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BAB II 

LANDASAN TEORI 

PENDIDIKAN AKHLAK DAN PENDIDIKAN KARAKTER 

 

A. Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak berasal dari gabungan dua kata, yakni kata 

pendidikan dan akhlak. Menurut Syamsul Kurniawan, pendidikan diartikan 

sebagai seluruh aktivitas atau upaya sadar yang dilakukan oleh pendidik 

kepada peserta didik terhadap semua aspek perkembangan kepribadian baik 

jasmani maupun rohani, secara formal, informal, dan nonformal yang 

berjalan terus menerus untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang tinggi 

(baik nilai insa<niyah maupun ila<hiyah).
1
  

Sedangkan akhlak adalah bentuk tunggal (singular) dari jamak 

(plural) kata khuluq, dimana secara etimologis artinya adalah budi pekerti, 

perangai atau tingkah laku.
2
 Secara terminologis, ulama sepakat bahwa 

akhlak adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia.
3
 Namun ada 

perbedaan ulama dalam menjelaskan pengertiannya.  

                                                             
1  Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter Konsepsi Dan Implementasinya Secara 

Terpadu Di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, Dan Masyarakat (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), 27.  
2 Abd. Rachman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011), 242.  
3  Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2012), 72. 
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Definisi akhlak menurut al-Ghaza<li< dalam Ihya<‟ „Ulu<middi<n 

ialah sifat yang tertanam dalam jiwa tempat munculnya perbuatan-

perbuatan dengan mudah tanpa perlu dipikirkan terlebih dahulu.
4
  

Muh}ammad Abdulla<h Darra<z mendefinisikan akhlak sebagai 

sesuatu kekuatan dari dalam diri yang berkombinasi antara kecenderungan 

pada sisi yang baik (akhla<k al-kari<mah) dan sisi yang buruk (akhla<k 

al-madzmu<mah).
 5 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa akhlak 

merupakan karakter dalam jiwa manusia yang mampu melahirkan 

perbuatan-perbuatan baik ataupun buruk secara spontan tanpa memerlukan 

pertimbangan. Sehingga pendidikan akhlak sebagaimana dirumuskan oleh 

Ibn Miskawaih dan dikutip oleh Abudin Nata, merupakan upaya ke arah 

terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan lahirnya 

perbuatan-perbuatan yang bernilai baik dari seseorang.
6
  

Pendidikan akhlak adalah inti dari semua jenis pendidikan. Karena 

ia merupakan pendidikan yang mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir 

dan batin manusia sehingga menjadi manusia yang seimbang dalam arti 

terhadap dirinya maupun luar dirinya.
7
 Pendidikan ini perlu diajarkan untuk 

memberi tahu bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku, bersikap 

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

(Bandung: Marja, 2012), 23.  
5  Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, 73. 
6  Abdul Majid Dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013),10. 
7 Suwito, Filsafat Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih (Yogyakarta: Belukar. 2004), 38. 
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terhadap sesama dan kepada Tuhannya.
8
 Selain itu, pendidikan akhlak 

dapat juga dimaknai sebagai latihan mental dan fisik. Latihan ini bisa 

bersifat formal yang terstruktur dalam lembaga pendidikan, maupun 

nonformal yang diperoleh dari hasil interaksi manusia terhadap lingkungan 

sekitar.
9
 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak 

adalah suatu usaha sadar yang mengarahkan pada terciptanya perilaku lahir 

batin manusia agar menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, memiliki 

kepribadian yang baik kepada dirinya sendiri atau selain dirinya.  

 

2. Landasan Pendidikan Akhlak 

Dalam agama Islam, yang menjadi dasar atau barometer pendidikan 

akhlak manusia adalah al-Qur‟an dan as-Sunnah. Segala sesuatu yang baik 

menurut al-Qur‟an dan as-Sunnah , itulah yang baik  dijadikan pegangan 

dalam kehidupan sehari hari. Sebaiknya,segala sesuatu yang buruk menurut 

al-Qur‟an dan as-Sunnah, berarti tidak baik dan harus dijauhi.
10

 

Al-Qur‟an menggambarkan akidah orang orang beriman. Kelakuan 

mereka yang mulia, dan gambaran hidup mereka yang tertib, adil, luhur dan 

mulia. Hal ini sangat berlawanan secara diametral dengan perwatakan 

orang-orang kafir dan munafik yang jelek. Zalim, dan sombong. Al-Qur‟an 

juga menggambarkan perjuangan para rasul untuk menegakkan nilai-nilai 

                                                             
8 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 

2009), 244.  
9 Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur‟an, 67.  
10 Rosihan Anwar, Akhlak tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 20 
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mulia dan murni di dalam kehidupan dan ketika mereka ditentang oleh 

kefasikan, kekufuran dan kemunafikan yang menggagalkan tegaknya 

akhlak mulia sebagai pijakan dalam kehidupan.
11

 

Rasulullah Saw adalah figur yang tepat untuk ditiru dan dicontoh 

dalam membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia.Allah Swt 

berfirman:  

     
   

    
  

       

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu uswatun 

hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang 

mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia 

banyak menyebut Allah.”.
12

 

 

3. Urgensi Pendidikan Akhlak 

Pada dasarnya, pendidikan akhlak berusaha untuk : 1) meluruskan 

naluri dan kecenderungan fitrah seseorang yang membahayakan 

masyarakat; 2) membentuk rasa sayang mendalam, yang akan menjadikan 

seseorang merasa terikat untuk melakukan amal baik dan menjauhi 

perbuatan jelek. Dengan pendidikan akhlak, memungkinkan seseorang 

dapat hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa harus menyakiti atau 

disakiti orang lain. Sehingga, pendidikan  akhlak menjadikan seseorang 

                                                             
11 Anwar, Akhlak Tasawuf, 21 
12

 Al-Qur‟anulkarim/ Al-Qur‟an Terjemah: ( Yayasan Amanah Takaful dan Lembaga 
Amil Zakat Nasional): QS. Al-Ahzaab: 21:419 
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berusaha meningkatkan kemajuan masyarakat demi kemakmuran 

bersama.
13

 

Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan akhlak yang 

dikemukakan Ibn Miskawyh yakni terwujudnya sikap batin yang mampu 

mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan bernilai baik, 

sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sempurna 

(al-sa‟adah).14
 

Muh}ammad Athiyah al-Abrasy mengatakan bahwa pendidikan 

akhlak bertujuan untuk membentuk orang-orang yang bermoral baik, sopan 

dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku, bersifat 

bijaksana, sopan dan beradab.
15

Pendidikan Akhlak juga diajarkan untuk 

memberi tahu bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, bersikap 

terhadap sesama dan kepada Tuhan-Nya.
16

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

akhlak adalah menjadikan seseorang sebagai individu yang baik, mampu 

mengetahui, memiliki dan menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan yang 

damai, bahagia lahir maupun batin. 

