
 

 

BAB II 

KONSEP JIWA DALAM AL QUR’AN DAN PENDIDIKAN KARAKTER 

A. PENGERTIAN NAFS 

Kata nafs dalam al Qur‟an mempunyai aneka makna, ada yang diartikan 

sebagai totalitas manusia, ada pula yang mengartikan sebagai tingkah laku yang 

ada pada diri manusia (QS. Al Ra‟d: 11) “Sesungguhnya Allah tidak akan 

mengubah keadaan satu masyarakat, sehingga mereka mengubah apa yang 

terdapat dalam diri mereka”. Secara umum dapat dikatakan nafs dalam konteks 

pembicaraan tentang manusia, merujuk pada sisi dalam diri manusia yang 

berpotensi baik dan buruk.
1
 

 Pada umumnya, kata nafs dalam bahasa Inggris sering diartikan sama 

dengan kata soul (jiwa) atau self (diri). 
2
 Dalam bahasa Arab, nafs mempunyai 

banyak arti, dan salah satunya adalah jiwa. 
3
 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, nafs atau nafsu juga dipahami sebagai dorongan hati yang kuat untuk 

berbuat kurang baik. 
4
 Ada beberapa pendapat para ahli mengenai nafs, nafs erat 
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hubungannya dengan istilah akal, qalb, dan ruh. Akan dikemukakan beberapa 

pendapat tentang nafs sebagai berikut: 

 

1. Nafs Menurut Para Filosof 

Yadi Purwanto mengutip dari Al Ghazali menjelaskan makna nafs 

sebagai berikut: 

An-Nafs adalah substansi yang berdiri sendiri dan bertempat di 

tubuh. Adapun al Nafs berada di antara al ajsam dan al ‘uqul. Al 

nafs memiliki kesamaan dengan al ajsam sekaligus juga 

mempunyai persamaan dengan al ‘uqul. Persamaan antara al nafs 

dengan al ‘uqul adalah keduanya sama-sama immateri. Sedangkan 

persamaan al nafs dengan al ‘uqul adalah keduanya sama-sama 

memiliki keterkaitan pada sesuatu di luar dirinya dalam 

mengaktualisasikan daya-daya. Jiwa manusia memiliki tiga 

tingkatan: jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa binatang/hewan, jiwa 

rasional.
5
 

 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa jiwa manusia adalah 

sesuatu yang berdiri sendiri. Namun, Jiwa memiliki keterkaitan antara 

sesuatu yang bersifat immateri yaitu al ‘uqul/akal dan mempunyai 

keterkaitan dengan sesuatu yang bersifat materi yaitu al ajsam/ badan. 

Jiwa manusia merupakan penghubung antara sesuatu yang berifat materi 

dan immateri dalam mengaktualisasikan potensinya. Jiwa manusia terdiri 

dari jiwa binatang, jiwa tumbuhan dan jiwa rasional. 
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Jiwa tumbuh-tumbuhan adalah jiwa yang paling rendah. Jiwa ini 

mempunyai tiga daya, yaitu daya makan, tumbuh dan berkembang. Jiwa 

hewan mempuyai dua daya, yaitu penggerak dan dan daya menangkap. 

Daya penggerak terdiri atas daya pendorong dan daya berbuat. Daya yang 

pertama disebut daya ira>dah dan yang kedua daya qudrah. Daya irada>h 

memerlukan rangsangan informasi dari daya persepsi dalam 

aktualisasinya ditentukan oleh bentuk positif dan negatif. Kecenderungan 

yang pertama disebut syahwat dan yang kedua disebut al ghadab. Daya 

ira>dah untuk menghindari suatu perbuatan dan mempengaruhi qudrah 

untuk menghindar untuk menghindari, kemudian lahirlah perbuatan 

menghindar. Daya persepsi terdiri dari dua daya, yaitu daya tangkap dari 

luar dan daya tangkap dari dalam. Daya persepsi baik daya dari dalam 

maupun dari luar bersifat abstrak fisik. Daya jiwa manusia yang khas 

disebut dengan jiwa rasional. Daya rasional memiliki dua daya yaitu daya 

praktis dan teoritis. Daya praktis berfungsi menggunakan tubuh melalui 

daya-daya hewan untuk mengontrol hawa nafsu sehingga hawa nafsu 

yang ada di badan tidak menjadi halangan bagi daya teoritis untuk 

membawa manusia ke tingkatan yang lebih sempurna. Daya teoritis 



 

