerminkan hasil 
pendidikannya. Tampkanya ada sesuatu yang 
salah urus dalam lembaga pendidikan mulai 
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Realitas di atas mencerminkan lembaga pendidikan tidak lagi 
nyaman untuk pembiasaan perilaku yang baik, sebab outcomes memiliki 
kecenderungan perilaku yang kurang baik. Untuk itu, pendidikan karakter 
perlu mendapat bagian dalam proses pendidikan formal. Tahun 1995, Bill 
Clinton mewajibkan sekolah Amerika mengajarkan pendidikan karakter, 
mengajarkan nilai-nilai yang baik, dan menjadi warga negara yang baik.3 
Solusi yang ditawarkan sang presiden tersebut hanya menyentuh kognitif 
pendidikan karakter, bukan perilakunya (psikomotorik), maka hasilnya 
gagal. Indikasi kegagalan pendidikan karakter tampak pada meningkatnya 
penggunaan narkoba, kriminal, dan perceraian.4 Kasus yang sama menimpa 
outcomes pendidikan nasional Indonesia yang mengalami peningkatan 
perilaku buruk, seperti kasus narkoba, amoral, dan korupsi. Kondisi ini 
menunjukkan nilai-nilai moral dari para orang terdidik mengalami erosi 
dan krisis moral yang merusak tujuan mulia dunia pendidikan. 

Mencermati rendahnya perhatian lembaga pendidikan pada nilai-nilai 
moral, maka sudah saatnya wacana pendidikan karakter memperoleh porsi 
yang seimbang dengan pendidikan intelektulitas. Salah satunya, kurikulum 
pendidikan karakter dapat dijadikan solusi untuk mengurangi pembiasaan 
buruk di kalangan peserta didik. Menurut kajian Islam, manusia pada 
dasarnya dibentuk secara seimbang antara jasmani dan rohani. Pendidikan 
selama ini hanya memenuhi kebutuhan jasmani secara dominan, maka kini 
pendidikan karakter yang bertujuan membiaskan akhlak baik perlu waktu 
yang cukup. Menurut Imām al-Ghazālī (1059-1111 M), seseorang dapat 
dibentuk berdasarkan kebiasaan sehari-hari dan didukung oleh keteladanan 
dari pihak yang membinanya.5 

Mengacu pada esensi pendidikan karakter,6 maka makna yang tepat 
bagi pendidikan karakter dalam konteks dunia pendidikan formal adalah 
mendidik peserta didik membiasakan hal-hal yang baik agar tertanam dalam 
dirinya sifat dan perilaku yang baik dan berusaha menyadarkan peserta didik 
yang memiliki sifat dan perilaku buruk. Makna ini berbeda dengan Abuddin 
Nata yang menekankan pengerian pendidikan karakter dalam konteks 
rumah tangga (pendidikan informal) bahwa pendidikan karakter adalah 
pembentukan tabiat, sifat, watak, dan kepribadian seseorang dengan cara 
menanamkan nilai-nilai luhur, sehingga nilai-nilai luhur mendarahdaging, 
menyatu dalam hati, dan menampakkan pengaruh dalam kehidupannya 

3Lihat William Damon, ed., Bringing in a New Era in Character Education, 9.
4Lihat Adhe Firmansyah, Sisi Gelap Amerika Serikat (Jogjakarta, Garasi, 2009), 183-

185; Mohamad Syadid, Konsep Pendidikan dalam Al-Quran, terj. Rusydi Helmi (Jakarta: 
Penebar Salam, 2001), 6-7.

5Lihat Imām al-Ghazālī, Kitāb al-Arba‘īn fī Uṣūl al-Dīn (Kairo: Maktabah al-Hindi, 
t.t.), 191.

6Secara bahasa kata karakter berarti sifat dan watak. Lihat John M. Echols, Kamus 
Bahasa Inggris (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1991), 107.
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secara sadar.7 Senada dikatakan Anna Lockwood bahwa pendidikan 
karakter suatu kegiatan sekolah untuk membentuk perilaku siswa secara 
sistematis.8 Untuk itu, pengertian pendidikan karakter harus dibedakan 
konteks pendidikan karakter dalam lingkungan pendidikan formal atau 
informal (rumah). Artinya, pendidikan karakter di sekolah hanya mampu 
melanjutkan kebiasan baik di rumah dan menyadarkan peserta didik yang 
memiliki kebiasaan buruk di rumah. 