 

 

 

                                                             
13

 Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: Stain Po 

Press, 2007), 41 
14 Suwito, filsafat pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih, (Yogyakarta: Belukar), 116 
15 Azmi, Pembinaan Akhlak Usia Pra sekolah (Yogyakarta: Belukar, 2006), 60.  
16

 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN Po Press, 

2009), 244.  
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4. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak 

Ruang lingkup pendidikan akhlak, pada dasarnya tidak lepas dari 

akhlak terhadap Khalik dan akhlak terhadap makhluk. Namun untuk lebih 

jelasnya, akan dipaparkan klasifikasi tersebut dalam penjelasan dibawah ini: 

a) Akhlak terhadap Allah swt 

Akhlak terhadap Allah swt, merupakan sikap atau perbuatan 

yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk terhadap 

khaliknya diantaranya sebagai berikut: 

1. Ikhlas 

Ikhlas adalah beramal semata-mata mengharapkan ridha 

Allah Swt. Ikhlas juga bisa diartikan sebagai berbuat tanpa pamrih, 

hanya semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Swt. Persoalan 

Ikhlas ditentukan tiga faktor, yaitu:  

a) Niat yang ikhlas, mencari ridha Allah, 

b)  Beramal dengan sebaik baik, ikhlas dalam melakukan sesuatu 

harus dibuktikan dengan sebaik baiknya. 

c) Pemanfaatan hasil usaha yang tepat, misalnya mencari ilmu.
17

 

2. Taqwa 

Definisi taqwa adalah mengikuti segala perintah Allah dan 

menjauhi larangan-Nya. Menurut „Afif „Abd al-Fattah Tabbarah, 

makna asal dari taqwa adalah pemelihara diri. Muttaqin adalah 

orang-orang yang memelihara diri mereka dari azab dan kemarahan 

                                                             
17  Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan 

islam, 2006), 29-32 
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Allah di duniua dan di akhirat dengan cara berhenti di garis batas 

yang telah ditentukan, melakukan perintah-perintah Allah Swt. dan 

menjauhi laranga-larangan Allah Swt. Sedangkan Allah tidak 

memerintahkan kecuali yang baik, dan tidak melarang kecuali yang 

memberi madharat kepada mereka.
18

 

3. Dzikrullah (Mengingat Allah) 

Mengingat Allah merupakan azas dari setiap ibadah kepada 

Allah SWt. Karena merupakan pertanda hubungan antara hamba 

dan pencipta pada setiap saat dan tempat. Dzikrullah merupakan 

aktifitas yang baik dan paling mulia bagi Allah Swt.
19

 Allah 

berfirman:  

  
   

     
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) 

kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 

mengingkari (nikmat)-Ku.”20
 

 

b) Akhlak terhadap Rasulullah Saw. 

Akhlak kepada Rasulullah Saw berarti bersikap baik terhadap 

Rasulullah Saw. Diantaranya dapat ditunjukkan dengan sikap 

1. Mencintai dan memuliakan Rasulullah Saw. 

Nabi Muhammad Saw. Telah berjuang selama 23 tahun 

membawa umat manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya yang 

terang benderang. Beliaulah yang berjuang membebaskan umatnya 

                                                             
18

 Ibid, 17-18 
19 Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf , 92 
20

 Surah Baqarah 23:152 
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dari keterpurukan. Hal ini menunjukkan Nabi snagat mencintai 

umatnya. Oleh karenanya, sebagai seorang mukmin sudah 

seharusnya mencintai beliau  melebihi siapapun selain Allah. 

Setelah itu, umatnya juga berkewajiban menghormati dan 

memuliakan beliau.
21

 

2. Mengikuti dan menaati Rasulullah Saw. 

Sikap seperti ini merupakan salah satu bukti kecintaan 

seorang hamba terhadap Allah Swt. Apa saja yang datang dari 

Rasulullah harus diterima, apa yang diperintahkannya diikuti, dan 

apa yang dilarangnya ditinggalkan. Ketaatan terhadap Rasulullah 

Saw. bersifat mutlak, karena taat kepada beliau merupakan bagian 

dari taat kepada Allah Swt.
22

 

c) Akhlak terhadap keluarga 

Akhlak kepada kedua orang tua, anak, suami, istri, sanak 

saudara, kerabat yang berbeda agama, karib kerabat dan lain-lain, 

seperti saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan 

keluarga, saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, 

berbakti kepada ibu-bapak, mendidik anak-anak dengan kasih sayang, 

dan memelihara hubungan kasih silaturrahim yang dibina orang tua 

yang telah meninggal.
23

 

 

                                                             
21 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, 65-66 
22 Ibid, 70-71 
23 Aminuddin, et al., Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui pendidikan Agama 

Islam (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006),  98. 
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d) Akhlak terhadap diri sendiri  

Akhlak terhadap diri sendiri adalah perilaku seseorang terhadap 

dirinya sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan terhadap 

apa yang menimpanya. Hal ini meliputi :  

1. Syukur merupakan sikap dimana seseorang tidak menggunakan 

nikmat yang diberikan oleh Allah untuk melakukan maksiat kepada-

Nya. Bentuk syukur ini ditandai dengan menggunakan segala 

nikmat atau rizki karunia Allah untuk melakukan ketaatan kepada-

Nya dan memanfaatkannya kearah kebajikan bukan 

menyalurkannya ke jalan maksiat atau kejahatan.
24

 

2. Memelihara kesucian diri („iffah) 

Memelihara kesucian diri (Al-iffah) adalah menjaga diri dari 

segala tuduhan, fitnah,dan memelihara kehormatan. Upaya 

memelihara kesucian diri ini hendaknya dilakukan setiap hari, yakni 

mulai dari memelihara hati untuk tidak membuat rencana dan 

angan-angan buruk. Demikian juga memelihara lidah dan anggota 

badan lainya dari segala perbuatan tercela karena sadar bahwa 

segala gerak manusia tidak lepas dari penglihatan Allah Swt.
25

 

e) Akhlak terhadap tetangga dan masyarakat (Peduli sosial) 

Dalam berinteraksi sosial, baik seagama, berbeda agama, 

teangga , kawan atau lawan, sudah selayaknya dibangun berdasarkan 

                                                             
24

 Rosihan Anwar,Aqidah Akhlak  (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 224 
25 Anwar, Aqidah Akhlak, 230 
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kerukunan hidup  dan saling menghargai satu sama lain.
26