 

berfungsi menyempurnakan substansinya. Substansinya bersifat immateri 

dan abstrak. 
6
 

Akal pada diri manusia memiliki empat tingkatan kemampuan 

yaitu: 1) akal materi, akal yang semata-mata memiliki potensi untuk 

berfikir dan belum dilatih sedikitpun 2) ‘aqal bi al malakiyah, yaitu 

kemampuan akal yang mulai terlatih untuk berfikir tentang hal-hal 

abstrak, dalam mencapai pengetahuan akal ini, pengetahuan yang tidak 

diusahakan 3) akal aktual, pengetahuan yang didapatkan melalui hasil 

berfikir intelek, akal ini menggunakan daya al mutakhayyilah, yaitu 

menyusun, memilih, memilah, dan memisah informasi yang diterimanya 

kemudian akal menangkap kesimpulan-kesimpulannya 4) akal 

mustafad/akal perolehan, yaitu akal yang selalu hadir di dalamnya 

pengetahuan-pengetahuan, akal ini menyadari kesadarannya secara 

faktual.
7
 

Dari penjelasan diatas kemampuan bahwa jiwa memiliki daya 

berupa akal, akal dibagi menjadi empat yaitu akal materi, akal malakiyah, 

akal aktual, akal mustafad/perolehan. Namun akal mustafad adalah akal 

yang memiliki tingkatan yang paling tinggi. Karena pada akal ini berbeda 

dengan akal yang disebutkan sebelumnya yang cenderung bersifat pasif, 
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akal ini bersifat aktif dan dengan akal ini aktif maka akal manusia 

menjadi akal yang aktual. 

Dari uraian diatas dapat di pahami bahwa pandangan tokoh filsafat 

memang sangat mengutamakan akal dan mengurangi untuk tidak 

mengatakan daya jiwa lainnya, seperti daya jiwa berupa qalb. Dengan 

demikian dalam pandangan para fiusuf tentang jiwa sangat ditekankan 

bahwa sentral jiwa manusia adalah terletak pada akalnya.  

2. Nafs Menurut Ahli Sufi 

Menurut ahli sufi tentang jiwa manusia berbeda dengan pendapat 

ahli filsafat yang memandang jiwa difokuskan pada penggunaan akal. 

Quraish Shihab menjelaskan pengertian nafs menurut ahli sufi adalah 

dorongan yang kuat untuk berbuat kurang baik. 
8
 

Nafs dalam artian jasmani adalah kekuatan hawa nafsu amarah, 

syahwat, dan perut terdapat dalam jiwa manusia, dan merupakan sumber 

bagi timbulnya akhlak yang tercela. Nafs dalam artian psikis adalah jiwa 

robbaniyah yang bersifat lembut, rohani dan robbani. 
9
 

Yadi Purwanto menjelaskan jiwa menurut ahli tasawuf sebagai 

berikut: 
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Jiwa manusia terdiri atas tiga tingkatan daya, yaitu: nafs 

nabathiyah, nafs hayawaniyah dan nafs insaniyah. Nafs 

nabathiyah memiliki tiga daya, yaitu daya nutrisi, daya tumbuh, 

dan daya reproduksi. Daya hayawaniyah disebutkan dengan tiga 

istilah sama dengan pendapat ahli filsafat. Junub al qalb,  yaitu 

keseluruhan daya jiwa berupa daya pendorong dan daya 

penggerak. Dengan daya tersebut maka daya tersebut akan 

menangkap sesuatu menjadi pengetahuan.
10

 

 

Seperti yang disebutkan diatas bahwa ahli tasawuf membagi jiwa 

menjadi tiga sama dengan penjelasan dalam ahli filsafat, hanya ada 

perbedaan bahwa manusia memiliki daya murabbiyah yaitu daya yang 

membuat makhluk hidup dapat hidup secara terus menerus. Junub al qalb 

adalah daya kebinatangan yang bukan hanya dimiliki manusia namun 

juga dimiliki hewan. 