Nilai-nilai Universal dalam Pendidikan Karakter B. 
Sesungguhnya manusia memiliki nilai-nilai dasar yang sama dan 

mutlak dimiliki setiap manusia, misalnya: kejujuran, senang dipuja 
dan dihargai, disiplin, dan berbuat baik dengan sesama. Makna di balik 
Declaration of Human Rights bahwa manusia senang dihargai dan senang 
berbuat baik pada orang lain. Artinya, nilai-nilai luhur yang dimiliki 
dan didambakan setiap orang sama juga harapannya dengan orang lain 
dimana pun di bumi ini. Sama halnya dengan hasil deklarasi prinsip 
pendidikan karakter yang disepakati bersama para pemerhati pendidikan 
di Amerika bahwa ada beberapa nilai-nilai dasar etika dalam masyarakat 
demokratis yang harus dibangun bersama, seperti; sikap saling menghargai, 
bertanggung jawab, saling percaya, adil, jujur, menjunjung tinggi kebaikan 
bersama, dan menjadi warga negara yang baik.9 Ada 17 sifat karakter yang 
hendak dibangun dalam lembaga pendidikan yaitu; kejujuran, kerjasama, 
keterbukaan, saling membantu, dermawan, berani, bersih, kasih sayang, 
riang, kepercayaan, sabar, taat, patuh, menghargai orang lain, kontrol diri, 
toleran, rajin, dan bertanggungjawab.10 

Dilihat dari sifat-sifat tersebut di atas, menunjukkan bahwa tidak 
berbeda jauh dengan sifat-sifat yang dimiliki setiap Muslim. Artinya, sifat-
sifat dimiliki untuk berinteraksi dengan sesama manusia Muslim pada 
prinsipnya sama dengan akhlak yang diperlukan dengan orang non Muslim. 
Misalnya: sabar, jujur, adil, toleran, kasih sayang, berani, keterbukaan, 
kerjasama, dan semua amal baik lainnya. Hanya ada kelebihan sifat yang 
dimiliki orang Muslim yakni berkaitan dengan kebutuhan spiritual atau 

7Lihat Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam: Isu-Isu Kontemporer tentang 
Pendidikan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 400.

8Menurut Anna Lockwood bahwa pendidikan karakter adalah suatu program sek -
lah yang bekerja sama dengan komunitas lain untuk membentuk perilaku remaja secara 
langsung dan sistematis. Lihat Larry P. Nucci dan Darcia Narvaez, Handbook of Moral and 
Character Education (New York: Routledge, 2008), 90.

9Lihat Shwartz dalam William Damon, ed., Bringing in a New Era in Character Ed -
cation, 59.

10Lihat Sharron L. McElmeel, Character Education, a Book Guide for Teacher, Libra -
ians, and Parents (Colorado: Teacher Ideas Press, 2002), xvi.
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akhlak yang berkaitan dengan komunikasi dengan Allah (teologi) baik 
dalam dunia tasawuf maupun ibadah, seperti zuhud, wara’, i‘ikāf, rajin 
shalat malam, silaturahmi, dan i‘tizāl (mengasingkan diri). Artinya, sifat-
sifat yang dimiliki untuk berinteraksi dengan sesama manusia Muslim pada 
prinsip sama dengan akhlak yang diperlukan dengan orang non Muslim. 
Dengan demikian, pada prinsipnya nilai-nilai pendidikan karakter bersifat 
universal memiliki kesamaan satu sama lain. Diharapkan nilai-nilai yang 
disepakati bersama dalam lembaga pendidikan dapat dijadikan semangat 
bersama dalam membentuk perilaku dan sifat yang baik dan dilakukan 
secara sistematis. 