 Diantara 

sikap sikap bersosial tersebut adalah : 

1) Membina hubungan baik dengan masyarakat 

Seorang muslim harus bisa berhubungan baik dengan 

masyarakat yang lebih luas. Hubungan baik dengan masyarakat ini 

diperlukan, karena tidak ada seorangpun yang hidup tanpa bantuan 

masyarakat. Dalam surat al Hujurat diterangkan bahwa manusia 

diciptakan dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku berbangsa-

bangsa, agar mereka saling kenal-mengenal. Dengan demikian 

manusia secara fitri adalah makhluk sosial dan hidup 

bermasyarakat merupakan suatu keniscayaan bagi mereka.
27

 

2) Suka menolong orang lain 

Dalam hidup, setiap orang selalu membutuhkan bantuan 

dan pertolongan orang lain. Orang mukmin apabila melihat orang 

lain tertimpa kesusahan, akan tergerak hatinya untuk menolong 

mereka sesuai kemampuan. Apabila tidak ada bantuan berupa 

benda, kita dapat membantunya dengan nasehat, atau kata-kata 

yang dapat menghibur hatinya. Bahkan sewaktu-waktu bantuan 

jasa lebih diharapkan dari pada bantuan lainya.
28

 

 

 

                                                             
26

 Aminuddin, et al., Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui pendidikan Agama 

Islam, 99 
27

 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak,205 
28

 Ibid, 113-114 
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B. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan rangkaian kata yang terdiri dari 

dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Untuk mengetahui definisi 

pendidikan karakter secara benar, terlebih dahulu perlu diketahui 

pengertian pendidikan dan karakter itu sendiri, sehingga dari kedua 

definisi tersebut dapat diketahui pengertian pendidikan karakter secara 

tepat dan akurat.  
29

 

Pertama, ia bisa dianggap sebagai sebuah proses yang terjadi 

secara tidak disengaja atau berjalan secara alamiah.
30

 Kedua, pendidikan 

bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, direncanakan, 

didesain, dan diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku terutama 

perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan masyaraka. Kata 

pendidikan yang berasal dari bahasa Inggris education  berasal dari bahasa 

Latin educare atau educere, yang artinya melatih atau menjinakkan 

(seperti dalam konteks manusia melatih hewan-hewan yang liar menjadi 

jinak sehingga bisa diternakkan).
31

 

Istilah pendidikan disebut juga dengan istilah at-tarbiyah, at-ta‟lim, 

dan at-ta‟dib. Kata at-tarbiyah sebangun dengan kata ar-rabb, rabbayani, 

nurabbi, ribbiyyun, dan rabban. Fahrur razi, berpendapat bahwa arab 

merupakan fonem yang seakar dengan at-tarbiyah, yang berarti at-

                                                             
29 Novan Ardi Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Iman Dan Taqwa, (Yogyakarta: 

Penerbit Teras, 2012), 15 
30

 Fatchul Mu‟in, Pendidikan karakter: Konstruksi Teoritik dan Praktik, (Yogyakarta:Ar-

Ruzz Media, 2011), 287 
31

 Ibid,289 
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tanmiyah, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ibnu Abdullah 

Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi mengartikan 

ar-rabb dengan makna pemilik, yang maha memperbaiki, yang maha 

pengatur, yang maha menambah, yang maha menunaikan.
32

 

Dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan terlebih dahulu 

perlu diketahui dua istilah yang hampir sama bentuknya dan sering 

digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu paedagogie dan  paedagoiek. 

Paedagogie berarti “Pendidikan”, sedangkan paeda artinya” ilmu 

pendidikan”. Paedagogiek atau ilmu pendidikan ialah yang menyelidiki,  

merenung tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Istilah ini berasal dan 

kata “Paedagogia” (Yunani) yang berarti pergaulan dengan anak-anak. 
33

 

Sejarah membuktikan, Ketika bangsa Indonesia bersepakat untuk 

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 

para bapak pendiri bangsa (the founding fathers) menyadari bahwa paling 

tidak ada tiga tantangan besar yang harus di hadapi Pertama, adalah 

mendirikan Negara yang bersatu dan berdaulat, kedua adalah membangun 

bangsa, dan ketiga adalah membangun karakter ketiga hal tersebut secara 

jelas tampak dalam konsep Negara bangsa (nation-state) dan 

pembangunan karakter bangsa (nation character building).
34

  

                                                             
32 Salahuddin,  dan Anas, Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan 

Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 19 
33 Drs. H.M. Djumransjah, M. Ed, Filsafat Pendidikan, (Malang: Bayumedia Publising, 

2006), 21 
34 Muchlas Samani dan  Hariyanto,  Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya),1 
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Bila di telusuri asal karakter bersal dari bahasa Latin”kharakter”, 

“kharassein”, kharax, dalam bahasa Inggris: character dan 

Indonesia ”karakter”, Yunani character, dari charassein yang berarti 

membuat tajam. 
35

 Menurut simon philips, karakter adalah kumpulan tata 

nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, 

dan perilaku yang ditampilkan.
36

 

Secara konseptual, lazimnya, istilah‟karakter dipahami dalam dua 

kubu pengertian. Pengertian pertama, bersifat deterministic. Disini 

karakter dipahami sebagai sekumpulan kondisi rohaniah pada diri kita 

yang sudah teranugerahi atau ada dari sononya (given). Pengertian yang 

kedua bersifat non deterministik atau dinamis..
37

 

Dari proses yang dideskripsikan di atas, penjelasanya dapat 

diringkas sebagai berikut: PIKIRAN => KEINGINAN  =>  PERBUATAN  

=>  KEBIASAAN  => KARAKTER. Salah satu cara membangun karakter 

adalah melalui pendidikan yang ada,baik itu pendidikan keluarga, 

masyarakat, atau pendidikan formal di sekolah harus menanamkan nilai-

nilai untuk pembentukan karakter. 