Kekhususan jiwa manusia yang disebut dengan khasiyah qalb al 

insan terletak pada ira>dah yang merupakan daya-daya substansi dan 

esensial jiwa manusia. Rafi Sapuri menjelaskan junub al qalb memiliki 

daya tangkap mengenai ilmu, yang ditangkap melalui junub qalb ada tiga 

macam ilmu, yaitu: Ilmu dunia dan akhirat, hakikat-hakikat abstrak, dan 

pengetahuan-pengetahuan aksiomatis. 
11

 

Dalam tasawuf hal yang penting adalah fana’, kasyaf, dan 

ma’rifatullah. Cara untuk mendapatkan kasyaf adalah dengan 
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mujahadah, menghilangkan sifat-sifat tercela, memutuskan hubungan 

dengan dunia, menghadapkan diri kepada Allah. Zawq adalah suatu cara 

mencapai hakikat dengan penglihatan batin melalui latihan spiritual atau 

menempuh penderitaan-penderitaan. 

Jiwa manusia setelah mampu menangkap pengetahuan aksiomatis, 

akan mempunyai dua cara dalam memperoleh pengetahuan, yaitu dengan 

otak dan dengan al qalb. 
12

 

Dalam literatur tasawuf ternyata kemampuan-kemampuan akal 

menjadi hilang. Kemampuan menangkap ilmu dalam filsafat dengan akal 

mustafad, telah digantikan dengan qalb ilham, intuisi dan zawq. Dengan 

demikian dapat dipahami penulis bahwa jiwa menurut ahli tasawuf 

adalah dorongan dari dalam diri manusia berupa dorongan untuk 

melakukan hal-hal yang tercela, sentral jiwa manusia menurut ahli 

tasawuf terpusat pada qalb.  

 

3. Nafs Menurut Ahli Psikolog 

Mengenai jiwa manusia ahli psikolog memahami nafs merupakan 

perpauduan antara fisik dan psikis manusia, dalam memahami nafs 

mereka lebih melihat dari tingkah laku manusia, yang merupakan gejala 
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dari nafs itu sendiri. Nafs memiliki daya akal dan qalb yang bisa 

dikembangkan dan dapat melahirkan tingkah laku manusia. Yadi 

Purwanto menjelaskan tentang jiwa menurut ahli psikolog sebagai 

berikut: 

Nafs sebagai totalitas fisik-psikis manusia atau jiwa-raga. Batin 

dan psikis itu merupakan sisi dalam manusia. Sisi dalam itu dapat 

berubah-ubah dan pada gilirannya akan menghasilkan tingkah laku 

yang berbeda pula, sesuai keadaan nafs itu sendiri.
13

 

 

Dari sini dapat di pahami bahwa nafs merupakan totalitas manusia 

dari segi fisik-psikis, psikis merupakan sisi dalam manusia yang mewadai 

segenap potensi yang dimiliki manusia, keadaan nafs seseorang akan 

dapat diketahui dari tingkah lakunya.  

Psikis manusia memiliki tiga aspek, dan memiliki enam dimensi. 

Menurut Yadi Purwanto totalitas manusia memiliki tiga aspek dan enam 

dimensi. Ketiga aspek itu adalah aspek jismiyah, aspek nafsiyah, dan 

aspek ruhaniyah. Aspek jismiyah memiliki dimensi al jism/badan, 

keseluruhan organ fisik-biologis ini memiliki tiga daya utama, yaitu daya 

makan/nutrisi, daya tumbuh dan daya reproduksi. aspek nafsiyah Aspek 

nafsiyah adalah keseluruhan daya psikis khas manusia berupa pikiran, 

perasaan dan kemauan bebas. Aspek ini memiliki sejumlah daya sesuai 

dengan dimensi-dimensi psikis yang ada padanya, yaitu: memiliki 
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dimensi nafsu, dimensi an nafsu memiliki dua daya utama, yaitu daya 

s}ahwah (Senang) dan daya g}adab (daya untuk menghindari sesuatu 

yang membahayakan atau menimbulkan hal yang tidak menyenangkan. 

Dimensi al Qalb memiliki dua daya, yaitu daya memahami dan 

merasakan. Berbeda dengan memahami pada akal yang menggerakkan 

segenap kemampuan berupa kemampuan persepsi dalam dan persepsi 

luar. Daya pada qalbu selain menggunakan kedua daya tersebut memiliki 

daya pesepsi ruhaniyah yang bersifat menerima, yaitu memahami 

kebenaran (haq) dan ilmu pengetahuan (ilham). Dengan demikian, jiwa 

manusia mampu menangkap pengetahuan dengan dua cara, yaitu dengan 

cara menggunakan akal dan dengan cara menggunakan qalb. 