Konsepsi Pembentukan Pendidikan Karakter C. 
Ada tiga konsep dalam membentuk pembiasaan manusia. Pertama, 

menurut pendapat Muhaimin, Abd. Ghofir, dan Moh. Ali bahwa pembiasaan 
memerlukan tiga tahap, yaitu tahap transformasi, transaksi, dan internalisasi. 
Pada tahap awal, guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan 
buruk bersifat verbal. Tahap berikutnya, menjalin komunikasi timbal balik 
antara siswa dan guru dan guru lebih banyak menampilkan figur teladan. 
Terakhir, guru dan siswa sama menunjukkan sikap mental yang riil sebagai 
aktualisasi pemahaman nilai yang diyakini sebagai kebenaran nilai.11 

Kedua, menurut pandangan Riberi bahwa pendidikan karakter 
melalui empat tahap. Tahap pertama, pengalaman nilai yang dialami secara 
individual dan kolektif. Pengalaman memberikan perasaan membaur dan 
mengajak manusia lain untuk mengkaji apa yang baru dialaminya. Tahap 
kedua, penghargaan nilai bersifat bobot intrinsik yang terdapat dalam nilai 
yang dihayati, dimana manusia merasa bahwa nilai dapat memperindah 
kehidupannya sebagai manusia. Tahap ketiga, penerimaan nilai, sebagai 
akibat adanya sikap positif mendukung dan mengembangkan nilai, maka 
terdorong manusia menerima nilai dalam kehidupannya. Manusia mulai 
peka terhadap nilai dan lebih tanggap terhadap apa saja yang menentang 
nilai. Tahap keempat, pengamalan nilai berdasarkan persetujuan nilai yang 
diterimanya, maka manusia berusaha mengamalkan nilai dalam situasi 
kehidupannya sehari-hari.12 Pada tahap terakhir ini, manusia terlihat 
perilakunya lebih kuat melakukan proses pengamalan dan mengejawantahkan 
nilai sebagai refleksi penghargaannya terhadap nilai. 

11Lihat Muhaimin, Abdul Ghofir, Nūr Ali, Strategi Belajar Mengajar: Penerapannya 
dalam Pembelajaran Pendidikan Agama (Surabaya: Citra Media, 1996), 153-4; Syukri, Me-
todologi Pendidikan dan Pengajaran Agama di Era Global: Studi Kasus SMA Islamic Village 
Tangerang (Jakarta: Young Progresiv Muslim, 2012), 192. 

12Lihat Harun Nasution, et. al., Pendidikan Agama dalam Perspektif Agama-Agama 
(Jakarta: Konsorsium Pendidikan Agama di PTU Dikti, 1995), 44. 
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Ketiga, menurut pemikiran Ibnu Miskawayh (w. 421 H/1030 M), 
bahwa pembentukan pembiasaan karakter anak ditentukan tiga unsur: 1) 
unsur akal pikiran yang berpusat di kepala yang dapat melahirkan sikap 
bijaksana (ḥikmah), adil, dan cerdas. 2) unsur nafsu amarah yang berpusat 
pada dada yang melahirkan sifat marah, cepat tersinggung, dan keras kepala. 
3) unsur syahwat yang berpusat pada perut yang cenderung melahirkan 
perilaku maksiat, rakus, dan malas. Ketiga unsur tersebut, menurut Ibnu 
Miskawayh sebagai potensi yang dapat digunakan secara seimbang, bukan 
tahap demi tahap. Dan untuk mengendalikan semua potensi tersebut 
diperlukan unsur keadilan sebagai penyimbang dari tiga unsur tersebut. 
Sifat adil mutlak dimiliki seseorang untuk menyeimbangkan potensi akal, 
nafsu amarah, dan nafu syahwat. Menurutnya, manusia perlu memiliki 
sifat adil karena akan melahirkan sifat ḥikmah, shajā‘ah, dan ‘iffah yang 
merupakan induk akhlak, yang selanjutnya menimbulkan turunan akhlak 
yang baik lainnya.13 

Terhadap tiga teori di atas, kami cenderung mengikuti pendapat 
Muhaimin dkk. bahwa proses pembentukan pembiasaan karakter diawali 
oleh aspek kognitif atau pemahaman tentang makna perilaku yang diyakini 
sebagai kebenaran, kemudian diikuti komunikasi timbal balik antara siswa 
dan guru yang merupakan figur yang patut ditauladani. Terakhir, guru dan 
siswa sama menunjukkan aktualisasi nilai berupa karakter yang terbangun 
dari proses pembiasaan yang terus menerus dan sistematis. Menurut 
pandangan Muhaimin bahwa keberhasilan internalisasi ajaran agama yang 
mengarah pada pembentukan karakter didahului oleh tahap kognitif yakni 
membedakan pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku agama yang 
benar.14 Karena itu, keberhasilan pendidikan karakter ditentukan oleh 
pemahaman siswa terhadap makna setiap nilai-nilai moral dan akhlak 
yang sedang diaktualisaikan. Artinya, peserta didik berhak tahu hikmah 
dibalik kegiatan yang mereka lakukan dalam konteks rasional-religius dan 
normatif. 