Sementara menurut Rahardjo berpendapat, pendidikan karakter 

adalah proses pendidikan yang holistik yang menghubungkan dimensi 

moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi 

                                                             
35 Abdul Majid, dan Dian Andayani,  Pendidikan Karakter perspektif Islam, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013),11 
36 Fatchul Mu‟in, Pendidikan Karakter: Kontruksi Teoritik & Praktik, (Jogjakarta, AR-

RUZZ MEDIA: 2011), 160 
37  Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi, dan Langkah 

Praktis, (Bandung: GRAHA ILMU,2006) 18 
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bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri.
38

 

Menurut Zubaedi pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, 

yang intinya merupakan progam pengajaran yang bertujuan 

mengembangkan watak dan tabiat peserta didik dengan cara menghayati 

nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam 

hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin dan kerja  sama yang 

menekankan ranah afektif (perasaan/sikap) tanpa meninggalkan ranah 

kognitif (berpikir rasional).
39

 

Dari berbagai para tokoh di atas dapat disimpulkan Pendidikan 

karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mengembangkan karakter yang baik ( good charakter) berlandaskan 

kebajikan-kebajikan inti (core virtues) yang secara objektif baik bagi 

individu maupun masyarakat. Kebajikan-kebajikan inti disini merujuk 

pada dua kebajikan fundamental dan sepuluh kebajikan esensial 

sebagaimana telah diuraukan diatas.
40

  

 

2. Landasan  Pendidikan Karakter  

a) Landasan Filosofi  

Sekolah sebagai pusat pengembangan kultur tidak terlepas dari 

kultur yang dianut bangsa. Bangsa Indonesia memiliki nilai kultur 

                                                             
38

 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya secara 

terpadu di lingkungan Keluaraga, Sekolah, perguruan tinggi, dan Masyarakat, (Yogyakarta: Ar-

ruzz Media2013),30 
39 Ibid,30-31 
40  Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan, Strategi, dan Langkah 
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Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara, yang 

mencakup religius, kemanusiaan, persatuan, kemanusiaan, kerakyatan 

dan keadilan. Niali itulah yang dijadikan dasar filosofis pendidikan 

karakter. 
41

 

Hal yang penting yang harus disepakati dahulu secara rasional 

adalah apa dasar falsafah/filosofi bagi implementasi pendidikan 

karakter di Indonesia? Mengakar pada kespakatan para founding 

fathers kita saat mendirikan kesatuan Republik Indonesia yang lalu, 

maka dasar filosofinya tentu saja pancasila.
42

 

Secara ontologis, objek material pendidikan nilai atau 

pendidikan karakter ialah manusia seutuhnya bersifat humanis artinya 

aktivitas pendidikan diarahkan untuk mengembangkan segala potensi 

diri. Secara epistemologis, pendidikan karakter membutuhkan 

pendekatan fenomenologis. Riset diarahkan untuk mencapai kerifan 

dan fenomena pendidikan. Sedangkan secara Aksiologi, pendidikan 

karakter bermanfaat untuk memberikan dasar yang sebaik-baiknya 

bagi pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia beradab.
43

   

Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan merupakan 

daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan 

batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu 
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tidak boleh dipisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup 

anak-anak.
44

  

b) Landasan Hukum 

Produk hukum tentang pendidikan telah dimulai sejak 

berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diantara 

UUD‟45 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (3) 

berbunyi,” Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta etika mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.  

UU No. 4 /1950 UU No.12/1954 tentang Dasar-dasar 

Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, pasal 3 merumuskan bahwa 

tujuan Pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila 

yang cakap, warga negara yang demokratis, bertanggung jawab atas 

kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 

UU No. 20/2003 Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi murid agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beretika mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang baik 

dan Demokratis dan bertanggung jawab. 

Regulasi lainya tentang Pendidikan Krakter ialah, 1). PP No. 

19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  2). Pemendiknas No. 

39/2008 tentang pembinaan Kesiswaan, 3). No 22/2006 tentang 

Standar Isi, 4). No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, 5). 

Pemerintah Jangka Menengah Nasional 2010-2014, 6) Renstra 

Kemendiknas 2010-2014, 7) Renstra Direktorat Pembinaan SMP 

2010-2014. Semua regulasi itu menjelaskan bahwa pendidikan 

Nasional berfungsi untuk membentuk karakter bangsa, meskipun 

disampaikan dengan deskripsi yang berbeda.
45

 

c) Landasan Religius 

Tuntutan yang jelas dari al-Qur‟an tentang aktivitas pendidikan 

Islam telah digambarkan Allah dengan memberikan contoh 

keberhasilan dengan mengabdikan nama Luqman, sebagaimana firman 

Allah: 

   
   
    

    
     

Artinya:  Dan Ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, 

diwaktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, diwaktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: Hai anakku, janganlah 

kamu mempersekutukan (Allah) ialah benar-benar 

kedzliman yang besar.( Q.S.AL-luqman: 13) 
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Ayat tersebut telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa 

pendidikan yang pertama dan utama diberikan kepada anak ialah 

menanamkan keyakinan, yakni iman kepada Allah dalam rangka 

membentuk sikap, tingkah laku dan kepribadian anak. 

Didalam Sunnah Nabi juga berisi ajaran tentang „aqidah, 

shari‟ah, dan akhlaq sebagaimana dalam al-Qur‟an, yang juga 

berkaitan dengan masalah pendidikan. Hal yang lebih penting lagi 

dalam sunnah terdapat cermin tingkah laku dan kepribadian Rasulullah 

saw yang menjadi teladan dan harus diikuti oleh setiap muslim sebagai 

satu model kepribadian Islam. Sebagai mana firman Allah: 

    
   

   
  

  
   

    
Artinya:  “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu 

uswatun hasanah (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) 

bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
46

 

 

Karakter dasar menjadi kokoh karena ditopang nilai tertentu. 

Nilai-nilai ini, menjadi penentu sifat dasar manusia, penentu 

ketahananya menghadapi godaan kehidupan dunia fana ini. Melalui 

buku ini bisa diingatkan untuk memiliki nilai-nilai dasar sebagai 

fondasi hidup. Tanpa fondasi jangan tanya ketahanan rumah. Tanpa 

fondasi, manusia jadi mudah goyah, tidak berpendirian hingga 
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terombang ambing sana sini. Tanpa fondasi, manusia yang tamak bisa 

jadi buruk ketimbang hewan. Tanpa sadar nafsunya telah mengambil 

alih peran. Ukuranya Cuma satu: “selalu untuk kepentingan diri 

sendiri”.47
 

3. Urgensi Pendidikan Karakter  

Kesejahteraan sebuah bangsa bermula dari karakter yang kuat. 

Kata-kata itu itu diungkapkan Marcus Tulius Cicero (106-43SM), 

cendekiawan Republik Roma, untuk mengingatkan semua warga 

kekaisaran Roma mengenai manfaat praktis kebajikan (Yunani: arete). 