Pengetahuan yang berdasarkan penggunaan akal menggunakan proses 

memahami dengan memanfaatkan kemampuan otak. Sementara itu, 

pengetahuan yang didasarkan pada qalb menggunakan daya memahami 

dan merasakan yang ada pada qalb. Pengetahuan akal bersifat rasional, 

sementara pengetahuan qalb bersifat supra rasional, dan ‘aql, dimensi 

akal memiliki daya mengetahui, disebabkan adanya daya pikir seperti 

memikirkan, memerhatikan, menginterpretasikan. Daya ini menggunakan 

daya indra sebagai sumber memperoleh informasi dari luar. Selain itu 

akal memiliki daya memahami (tadabbur) yang selalu berhubungan 



 

 

dengan hal yang abstrak. Dan aspek ruhaniyah memiliki dimensi ruh dan 

fitrah, dimensi ruh berasal dari Allah, ketika ruh ada bersama badan dan 

jiwa, maka ruh tetap memiliki daya yaitu memiliki daya spiritual. 

Dimensi al fitrah sebagai psikis manusia bukan hanya memiliki daya, 

melainkan sebagai identitas esensial manusia yang membentuk bingkai 

kemanusiaan bagi jiwa agar tidak bergeser dari kemanusiaannya. Jika 

seluruh struktur jiwa masih berada pada ruang lingkup bingkai fitrah ini, 

maka jiwa tidak akan kehilangan kemanusiaannya.
14

 

Dari penjelasan diatas jiwa manusia memiliki tiga aspek yaitu 

aspek jismiyah yang memiliki dimensi fisik manusia yang sama dengan 

hewan hanya memiliki daya nutrisi, tumbuh dan reproduksi. Dan aspek 

yang kedua adalah aspek nafsiyah yaitu aspek psikis manusia, aspek ini 

memiliki tiga dimensi yang pertama adalah dimensi nafsu yang 

mempunyai fungsi untuk menghindari sesuatu yang bisa membahayakan, 

kedua adalah dimensi akal, fungsinya adalah untuk memahami dan 

mengetahui sebab akal memiliki daya untuk berfikir, memerhatikan dan 

menginterpretasikan. Dimensi yang ketiga adalah dimensi qalb, qalb 

memiliki daya untuk memahami dan merasakan, daya memahami 

menggunakan otak sedangkan daya merasakan menggunakan qalb, 
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pengetahuan yang didasarkan akal bersifat rasional sedangkan 

pengetahuan yang didasarkan qalb bersifat supra rasional. 

Dalam memaknai jiwa manusia para ahli filsafat, ahli tasawuf dan 

ahli psikolog berbeda-beda. Dalam tasawuf jiwa lebih dipusatkan pada 

qalb, sehingga sentral jiwa manusia berada pada penggunaan qalbnya. 

Sedangkan ahli filsafat mengenai jiwa lebih dipusatkan kepada ‘aql. 

Namun berbeda lagi dengan ahli psikolog yang memaknai jiwa sebagai 

hasil yang diperoleh dari daya ‘aql dan qalb manusia, yang kemudian 

akan melahirkan tingkah laku manusia. Jadi ahli psikolog memandang 

jiwa manusia lebih pada pendekatan melalui pengamatan dari tingkah 

lakunya yang merupakan gejala dari nafs tersebut. Namun dalam 

penelitian ini peneliti ingin menkaji tentang jiwa dalam al Qur‟an dari 

sudut pandang psikolog, yaitu memandang jiwa sebagai totalitas dari 

daya akal dan qalb. 

B. QALB DAN AKAL SEBAGAI DIMENSI INSANIYAH MANUSIA. 

Manusia memiliki aspek psikis dan fisik, fisik manusia merupakan 

bagian dari anggota lahirnya atau anggota badanya secara biologis, seperti 

indera yang dimilikinya, selain itu manusia memiliki aspek psikis, aspek psikis 

manusia adalah sisi dalam manusia yang memiliki potensi yang bisa 

dikembangkan.  



 

 

Dimensi adalah sesuatu yang utuh dalam menampilkan karakter tertentu. 