Tampaknya pembentukan karakter manusia ditentukan oleh berbagai 
tahap, dan tahap yang menentukan adalah tahap awal (kanak-kanak), karena 
berkaitan dengan pemberian kasih sayang yang diberikan langsung orangtua 
kepada anak. Misalnya seorang ibu ikhlas dan rela menyusui anaknya selama 

13Lihat Ibnu Miskawayh, Tahdhīb al-Akhlāq wa Taṭhīr al-A‘raq (Kairo: Maṭba‘ah al-
Miṣriyyah, 1934), 40; Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 413-415; Abuddin 
Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 7.

14Internalisasi yang berhasil adalah dilakukan pada tahap awal yakni siswa mutlak 
memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang baik, kemudian mampu memilik key-
akinan atau sikap dari pemahamannya (afektif ). Adanya sikap yang baik dalam beragama 
diharapkan terbentuk motivasinya untuk mengamalkan doktrin agama sesuai keyakinan-
nya (psikomotorik). Lihat Muhaimin, et al., Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefek-
tifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 79. 
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dua tahun.15 Kemudian menjelang akhir masa kanak-kanak, anak diajarkan 
shalat dan dihukum jika tidak shalat (Hadith). Memasuki tahap remaja, 
orangtua banyak mengarahkan dan mendidik mereka dengan perilaku 
keagamaan intensif secara langsung karena mereka sangat membutuhkan 
bimbingan praktis (psikomotorik). Adapun pada tahap dewasa, merupakan 
tahap perwujudan karakter anak berdasarkan hasil kerja kedua orangtua. 
Pada tahap ini, seseorang akan terlihat karakter pribadi yang sesungguhnya 
berkat akumulasi pembiasaan sejak kecil dan remaja dalam lingkungan 
keluarga. Jika karakter anak cenderung melawan, minuman keras, narkoba, 
mencuri, berbohong, dan melakukan perbuatan buruk lainnya, maka 
sesungguhnya perbuatan itu berkaitan dengan pembiasaan dilakukan kedua 
orangtuanya. Minimal anak pernah melihat orangtua pernah melakukan 
perbuatan tidak baik dalam lingkungan keluarga atau terhadap orang lain. 
Menurut Abuddin Nata, esensi pendidikan karakter dalam al-Qur’an lebih 
pada penekanan pembiasaan orang pada pengamalan nilai-nilai yang baik 
dan menjauhi nilai-nilai yang buruk serta mampu membedakan mana 
perbuatan baik dan buruk.16 Bahkan menurut Ibnu Miskawayh bahwa jika 
seseorang terbiasa dengan perilaku baik atau buruk secara terus menerus, 
maka dengan sendirinya akan tertanam dengan kuat sifat dan perilaku 
tersebut dalam jiwanya, yang pada gilirannya akan mendorong orang itu 
melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.17 

Hakikat Pendidikan Karakter dalam IslamD. 
Secara hakikat, Allah sudah membimbing manusia dalam alam 

kandungan untuk mngingatkan manusia akan penciptaan jasmani dan 
rohani dari Tuhannya.18 Dan ketika manusia lahir mulai bayi sampai dewasa 
terus merekonstrusikan pemahaman dan persembahan kepada Tuhan yang 
menciptakannya. Pada masa bayi, manusia merekonstruksikan persembahan 
kepada Allah dengan caranya sendiri, memasuki usia tiga tahun sampai 
menjelang baligh banyak mendapat contoh (teladan) orangtua menyembah 
Allah. Memasuki usia bāligh dan dewasa, manusia terus merekonsruksi 
sendiri pemahaman dan persembahan (ibadah) kepada Allah,19 bahkan 
hingga akhir hayat manusia, tetap dibimbing oleh keluarganya menjadi 
orang yang pasrah (muslim) kepada Allah.20

15Allah memerintahkan seorang ibu menyusui anaknya sampai umur dua tahun b -
hkan bisa lebih. Lihat Q.s. Luqmān/31: 14.