Dalam kehidupan nyata. Sejarah peradaban di berbagai penjuru dunia 

membuktikan kebenaran ungkapan itu. Demikianlah karakter itu amat 

penting. Para genius pendiri negara bangsa indonesia pun amat menyadari 

hal itu. Perhatikan,  misalnya syair lagu kebangsaan Indonesia Raya. Di 

dalam lirik lagu tersebut terlebih dulu ditandaskan perintah”. Perintah itu 

menghujamkan pesan bahwa membangun jiwa mesti lebih diutamakan dari 

pada membangun badan; membangun karakter mesti lebih diperhatikan 

dari pada sekedar membangun karakter mesti lebih diperhatikan dari pada 

sekedar membangun hal-hal fisik semata, Itulah kunci agar Indonesia 

berjaya.
48

  

Pembangunan karakter perlu dilakukan oleh manusia. Menurut 

Mochtar Buhori, pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik 
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ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan 

ideal.
49

  Kecerdasan yang  sangat penting ini mencakup karakter-karakter 

utama, seperti kemampuan untuk memahami penderitan orang lain dan 

tidak bertindak jahat, mampu mengendalikan dorongan dan menunda 

pemuasan, mendengarkan dari berbagai pihak sebelum memberikan 

penilian, menerima dan menghargai perbedaan, bisa memahami pilihan 

yang tidak etis, dapat berempati, memperjuangkan keadilan, dan 

menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang lain. Ini 

merupakan sifat-sifat utama yang akan membuat anak menjadi baik hati, 

berkarakter kuat, dan warga negara yang baik.
50

   

 

4. Ruang Lingkup dan Nilai Pendidikan  Karakter 

Tanpa nilai-nilai kebajikan yang membentuk karakter yang baik, 

individu tidak bisa hidup bahagia dan tidak ada masyarakat yang dapat 

berfungsi secara efektif. Tanpa karakter yang baik, seluruh umat manusia 

tidak dapat melakukan perkembangan menuju dunia yang menjujung 

tinggi martabat dan nilai dari setiap pribadi.
51

  

Menurut Ratna Megawangi, ada sembilan pilar karakter yang layak 

diajarkan kepada peserta didik dalam konteks pendidikan karakter, yakni: 
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a. Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya (love Allah, trust reverence, 

loyality) 

b. Kemandirian dan tanggung jawab (responsibility, excellence, self 

reliance, discipline) 

c. Kejujuran dan amanah, bijaksana (trusworthiness, reliability, honesty) 

d. Hormat dan santun (Respect courstesy, obedience) 

e. Dermawan, suka menolong, dan gotong royong (love, compassion, 

caring, empathy, generousity, moderation, cooperation) 

f. Percaya diri, kreatif, dan pekerja keras (confidence, assertiveness, 

creativity, determination, and enthusiam) 

g. Kepemimpinan dan keadilan (justice, fairness, mercy, leadership) 

h. Baik dan rendah hati (kidness, frienlines, humanity, modesty) 

i. Toleransi kedamaian, dan kesatuan (tolerance, flexibility, peacefulness) 

Dengan Lickona Saptono menyatakan bahwa ada sepuluh kebajikan 

esensial yang dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik. Kesepuluh 

kebajikan esensial itu adalah kebijakan (wisdom), keadilan (justice), 

ketabahan (fortinude), pengendalian diri (self control), kasih (love), sikap 

positif (positive attidute), kerja keras (hard work), integirity (integrity), 

penuh syukur (gratitude), dan kerendahan hati (humility).
52

 Dalam kaitan 

itu telah diidentifikasi sejumlah nilai pembentuk karakter yang merupakan  

hasil kajian empirik Pusat kurikulum. Nilai-nilai bersumber dari agama, 

Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional tersebut adalah: 
53
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1. Nilai Karakter dalam hubungannya dengan Tuhan 

a. Religius 

Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran Agama yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. Religius adalah proses mengikat kembali atau bisa 

dikatakan dengan tradisi, sistem yang mengatur tata keimanan 

(kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa 

serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia 

dan manusia serta lingkungannya. 
54

  

Religius adalah sistem nilai atau sistem moral yang 

dijadikan kerangka acuan dan menjadi rujukan cara berperilaku 

lahiriah dan rohaniah manusia muslim, karena religius merupakan 

nilai dan moralitas yang diajarkan agama Islam sebagai wahyu 

Allah swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Nilai 

dan moralitas islami bersifat menyeluruh, bulat dan terpadu, tidak 

terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang satu sama lain berdiri 

sendiri. Suatu kebulatan nilai dan moralitas itu mengandung 
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aspek normative (kaidah, pedoman) dan operatif (menjadi 

landasan amal perbuatan).
55

   

Dalam hal ini, agama mencakup totalitas tingkah laku 

manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman 

kepada Allah swt., sehingga seluruh tingkah lakunya 

berlandaskan keimanan dan akan membentuk akhlak karimah 

yang terbiasa dalam pribadi dan perilakunya sehari-hari. 

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa nilai religius 

merupakan nilai pembentuk karakter yang sangat penting. 

Manusia berkarakter adalah manusia  yang religius. Memang ada 

banyak pendapat tentang relasi antara religius dengan agama. 

Pendapat yang umum mengatakan bahwa religius tidak selalu 

sama dengan agama. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa tidak 

sedikit orang beragama, tetapi tidak menjalankan ajaran 

agamanya secara baik. Memang bisa disebut beragama, tetapi 

tidak atau kurang religius. Sementara itu, ada juga orang 

perilakunya sangat religius, tetapi kurang mempedulikan terhadap 

ajaran agama.
56

 

2. Nilai Karakter dalam hubungannya dengan Diri sendiri dan Keluarga 

a. Jujur 
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Kata jujur meskipun telah menjadi tuturan sehari-hari, 

untuk mengetahui artinya, harus dilihat dalam kamus umum bahasa 

Indonesia, jujur artinya lurus hati, tidak curang, dan disegani. 

Orang yang berkata atau bersikap atau berbuat yang sebenarnya, 

sesuai dengan kata hatinya, disebut orang jujur. Kejujuran menjadi 

hilang apabila seseorang berkata atau berbuat tidak sesuai dengan 

kata hati, atau sudah berganti dengan kecurangan ataupun 

kebohongan. Demikian pula orang yang suka berbuat curang 

pastinya tidak jujur. Orang yang suka mengingkari kata hatinya, 

juga dikatakan tidak jujur.
57

 

Dalam pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziah, sikap jujur 

atau disebut juga sikap yang benar, melibatkan tiga aspek dalam 

diri kita, yaitu perkataan, perbuatan, dan sikap mental. Setiap aspek 

memiliki ukuran dan kriterianya sendiri. Dalam kaitan ini, jujur 

atau benar dalam perkataan berarti adanya persesuaian perkataan 

dengan hati nurani dan dengan kenyataan atau realita. Jujur dalam 

bekerja dan berbuat berarti koherensi dan konsisten antara 

perbuatan dan perintah Allah swt. serta sunnah Rasul. Sedang jujur 

dalam sikap mental berarti komitmen dan kesetiaan seseorang 

dalam bekerja dan beribadah kepada Allah swt.
58

 

Kejujuran seseorang, harus dilihat dari intensitas dan 

kesungguhan orang yang bersangkutan dalam menjaga dan 
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memelihara ketiga aspek di atas. Hanya karena  kesungguhannya 

dalam menjaga ketiganya, maka Nabi Ibrahim as. disebut dan 

diabadikan oleh Allah swt. dalam al-Qur‟a>n sebagai s}iddiq.  