Dalam hubungannya dengan dimensi jiwa manusia, maka dimensi merupakan 

sisi psikis atau jiwa yang memiliki nilai-nilai kadar kemanusiaan. Kadar dan 

nilai kemanusiaan pada sistem organisasi psikis manusia itu, bersumber pada al 

‘aql dan al qalb.
15

 

1. Dimensi Akal  

Secara etimlogi akal memiliki makna al imsak (menahan), al ribath 

(ikatan), al nahr (melarang), dan man’u (mencegah). Akal merupakan  

bagian dari daya nafsani manusia yang memiliki dua makna: Pertama, 

akal jasmani, yaitu salah satu organ tubuh yang terletak di kepala. Akal 

ini yang lazim disebut otak yang berada di kepala. Kedua, akal ruhani, 

yaitu cahaya ruhani dan daya nafsani yang dipersiapkan untuk 

memperoleh pengetahuan dan kognisi.
16

  

Dimensi akal, secara bahasa kata akal mempunyai aneka makna 

diantaranya al hijr, atau al nuha, yang berarti kecerdasan. Sedangkan 

kata kerja ‘aqala bermakna habasa berarti mengikat atau menawan. 

Karena itulah seseorang yang menggunakan akalnya disebut dengan 

‘aqil, yaitu orang yang dapat mengikat dan menahan hawa nafsunya. 

Akal adalah pemahaman dan pemikiran, akal juga merupakan petunjuk 
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yang membedakan hidayah dan kesesatan akal juga merupakan kesadaran 

batin yang berdaya tembus melebihi penglihatan mata. Akal dalam 

pengertian ini, bukanlah otak sebagai salah satu organ tubuh, tetapi daya 

pikir yang terdapat dalam jiwa manusia.
17

 

Kata akal mengandung arti sebagai: 

a. Dorongan untuk memahami dan menggambarkan sesuatu. 

b. Dorongan moral. 

c. Daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta 

hikmah.
18

 

Akal secara psikologis memiliki fungsi kognisi (daya cipta). 

Kognisi adalah suatu konsep umum yang mencakup semua bentuk 

pengenalan yang mencakup; mengamati, melihat, memperhatikan, 

memberikan pendapat, memperhatikan, berimajinasimemprediksi, 

berfikir, mempertimbangkan, menduga, dan menilai.
19

 

Dapat dipahami bahwa akal adalah yang menjadikan manusia 

mampu memiliki kecerdasan. Dan dengan akalnya manusia menjadi 

makhluk yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang 
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buruk, dan tidak selalu mengikuti hawa nafsunya, yang cenderung 

mengarahkan manusia ke arah tindakan negatif. Akal juga memiliki 

kekuatan yang supra rasional melebihi pengetahuan yang bersifat abstrak. 

Namun dalam kaitannya dengan dimensi jiwa akal memiliki aneka 

makna dan fungsi diantaranya adalah akal instrumen jiwa yang 

membedakan manusia dengan makhluk lainnya, dengan akalnya manusia 

dapat menemukan, mengembangkan dan mengkonstruksikan, 

menciptakan ilmu pengetahuan, dan dengan akalnya manusia mampu 

mengendalikan dorongan hawa nafsunya.  

2. Dimensi Qalb 

Al Ghazali secara tegas menyebut kalbu dari dua aspek: Pertama, 

kalbu jasmani, yaitu daging sanubari yang berbentuk seperti jantung 

pisang yang terletak di dalam dada sebelah kira. Kedua, kalbu rohani, 

yaitu sesuatu yang bersifat halus, rabbani dan ruhani yang berhubungan 

dengan kalbu jasmani. Bagian yang kedua ini merupakan bagian esensi 

manusia.
20

 

Kata Qalb adalah bentuk masdar dari kata qalab yang berarti 

berubah, berpindah, atau berbalik. Sedangkan kata qalb itu sendiri berarti 
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hati atau jantung.
21

 Namun dalam pengertiannya yang psikis, qalb 

merupakan suatu keadaan rohaniyah yang selalu bolak-balik dalam 

menentukan suatu ketetapan. Dalam keterangan metafisik qalb adalah 

suatu dimensi jiwa yang mempunyai kemampuan memahami seperti „aql, 

namun disamping itu juga memiliki kemampuan lain yaitu penghayatan 

dan perasaan, seperti: rasa takut, benci, rindu, cinta dan lain sebagainya.
22

 

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa qalb memiliki 

makna berubah-ubah, berbalik dan berpindah, bersifat rohaniyah. Namun 

dikaitkan dengan  pengertian metafisik qalb memiliki dua kecerdasan 

ganda yaitu kecerdasan rasional dan kecerdasan emosional. Dengan akal 

dan qalb manusia mampu memahami nilai-nilai realitas kehidupan. 