16 Lihat Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 166.
17Lihat Ibnu Miskawayh, Tahdhīb al-Akhlāq wa Taṭhīr al-A‘raq, 40.
18Lihat Q.s. al-A‘rāf/7: 172.
19Lihat Q.s. al-Dhāriyāt/51: 56.
20Lihat Q.s. al-Baqarah/2:132- Q.s. Āli-‘Imrān/3: 102.
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Dilihat dari cara Allah mendidik manusia tidak lain kecuali beribadah 
kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah, manusia mutlak memerlukan 
ilmu untuk mengetahui tata cara beribadah dan memahami sejumlah ajaran 
agama yang terkandung dalam al-Qur’an. Secara substansial, al-Qur’an 
mendidik manusia dalam dua hal yaitu beribadah kepada Allah Yang Esa 
secara ikhlas,21 dan senantiasa menggunakan akal untuk memperoleh ilmu 
pengetahuan.22 Adapun penghambaan diri kepada Allah merupakan tujuan 
utama penciptaan manusia sekaligus arah utama pendidikan manusia untuk 
beribadah kepada Allah. Hanya di balik persembahan (ibadah) kepada Allah, 
manusia dituntut memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah 
memuji ketinggian akhlak Nabi Muhammad karena mampu memiliki sifat-
sifat (karakter) mulia sebagaimana harapan Allah.23 Pujian juga datang dari 
isterinya Aisyah mengatakan: “Kāna khuluquhū al-Qur’ān.” (Adalah akhlak 
Nabi itu adalah al-Qur’an/Hadith). Dan jika dilacak perilaku semua nabi 
dan rasul tampaknya mereka memiliki karakter yang baik, seperti: tahan uji, 
sabar, jujur, ikhlas, tawakkal, zuhud, dermawan,24 bahkan di antara mereka, 
rela berpisah dengan anak dan isterinya demi menjunjung tinggi ketaatan 
dan kepatuhan pada perintah Allah.25 

Adanya keberhasilan para nabi mewujudkan karakter yang baik 
dalam dirinya, bukan hal yang kebetulan melainkan mereka ditempa oleh 
pembiasaan yang ketat dari orangtua mereka masing-masing. Umumnya 
masa kecil para nabi selalu dijaga kesucian hingga menjelang dewasa. Selama 
masa pendidikan di keluarga, mereka dididik oleh orangtuanya dengan 
disiplin tinggi, senantiasa menjaga tutur kata, makan yang halal, sederhana, 
dan selalu taat pada perintah Allah. Sebagaimana masa kecil Nabi Musa 
yang tetap terjaga kesucian meskipun di tangan Fir’aun.26 Memasuki usia 
dewasa umumnya para nabi dibentuk dari sifat baik bawaan dari orangtua, 
seperti kerja keras yang ditunjukkan nabi Shu‘ayb terhadap anak gadisnya 
hingga anaknya kawin dengan Nabi Musa.27 Demikian juga pendidikan 
yang ditunjukkan keluarga Luqmān sebagai model pembentukan karakter 
manusia dalam konsep al-Qur’an, yang mana ada banyak jenis pendidikan 
karakter yang dapat dibentuk dalam sebuah keluarga, terutama menyangkut 

21Lihat Q.s. al-Ṣaffāt/37: 40, 74; al-Bayyinah/85: 5.
22Lihat Q.s. al-Baqarah/2: 171, 269.
23Lihat Q.s. al-Qalam/68: 4.
24Lihat Q.s. Āli-‘Imrān/3:159; al-Māidah/5:113; al-Anbiyā’/21: 85.
25Salah satu kisah Nabi Nuh terpaksa berpisah dengan anak dan isterinya karena 

mengingkari perintah Allah dan Nabi Nuh lebih patuh dan taat pada perintah Allah. Lihat 
Q.s. al-Ṣaffāt/37: 75-82; Hūd/11: 42-47. 

26Lihat Q.s. al-Qaṣaṣ/28: 7-13.
27Nabi Musa memperoleh istri dari salah seorang putri Nabi Shu‘ayb setelah bekerja 

10 tahun di rumah keluarga terebut. Lihat Q.s. al-Qaṣaṣ/28: 23-28.
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ibadah, keimanan, dan akhlak.28 Karena itu, sesungguhnya pendidikan 
karakter yang paling utama masalah ibadah (keimanan) dan pembentukan 
akhlak (karakter) yang baik. 