Dari penjelasan di atas telah nyata bahwa perkataan Arab 

al-s}iddiq, tidak hanya berarti jujur, tetapi juga berarti benar, 

sungguh-sungguh, konsisten, teguh, dan tepat. Dalam al-Qur‟a>n, 

selain disebutkan ada perkataan yang benar, juga disebutkan 

beberapa hal lain yang diberi atribut serupa.
59

 

b. Bertanggung Jawab 

Bertanggung jawab merupakan sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya ia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, dan 

lingkungan, Negara, dan Tuhan YME.
60

 

c. Disiplin 

Menurut Starawaji yang dikutip oleh Ngainun Naim, 

disiplin dari asal kata bahasa Latin discere yang memiliki arti 

belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata disciplina  yang 

berarti pengajaran atau pelatihan. Seiring perkembangan waktu,  

kata disiplina juga mengalamai perkembangan makna. Kata 

disiplin sekarang dimaknai secara beragam. Ada yang mengartikan 

disiplin sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada 

pengawasan dan pengendalian. Ada juga yang mengartikan disiplin 
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sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat 

berperilaku tertib.
61

 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk 

tunduk kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. 

Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Di samping 

mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga 

mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian 

dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung 

jawab atas tugas yang dianahkan, serta kesungguhan terhadap 

bidang keahlian yang ditekuni. Islam mengajarkan agar benar-

benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan 

dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas kehidupan 

masyarakat yang lebih baik.
62

 

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan 

proses panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat 

dalam diri seseorang. Oleh karena itu, penanaman disiplin harus 

dilakukan sejak dini. Tujuannya adalah untuk mengarahkan anak 

agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang merupakan 

persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini sudah ditanamkan 
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disiplin, mereka akan menjadikannya sebagai kebiasaan dan bagian 

dari dirinya. 

d. Kerja Keras 

Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan untuk 

menyelesaikan tugas dengan sebaiknya. Dalam kerja keras ini, apa 

yang mesti dilakukan adalah hal yang baik-baik, memerhatikan 

supaya usahanya dapat berbuah lezat dan dapat dirasakan 

manfaatnya, baik usaha itu tertuju pada bidang pelajaran ataupun 

pekerjaan. Kepentingannya agar apa-apa yang diusahakan itu tidak 

mudah roboh dan hancur, tidak mudah rusak dan punah, 

dihindarkan dari rasa mempermudah pekerjaan, sehingga 

menyebabkan mudah binasa dan terbengkalai.
63

 

Penanaman nilai kerja keras dalam Character building bisa 

dianalogikan banyak hal. Dunia pertanian dapat dijadikan contoh 

mengenai bagaimana pentingnya kerja keras. Proses menanam 

sebuah tanaman merupakan proses yang panjang, mulai dari 

mencari dan mematangkan lahan, mencari benih, melakukan 

penanaman, penyiraman, dan pemupukan, hingga menjadi lahan 

dari berbagai gangguan. Jika kita ingin mendapatkan buah yang 

baik, proses tersebut harus dijalani denga serius satu per satu. Pada 

titik inilah akan terlihat perbedaan antara petani yang menjalani 
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proses dengan kerja keras dan yang tidak. Petani yang melakukan 

kerja keras tentu akan mendapatkan hasil panen yang lebih baik 

dibandingkan dengan petani yang menjalani proses tersebut dengan 

santai saja.
64

  

Dalam dunia pendidikan demikian juga adanya. Pelajar 

yang sukses adalah yang menjalani proses pembelajaran secara 

serius dan penuh kerja keras. Sangat jarang ada siswa yang bisa 

sukses tanpa belajar. Hampir dapat dipastikan bahwa pelajar yang 

sukses adalah pelajar yang memiliki tradisi kerja keras. 

Pentingnya kerja keras ini juga dinyatakan oleh Lord 

Chesterfield yang dikutip oleh Ngainun Naim, ia menyatakan: 

Berusahalah meraih yang terbaik dalam segala hal, 

meskipun dalam kebanyakan hal itu sulit dicapai. Namun, 

mereka yang ingin melakukannya dan tetap gigih 

mempertahankannya, akan lebih mendekati apa yang 

mereka inginkan ketimbang mereka yang malas dan patah 

semangat, hingga hanya akan menjadikan mereka gagal 

dalam meraih apa yang menjadi  keinginan mereka dan 

akhirnya menjadi putus asa.
65

 

 

e. Kreatif 

Kata kreatif secara instrinsik mengandung sifat dinamis. 

Orang kreatif adalah orang yang tidak bisa diam, dalam arti selalu 

berusaha mencari hal baru dari hal-hal yang telah ada. Oleh karena 

itu, sifat kreatif sangat penting untuk kemajuan. Kemajuan akan 
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lebih mudah diwujudkan oleh orang yang selalu merenung, berfikir, 

dan mencari hal-hal baru yang bermanfaat bagi kehidupan.
66

 

Kreatif sebagai salah satu nilai Character building sangat 

tepat karena kreatif akan menjadikan seseorang tidak pasif. 

Jiwanya selalu gelisah (dalam makna positif), pikirannya terus 

berkembang, dan selalu melakukan kegiatan dalam rangka 

pencarian hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan secara luas. 

Ciri-ciri individu yang kreatif, antara lain dikemukakan oleh 

Robert B. Sund yang dikutip Ngainun Naim, yaitu: 

1) Berhasrat ingin mengetahui 

2) Bersikap terbuka terhadap pengetahuan baru 

3) Panjang akal dan penalaran 

4) Keinginan untuk menemukan dan meneliti 

5) Cenderung lebih suka melakukan tugas yang berat dan sulit 

6) Mencari jawaban yang memuaskan dan komperehensif 

7) Bergairah, aktif, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan 

tugasnya 

8) Berfikir fleksibel dan mempunyai banyak alternatif 

9) Menanggapi pertanyaan dan kebiasaan serta memberikan 

jawaban lebih banyak 

10) Mempunyai kemampuan membuat analisis dan sintesis 

11) Mempunyai kemampuan membentuk abstraksi-abstraksi 
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12) Memiliki semangat inquiry (mengamati/menyelidiki masalah) 

13) Memiliki keluasaan dalam kemampuan membaca.
67

 

f. Mandiri 

Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
68

 

Kemandirian tidak otomatis tumbuh dalam diri seorang anak. 