Informasi yang didapatkan melalui akal dan qalb kemudian akan 

dipahami dan akan diolah oleh akal dan qalb, yang kemudian akan 

melahirkan suatu tingkah laku manusia. 

C. Tingkah Laku Manusia 

 

Tingkah laku manusia merupakan tampilan daya-daya psikis manusia. 

dengan kata lain tingkah laku manusia merupakan bentuk empirik dari daya-

daya psikis manusia. sejalan dengan ini fungsi dari tingkah laku manusia adalah 

upaya menampilkan masing-masing daya pada aspek dan dimensi psikis 
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manusia, dalam istilah psikologi disebut dengan psikomotorik.
23

 Seperti yang 

dikemukakan Ahmad Mubarok yaitu “Tingkah laku manusia merupakan gejala 

yang ada pada nafsnya.”24
 

 

D. HAKIKAT PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN KARAKTER 

1. Hakikat Karakter 

Karakter berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan 

netral. Jadi orang yang berkarakter, adalah orang yang mempunyai kualitas 

moral (tertentu) positif. Character Strenght dipandang sebagai unsur-unsur 

psikologis yang membangun kebajikan. Salah satu kriteria utama dari 

character strenght adalah karakter tersebut berkontribusi besar dalam 

mewujudkan sepenuhnya potensi dan cita-cita seseorang dalam membangun 

kehidupan yang baik, yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. 

Dalam kamus Poerwadarminto karakter diartikan sebagai watak, 

tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain. 
25

 Selanjutnya menurut Suyanto karakter adalah 

cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas individu untuk hidup 
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dan bekerja sama, baik dalam lingkunga keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara.
26

  

Dari beberapa pendapat di atas tentang karakter dapat dipahami 

bahwa karakter adalah kondisi kejiwaan yang belum selesai, karakter dalam 

pengertian dipandang merupakan kondisi kejiwaan yang bisa diubah, dan 

disempurnakan.   

 

2. Hakikat Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan manusia dalam rangka 

menjadikan manusia menjadi manusia yang berperadaban. Pendidikan 

merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia untuk menjadikan manusia 

seutuhnya. Masnur Muslich mengemukakan hakikat pendidikan sebagai 

berikut: 

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang 

dan masyarakat sehingga membuat orang dari masyarakat jadi 

beradab. Pendidikan bukan merupakan sasaran transfer ilmu 

pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai sarana 

pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturisasi dan sosialisasi). 
27

 

 

Pendidikan hendaknya bukan hanya sekedar transformasi ilmu saja 

lebih dari itu pendidikan merupakan internalisasi nilai-nilai budaya yang 
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menjadikan manusia berperadaban. Selain itu dalam pendidikan ada tiga 

ranah yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan tiga ranah ini dijelaskan 

sebagai berikut: 

Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi  dasar 

kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling 

mendasar, yaitu (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, 

ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur serta 

kepribadian unggul, dan kompetensi estetis, (2) kognitif yang 

tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali 

dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan 

mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan 

kompetensi kinestetis. 
28

 Pendidikan adalah membangun karakter 

yang secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola 

perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang 

positif atau baik, bukan yang negatif atau buruk. 
29

 

 

Pendidikan hendaknya menyentuh tiga ranah yang dimiliki peserta 

didik yaitu afektif yang erat hubungannya dengan kepribadian peserta didik, 

kognitif yang berkaitan dengan akademik, dan psikomotorik yaitu tingkah 

laku peserta didik. Dengan mengarahkan dan membina tiga ranah peserta 

didik maka akan peserta didik akan menjadi manusia seutuhnya, yaitu 

manusia yangberkepribadian baik dan secara akademis juga memiliki 

kemampuan yang baik, sehingga tingkah laku yang tercermin menjadi 

manusia seutuhnya. 
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Dalam buku yang berjudul pendidikan karakter Masnur Muslich 

menjelaskan hakikat pendidikan karakter sebagai berikut:  

Pendidikan karakter disebut pendidikan budi pekerti, sebagai 

pendidikan moralitas manusia yang disadari dan dilakukan dalam 

tindakan nyata. Disini ada unsur proses pembentukan nilai tersebut 

dan sikap yang didasari pada pengetahuan mengapa nilai itu 

dilakukan. Dan, semua nilai moralitas yang disadari dan dilakukan itu 

bertujuan untuk membantu manusia menjadi manusia yang lebih utuh. 