Tampaknya pola pembentukan karakter dalam Islam sudah 
diaplikasikan Rasulullah dan diperagakan dengan baik bersama istrinya 
Siti ‘Āishah, di mana keduanya hidup rukun dan bahagia yang dilandasi 
keimanan yang kuat serta memiliki sifat-sifat baik, sehingga dalam 
kehidupannya penuh dengan mawaddah (ketentraman) dan raḥmah (kasih 
sayang).29 Model pembentukan dan suasana interaksi kehidupan rumah 
tangga Rasulullah tersebut menjadi suri teladan bagi seluruh keluarga umat 
Muslim seluruh dunia.30 

Mencermati model pendidikan karakter dalam pandangan Islam 
berorientasi pembentukan akhlak, para intelektual Muslim sepakat 
bahwa misi utama pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak. Menurut 
Muhammad Naquib al-Attas bahwa konsep pendidikan dalam al-Qur’an 
lebih menekankan pada pembentukan akhlak atau ta’dīb daripada unsur 
mendidik (tarbiyyah) karena unsur ta’dīb sudah mencakup unsur tarbiyyah.31 
Bahkan Fazlur Rahman menilai bahwa inti ajaran Islam adalah membangun 
akhlak mulia yang bertumpu pada hubungan baik dengan Allah dan sesama 
manusia.32

Di samping itu, perlu disadari bahwa pembentukan pendidikan 
akhlak mulia tidak dilakukan secara parsial melainkan bersifat integrasi. 

28Dalam beberapa ayat pada surah Luqman, Allah mengingatkan keluarga untuk 
beribadah semata-mata kepada Allah dan menghindarkan diri dari syirik karena syirik per-
buatan tidak bisa diampuni oleh Allah. Di samping itu, banyak pendidikan karakter yang 
patut dibangun dalam sebuah keluarga yaitu: pandai bersyukur, taat pada orangtua, lemah 
lembut, bergaul dengan santun, bersedekah, sabar, senantiasa shalat, berbuat baik dengan 
sesama, tidak sombong, dan bersikap sederhana. Lihat Q.s. Luqmān/31: 13-19.

29Lihat Q.s. al-Rūm/31: 19.
30Lihat Q.s. al-Aḥzāb/33: 21.
31Syed Muhammad Naquib al-Attas bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah 

membentuk akhlak mulia yakni baik dalam hal tingkah laku, yang bisa ditiru, diikuti, dan 
dapat dijadikan tauladan. Lihat Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of Educa-
tion in Islam: a Frame for an Islamic Philosophy of Education (Kualalumpur: The Muslim 
Youth Movement of Malaysia (ABIM), 1980), ix; Muhammad Athiyah al-Abrashī, Dasar-
Dasar Pokok Ajaran Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 15.

32Menurut Fazlur Rahman, pada dasarnya al-Qur’an berisi ajaran moral berbasis ta -
hid dan akhlak. Tauhid menyangkut tata cara mengesakan Allah dan menjaga hubungan 
baik dengan Tuhan (vertikal). Dan akhlak menyangkut hubungan baik dengan sesama 
manusia (horizontal) atau akhlak mulia. Ajaran tentang akidah misalnya, manusia merasa 
diawasi oleh Tuhan, meniru sifat-sifat Tuhan, mendekatkan diri dan mencintainya. Dalam 
kandungan al-Qur’an juga menampilkan kisah tentang akhlak baik para nabi agar umat be-
rikutnya mengambil tauladan. Lihat Fazlur Rahman, al-Islam (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 
58-66; Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam, 422. Lihat pula kata pengantar 
Azyumardi Azra dalam Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif (Jakarta, Kencana, 2011), 
viiii.
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Menurut pendapat Muḥammad al-Ghazālī bahwa untuk membentuk 
karakter yang islamis diperlukan pendekatan integral antara satu nilai dengan 
nilai yang lain dalam konteks rukun Islam.33 Menurutnya, manusia Muslim 
dengan menjalankan rukun Islam dengan sendirinya telah melakukan nilai-
nilai pendidikan karakter, sebab di balik nilai-nilai rukun Islam terkandung 
sifat-sifat terpuji. Misalnya, seorang Muslim melaksanakan puasa, dengan 
sendirinya ia sudah menahan diri dari perbuatan keji, demikian juga 
hakikat membayar zakat mengandung pembersihan jiwa dan mengangkat 
derajat seseorang. Artinya, dalam melakukan pembinaan akhlak dalam 
Islam perlu menggunakan sistem yang integrasi dengan berbagai prinsip 
dalam ajaran agama. Dan pembinaan keagamaan erat kaitannya dengan 
lembaga keagamaan, seperti masjid dan majelis taklim. Dalam hal ini ada 
kesamaan pendapat William Damon bahwa untuk memperbaiki moral atau 
karakter siswa harus dimulai dari keluarga dan dukungan gereja (lembaga 
keagamaan).34 Sungguh pun demikian, pendidikan karakter tidak akan 
berhasil jika tidak dilakukan secara bertahap, panjang, dan kontinyu, Dalam 
hal ini, banyak kesamaan pendapat para ahli bahwa untuk membentuk 
karakter seseorang memerlukan waktu yang panjang untuk menanamkan 
suatu pembiasaan yang baik,35 meskipun dengan cara paksa, indoktrinasi, 
dan pencucian otak (dogmatis). 36