Mandiri pada dasarnya merupakan hasil dari proses pembelajaran 

yang berlangsung lama. Mandiri tidak selalu berkaitan dengan usia. 

Bisa saja seorang anak sudah memiliki sifat mandiri karena proses 

latihan atau karena faktor kehidupan yang memaksanya untuk 

menjadi mandiri. Tetapi tidak jarang seorang yang sudah dewasa, 

tetapi juga tidak bisa hidup mandiri. Ia selalu tergantung kepada 

orang lain.
69

  

Manusia modern adalah manusia yang mandiri dan tidak 

tergantung dengan orang lain. Mandiri dalam konteks ini, tentu 

saja bukan berarti tidak memiliki kepedulian dan tidak 

berhubungan dengan orang lain. Sikap mandiri justru akan lebih 

baik lagi jika dikembangkan dengan landasan kepedulian tinggi 

terhadap orang lain. Salah satu kelemahan yang penting 

direfleksikan bersama berkaitan dengan identitas manusia modern 

adalah sifatnya yang individual. Memang, orang yang mandiri 
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biasanya memiliki kecenderungan untuk lebih individualis, tetapi 

bukan berarti mandiri tidak bisa dikembangkan dalam iklim 

kebersamaan.
70

 

g. Rasa Ingin Tahu  

Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, atau didengar.
71

  

Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal. Akal 

menjadi nilai lebih manusia dibandingkan makhluk lainnya. Akal 

pula yang memungkinkan manusia mengembangkan kehidupannya 

secara dinamis. Kehidupan manusia selalu tumbuh, berkembang, 

dan bergerak seolah tanpa pernah merasa puas karena adanya akal. 

Sementara pada makhluk lainnya, kehidupan mereka statis. Hewan 

misalnya, sejak dahulu, kini, dan sampai kapan pun juga akan tetap 

begitu-begitu saja. Kehidupannya tidak akan pernah berubah 

karena hewan tidak memiliki akal.
72

 

Akal ini yang mendorong rasa ingin tahu terhadap segala 

hal. Disebabkan dorongan rasa ingin tahu tersebut, manusia sejak 

usia dini cenderung untuk terus mempertanyakan berbagai hal yang 

memang belum diketahui dan dipahami, baik yang dia amati 

ataupun pikirkan. Dorongan ini menunjukkan bahwa manusia tidak 

akan merasa puas terhadap fenomena yang tampak di permukaan. 
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Selalu ada keinginan untuk memahami secara lebih mendalam dan 

mendetail. Munculnya rasa ingin tahu manusia tidak terjadi begitu 

saja. Ada faktor tertentu yang mempengaruhinya. Faktor tersebut 

adalah susunan sistem saraf sentral yang berpusat di otaknya, serta 

sel-sel yang membawa informasi dari saraf pusat ke organ internal 

maupun sebaliknya.
73

 

Bicara nilai atau sifat baik jumlahnya memang banyak. 

Untuk karakter dasar, sifat baiknya terdiri atas tiga nilai saja. 

Pertama tidak egois, Kedua jujur, dan Ketiga disiplin.
74

 

Pertama tidak egois, tidak egois secara harfiah tidak 

mementingkan diri sendiri. Maknanya bisa meluas dan juga 

mendalam. Tidak egois melambangkan perilaku baik dan bersahaja. 

Kesanya rendah hati, mengalah, dan memetingkan pihak yang 

lebih butuh, lebih banyak, dan lebih bermanfaat. Hidup orang tidak 

egois tidak macam-macam, tidak suka menyakiti orang, dan tidak 

bertingkah apalagi mengundang perkara.
75

 

Kedua Jujur, jujur adalah kata kunci. jujur integritas artinya 

lurus hati atau tidak berbuat curang. Siapa yang memiliki kejujuran 

pintu kebaikan telah terbuka. Siapa yang tidak jujur, lajur 

kejahatan juga terbuka lebar.
76

 Orang yang jujur pasti bisa diberi 

kepercayaan melegakan. Menjadi orang jujur tidak mudah, apalagi 
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bisa dipercaya. Mencari kepercayaan juga sulit, apalagi 

mempertahankannya. Orang yang bisa pegang amanah, bisa 

diterima oleh pihak. 
77

  

Ketiga Disiplin, tiap anak lahir di Indonesia, bertambahlah 

beban bangsa ini dengan satu anak tidak disiplin. Tidak disiplin 

bisa jadi pembudidayaan, masyarkat tidak disiplin akan melahirkan 

pula keluarga tidak disiplin. Keluarga tidak disiplin, akan 

memperkuat ketidakdisiplinan masyarakat. Begitu seterusnya. 

Tidak disilpin itu tanda kemalasan. Yang malas malas pasti ngeri 

membayangkan kedisiplinanan. Bagi mereka disiplin adalah hidup 

seperti robot. Itulah pemalas di manapun tidak bisa diandalkan 

karena tidak punya tanggung jawab.
78

  

3. Nilai Karakter hubungannya dalam Bermasyarakat dan Muamalah  

a. Peduli Lingkungan 

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

disekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
79

  

Manusia merupakan makhluk sosial. Ia hidup dan 

menjadi bagian tidak terpisah dari lingkungannya. Karenanya, 

manusia tidak bisa sepenuhnya egois dan beranggapan kalau 

dirinya bisa hidup sendiri tanpa peran serta orang lain. Selain 
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tidak egois, sikap egois semacam ini juga membawa implikasi 

kurang baik bagi tatanan sosial. 

Dalam kerangka Character building, peduli lingkungan 

menjadi nilai yang penting untuk ditumbuhkembangkan. 

Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun 

lingkungan fisik. Manusia semacam ini memilii kesadaran 

bahwa dirinya menjadi bagian yang tidak terpisah dari 

lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin 

bagi lingkungannya. Hubungan timbal balik semacam ini 

penting artinya untuk harmonisasi lingkungan. Munculnya 

berbagai persoalan lingkungan yang semakin hari semakin 

kompleks merupakan cermin dari tidak harmonisnya relasi 

manusia dengan lingkungan.
80

 

Character building dalam peduli lingkungan sebaiknya 

dimulai dari keluarga. Pilihan untuk memulai dari keluarga 

karena dalam keluarga seorang anak menghabiskan sebagian 

besar waktunya. Selain itu, relasi emosional seperti keluarga 

tidak ditemukan di tempat yang lainnya, termasuk di sekolah. 