Nilai itu adalah nilai yang membantu orang dapat lebih baik hidup 

bersama dengan orang lain dan dunianya (learning to live together) 

untuk menuju kesempurnaan. Nilai itu menyangkut berbagai bidang 

kehidupan seperti hubungan sesama (orang lain, dan keluarga), diri 

sendiri (learning to be), hidup bernegara, alam dunia, dan Tuhan. 

Dalam penanaman nilai nilai moralitas tersebut unsur kognitif 

(pikiran, pengetahuan, kesadaran), dan unsur afektif (perasaan) juga 

unsur psikomotor (perilaku). 
30

 

 

Saptomo menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang 

dilakukan dengan segaja untuk mengembangkan karakter yang baik 

berlandaskan kebajikan-kebajikan yang secara obyektif baik bagi individu 

maupun masyarakat.
31

 

Menurut Ratna Megawangi pendidikan karakter adalah sebuah usaha 

untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak 
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dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif pada lingkungannya.
32

 

Pendidikan karakter alih-alih disebut pendidikan budi perkerti, 

sebagai pendidikan nilai moralitas manusia yang didasari dan dilakukan 

dalam tindakan nyata. Di sini ada unsure proses pembentukan nilai tersebut 

dan sikap yang didasari pada pengetahuan mengapa nilai itu dilakukan. Dan 

semua nilai moralitas yang disadari dan dilakukan itu bertujuan untuk 

membantu manusia menjadi manusia yang lebih utuh. Nilai itu adalah nilai 

yang membantu orang lebih baik hidup bersama dengan orang lain dan 

dunianya (learning to live together) untuk menuju kesempurnaan. Nilai itu 

menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti hubungan sesame (orang 

lain, keluarga), diri sendiri (learning to be), hidup bernegara, alam dunia, 

dan Tuhan. Dalam penanaman nilai moralitas tersebut unsure kognitif 

(pikiran, pengetahuan, kesadaran), dan unsure afektif (perasaan) juga unsure 

psikomotor (perilaku).
33

 

Dari keterangan di atas pendidikan karakter merupakan pendidikan 

penanaman nilai-nilai moral yang menjadikan manusia memiliki nilai-nilai 

kemanusiaan, dalam pendidikan karakter juga menekankan nilai-nilai 
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moralitas yang berhubungan dengan tanggung jawabnya terhadap diri 

sendiri, masyarakat, dan Tuhan. Dalam pendidikan karakter juga sangat 

memperhatikan nilai-nilai moralitas tersebut meliputi pengembangan dan 

pematangan unsur kognitif, afektif dan psikomotorik.  

Masnur Muslich menyebutkan dalam pendidikan karakter hendaknya 

memperhatikan aspek antropologis manusia, dan pendidikan karakter 

memiliki sembilan pilar karakter dengan penjelasan sebagai berikut: 

Untuk dapat memahami pendidikan karakter itu sendiri, kita perlu 

memahami struktur antropologis manusia. Struktur antropologis 

manusia terdiri atas jasad, ruh, dan akal. Terdapat sembilan pilar 

karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: pertama, 

karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; kedua, kemandirian 

dan tanggung jawab; ketiga; kejujuran/amanah, diplomatis; keempat, 

hormat dan santun; kelima; dermawan dan suka tolong-menolong, dan 

gotong royong/kerjasama, keenam, percaya diri dan pekerja keras; 

ketujuh, kepemimpinan dan keadilan; kedelapan, baik dan rendah hati, 

dan; kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. 
34

 

 

Kesembilan pilar itu, diajarkan secara sistematis dalam model 

pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling 

the good, dan acting the good. Knowing the good bisa mudah 

diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah knowing 

the good harus ditumbuhkan feeling the good, yakni bagaimana 

merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa 

membuat orang senantiasa mau berbuat sesuai kebaikan. Dengan cara 

demikian akan tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan 

perilaku kebajikan karena ia cinta dengan perilaku kebajikan itu. 

Setelah terbiasa melakukan kebajikan maka acting the good itu 

berubah menjadi kebiasaan. 
35
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Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan karater 

sangat erat hubungannya dengan aspek antropologis manusia yang terdiri 

dari akal, ruh dan jasad. Sembilan pilar karakter nilai-nilai luhur tersebut 

dapat diajarkan dengan menggunakan metode knowing the good, feeling the 

good dan acting the good. 