Di samping itu, untuk mempercepat dan memperkuat pendidikan 
karakter bagi peserta didik, terutama di lembaga pendidikan formal atau 
non formal, diperlukan adanya tauladan yang baik secara seragam dari 
semua pendidik, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dengan harapan, 
antara hasil pendidikan karakter yang dibangun di rumah dan dilestarikan 
di sekolah dengan diperkuat lingkungan masyarakat. Hubungan mutual 
simbiosis pembentukan dan pelestarian pendidikn moral peserta didik harus 
terus berjalan secara timbal balik kedua lembaga. Antara rumah dan sekolah 
terus membangun komunikasi terutama menyangkut kesepkatan nilai-nilai 
moral yang dibangun bersama orangtua dan guru atau sebaliknya. Keyakinan 

33Lihat Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 162-
165. 

34William Damon, ed., Bringing in a Bew Era in Character Education, 9.
35Menurut Imām al-Ghazālī bahwa pada dasarnya manusia dapat dibentuk dengan 

pembiasaan. Jika dibiasakan dengan hal yang buruk maka akan terbiasa dengan hal yang 
buruk. Sebaliknya jika dibiasakan hal yang baik maka terbiaa dengan kebaikan. Seperti 
seorang yang sering memberikan sedekah kepada seseorang maka dengan sendirinya akan 
menjadi orang pemurah dan dan membentuk menjadi tabiat atau karakter yang baik. Li-
hat Imām al-Ghazālī, Kitāb al-Arba‘īn fī Uṣūl al-Dīn, 191; Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 164.

36Menurut Lynn Brown bahwa kesalahan pendidikan karakter tidak mendorong 
siswa belajar dari pengalaman moral mereka sendiri dan menolak program siswa yang me-
miliki kekuasaan moral dalam kehidupan mereka. Sekolah justru menerima pendidikan 
karakter bersifat dogmatis. Lihat William Damon, ed., Bringing in a New Era in Character 
Education, 26.
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Sharron L. McElmeel mengatakan bahwa keberhasilan pendidikan karakter 
juga atas inisiatif keluarga di rumah dan dibantu oleh keluarga yang lain.37 
Artinya, dengan adanya komunikasi banyak arah, pendidikan karakter 
peserta didik dapat diperbiki dan diharapkan mengalami kemajuan yang 
lebih baik. 

PenutupE. 
Sebagai penutup pembahasan ini, patut kiranya menegaskan kembali 

bahwa esensi pendidikan karakter dalam tinjauan Islam adalah mendidik 
manusia Muslim untuk senantiasa beribadah kepada Allah (tawḥīd) dan 
memiliki akhlak yang mulia. Dua karakter tersebut dapat direkonstruksikan 
dan diwujudkan dalam kehidupan seseorang melalui pembiasaan yang 
sangat panjang dan kontinyu. Dan komponen utama yang paling berperan 
menentukan berhasil atau gagalnya pendidikan karakter dalam Islam adalah 
kedua orangtua di rumah dan dukungan lembaga pendidikan formal dan 
non formal keagamaan.[]

37Lihat Sharron L. McElmeel, Character Education, xviii.
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