Selain keluarga, peduli lingkungan juga harus ditumbuh 

kembangkan dalam sistem pendidikan. Sekolah menjadi media 

yang paling efektif dalam membangun kesadaran dan 
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kepedulian lingkungan. Sekolah seharusnya menyusun metode 

yang efektif karena peduli lingkungan merupakan salah satu 

karakter penting yang sebaiknya dimiliki secara luas oleh setiap 

orang, khususnya para siswa yang menempuh jenjang 

pendidikan. Jika kesadaran ini terbangun secara luas, besar 

kemungkinan berbagai persoalan lingkungan akan semakin 

berkurang.
81

 

b. Peduli Sosial 

Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu 

ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan.
82

  

Kehidupan masyarakat sekarang ini bergeser  menjadi 

lebih individualis. Kebersamaan dan saling menolong dengan 

penuh ketulusan yang dahulu menjadi ciri khas masyarakat kita 

semakin menghilang. Kepedulian terhadap sesama semakin 

menipis. Konsentrasi kehidupan masyarakat sekarang ini 

didominasi pada bagaimana mencapai mimpi-mimpi materialis. 

Pergeseran kehidupan ini disebabkan oleh berbagai 

faktor. Salah satunya adalah faktor perubahan sosial yang 

berlangsung secara cepat. Arus modernitas menjadi pendorong 

utama perubahan sosial ini. Implikasi nyata dari arus 

modernitas adalah kehidupan yang semakin mekanis. Aktivitas 
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hidup dicurahkan untuk bekerja dan hal-hal teknis lainnya. 

Interaksi antara satu orang dengan orang lainnya lebih didasari 

oleh kepentingan bukan ketulusan. Orang bergaul karena 

memiliki kesamaan kepentingan karier, politik, bisnis, ekonomi, 

dan kepentingan yang bersifat tentatif lainnya. Sementara relasi 

yang berbasis ketulusan sebagaimana kehidupan di pedesaan 

semakin tidak mendapatkan tempat.
83

 

Peduli sesama harus dilakukan tanpa pamrih. Tanpa 

pamrih berarti tidak mengharapkan balasan atas pemberian atau 

bentuk apapun yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi, saat 

melakukan aktivitas sebagai bentuk kepedulian, tidak ada 

keengganan atau ucapan menggerutu. Semua dilakukan dengan 

cuma-cuma, tanpa pamrih, hati terbuka, dan tanpa menghitung-

hitung.  

c. Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.
84

 

Sekarang ini, kebutuhan terhadap semangat mencintai 

tanah air seharusnya semakin ditumbuh kembangkan di tengah 

gempuran globalisasi yang semakin tidak terkendali. Cinta 
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tanah air tidak hanya merefleksikan kepemilikan, tetapi juga 

bagaimana mengangkat harkat martabat bangsa ini dalam 

kompetisi global. 

d. Demokratis 

Demokrasi merupakan cara berfikir, bersikap dan 

bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan 

orang lain.
85

 

Menurut Hasan Shadily, yang dikutip oleh Ngainun 

Naim mengatakan bahwa demokrasi merupakan gabungan dari 

kata demos yang berarti rakyat dan  kratos yang berarti 

kekuasaan atau undang- undang. Pengertian yang dimaksud 

dengan demokrasi adalah kekuasaan atau undang-undang yang 

berakar pada rakyat. Dengan demikian, rakyat memegang 

kekuasaan tertinggi.
86

 

Demokrasi dalam implementasinya ada dua bentuk, 

yaitu demokrasi formal-prosedural dan demokrasi material-

substansial. Demokrasi formal-prosedural adalah demokrasi 

dalam tatanan bentuk, termasuk di dalamnya adalah aturan 

main tentang siapa yang berhak mengambil keputusan. 

Sementara demokrasi material-substansial berkaitan dengan isi, 

substansi, dan tentang siapa yang harus diuntungkan dengan 

adanya sebuah keputusan. Demokrasi sebagai doktrin 
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kedaulatan rakyat tampaknya secara umum masih berkisar 

dalam bentuk formal-prosedural. Sementara demokrasi dalam 

bentuk material-substansial tampaknya membutuhkan proses 

dan waktu yang panjang untuk mewujudkannya.
87

 

e. Menghargai Prestasi 

Menghargai prestasi merupakan sikap dan tindakan 

yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati 

keberhasilan orang lain.
88

 

Prestasi merupakan hasil capaian yang diperoleh 

melalui kompetisi. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa 

meraih prestasi. Hanya orang-orang tertentu yang terseleksi 

saja yang bisa menjadi juara. Merekalah orang yang berprestasi.  

Dalam iklim kehidupan sekarang ini, arus kompetisi 

makin berat. Dalam konteks pengembangan karakter, penting 

untuk menanamkan menghargai prestasi kepada anak-anak. 

Prestasi menunjukkan adanya proses dalam meraihnya. Jangan 

sampai anak-anak kita menjadi generasi yang hanya menyukai 

produk dan tidak menghargai proses. Menghargai prestasi 

merupakan bagian dari manghargai proses.
89
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f. Toleransi  

Toleransi adalah sikap dan tindakan menghargai 

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

orang lain yang berbeda dari dirinya.
90

 

Agenda penting nilai pembangun karakter lain yang 

harus diperjuangkan adalah toleransi. Dalam kehidupan yang 

memiliki keragaman tinggi seperti di Indonesia, toleransi 

merupakan sikap yang sangat penting. Ada cukup banyak kasus 

yang dapat menjadi bahan renungan bersama mengenai 

rendahnya nilai toleransi dalam masyarakat kita. Kasus 

kekerasan, konflik, pertikaian, dan sejenisnya adalah contoh 

betapa toleransi belum menjadi kesadaran bersama. 

Menurut Muhammad Ali, yang dikutip Ngainun Naim 

menjelaskan bahwa toleransi berarti sikap membiarkan 

ketidaksepakatan dan tidak menolak pendapat, sikap, ataupun 

gaya hidup yang berbeda dengan pendapat, sikap, dan gaya 

hidup sendiri. Sikap toleran dalam implementasinya tidak 

hanya  dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek 

spiritual dan moral yang berbeda, tetapi juga harus dilakukan 

terhadap aspek yang luas, termasuk aspek ideologi dan politik 

yang berbeda. Wacana toleransi biasanya ditemukan dalam 

etika perbedaan pendapat dan dalam perbandingan agama. 
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Salah satu etika berbeda pendapat menyebutkan bahwa tidak 

memaksakan kehendak dalam bentuk-bentuk dan cara-cara 

yang merugikan pihak lain. Dalam perbandingan agama, 

misalnya ditemukan prinsip-prinsip bagimu agamamu dan 

bagiku agamaku dan tidak ada paksaan dalam beragama.
91
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