 

3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai dalam diri 

siswa dan sebagai pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih 

menghargai kebebasan individu. Sedangkan dari segi pendidikan, 

pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan 

dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter 

dan akhlak mulia peserta didik secara utuh terpadu dan seimbang.
36

 

Tujuan pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian 

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

dan seimbang. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu 

secara mandiri mampu meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, 
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mengkaji dan menginternalisasi, serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter 

dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam kehidupan sehari-hari.
37

 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujua pendidikan 

karakter adalah menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia, agar dilakukan 

dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan 

bernegara. 

 

4. Metode-Metode Pendidikan Karakter 

Secara umum istilah strategi sering dimaknai, sebagai garis beSar 

haluan untuk bertindak dalam usaha yang telah ditentukan. Sebagaimana 

yang di kutip Heri Gunawan, J.R David mengatakan, dalam dunia 

pendidikan strategi diartikan sebagai, a plan method, or series of activities 

designed it achives particular educational goal. Dalam pandanngan David, 

strategi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Dari pengertian yang dikatakan David diatas, ada dua hal yang 

perlu dicermati.  

Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan 

(rangkaian tindakan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan 
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sumberdaya dalam proses pembelajaran. Kedua, strategi disusun untuk 

mencapai kegiatan tertentu. Artinya arah dari semua keputusan penyusunan 

strategi adalah pencapaian tujuan. 
38

 Termasuk dalam pendidikan karakter 

diperlukan metode-metode pendidikan yang mampu menanamkan karakter 

baik kepada siswa, sehingga siswa bukan hanya tahu tentang moral 

(karakter) atau moral knowing. Berkaitan dengan hal ini, metode pendidikan 

yang diajukan oleh Abdurrahman An Nahlawi dirasa dapat menjadi 

pertimbangan pada pendidik dalam mengimplementasikan pendidikan 

karakter kepada semua peserta didik.  

Metode-metode yang ditawarkan an Nahlawi tersebut adalah sebagai 

berikut :
39

 

a. Metode hiwar atau percakapan: metode hiwar (dialog ialah 

percakapan silih berganti antara pihak satu atau lebih melalui tanya 

jawab mengenai suatu topik, dan dengan sengaja diarahkan kepada 

satu tujuan yang dikehendaki. 

b. Metode qishas atau cerita: mengandung arti potongan berita yang 

diikuti dan pelacak jejak. 

c. Metode amtsal atau perumpamaan: metode amtsal ini sama dengan 

metode kisah 
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d. Metode uswah atau keteladanan 

e. Metode pembiasaan: sesuatu yang disengaja dilakukan secara 

berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. 

f. Metode ibrah dan mau’idah: ibrah berarti suatu kondisi psikis yang 

menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan, 

dihadapi dengan menggunakan nalar yang menyebabkan hati 

mengakuinya. Adapun kata mau’idah ialah nasehat yang lembut yang 

diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancamannya. 

g. Metode targhib dan tarhib atau janju dan ancaman.  

Berdasarkan penjelasan di atas metode pendidikan karakter digunakan 

untuk mengimplementasikan pendidikan karakter kepada peserta didik, 

bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang karakter pada 

peserta didik namun beberapa metode digunakan agar beberapa karakter 

yang diajarkan kepada peserta didik dapat praktekkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Metode hiwar atau dialog, metode qishas atau cerita, dan metode 

amtsal perumpamaan beberapa metode ini akan lebih mengenalkan pada 

peserta didik apa dan bagaimana karakter yang baik itu,  dengan metode 

keteladanan dan pembiasaan maka peserta didik akan terlatih untuk 

melakukan nilai-nilai dari pendidikan karakter itu sendiri, dan dengan 

metode ‘ibrah akan mengenalkan dan memberikan kecintaan bagi peserta 



 

 

didik untuk melakukan nilai-nilai karakter yang baik, jika peserta didik tidak 

mau melakukan dan meneladani karakter yang diajarkan oleh pendidik maka 

dapat menggunakan metode ganjaran dan ancaman, jika mau melakukan 

kebaikan maka akan diberikan ganjaran dan jika tidak mau melakukan 

kebaikan maka akan diancam dengan ancaman yang setimpal. Dengan 

diulang-ulanginya suatu tindakan maka tindakan tersebut akan menjadi 

karakter yang melekat dalam diri peserta didik.  

 

 

 

 

 


