
 

 

NILAI KARAKTER NASIONALISME DALAM 

KITAB Al  DIFA’ ‘AN AL WATHAN MIN AHAMMI AL 

WAJIBATI ‘ALA KULLI WAHIDIN MINNA KARYA 

MUHAMMAD SAID RIDLWAN 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

OLEH: 

UMMI HANIK 

NIM. 210315225 

 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

MEI 2019 



 

 

ABSTRAK 

Ummi Hanik. 2015. Studi analisis nilai karakter 

nasionalisme dalam kitab al Difa’ ‘an al Wathan min 

Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna karya 

Muhammad Said Ridlwan. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Ahmad Nu’man Hakiem, M. Ag. 

Kata kunci: Nilai Karakter Nasionalisme, Kitab al Difa’ 

‘an al Wathan min Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli 

Wahidin Minna 

Nilai karakter nasionalisme dimaknai sebagai cara 

berfikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup 

dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Perkembangan masyarakat 

dunia yang semakin cepat secara langsung maupun tidak 

langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai 

bangsa di dunia. Gelombang besar kekuatan internasional 

melalui globalisasi telah mengancam, bahkan menguasai 

eksistensi negara-negara kebangsaan (Nation State)  

termasuk Indonesia. Akibat yang langsung terlihat adalah 

terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan 

kebangsaan, karena adanya perbenturan kepentingan antara 

internasionalisme dan nasionalisme. Permasalahan 

kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia menjadi semakin 

kompleks dan rumit ketika di satu sisi terdapat ancaman 

internasional, sedangkan pada sisi lain muncul masalah 

internal, yaitu penggangguran, kesenjangan sosial, korupsi, 

ancaman keamanan yang dibuat oleh kelompok liberalisme 

dengan meremehkan patuh dan taat pada peraturan, dan 

kelompok radikalisme yang cenderung keras, mudah 



 

 

menyalahkan dan menyebarkan berita-berita hoax, yang 

secara objektif akan mengganngu dan mempersulit 

pemerintah yang sah dan berdaulat untuk menjalankan tugas 

dan misinya dalam mengemban amanah.   

Dalam rangka menumbuhkan karakter 

nasionalisme yang tepat juga harus ditunjukkan tentang 

bagaimana bentuk nasonalisme dan seterusnya. Untuk 

itulah, menarik untuk dikaji sebagaimana nilai nasionalisme 

dalam kitab al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al Wajibati 

‘ala Kulli Wahidin Minna. Untuk mengungkapkan 

permasalahan di atas, dibuat tujuan dilakukannya penelitian  

berikut ini: (1) Untuk mendiskripsikan isi kitab al Difa’ ‘an 

al Wathan min Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin 

Minna, (2) Untuk mendiskripsikan konsep nilai karakter 

nasionalisme dalam kitab al Difa’ ‘an al Wathan min 

Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna, (3) Untuk 

mendiskripsikan konsep bentuk-bentuk nilai karakter 

nasionalisme dalam kitab al Difa’ ‘an al Wathan min 

Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna. 

Fokus penelitian di atas, oleh penulis dicoba 

menjawabnya dalam penelitian dengan pendekatan 

deskriptif dan jenis penelitiannya library reseach. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik literer. Analisis data yang dipakai dalam penelitian 

ini terdiri dari analisis isi (content analysis). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Nilai 

karakter nasionalisme meliputi: a) Memperkokoh persatuan, 

kesatuan dan persaudaraan, b) Menjaga keamanan dan 

menciptakan lima prinsip kemaslahatan agama, c) 

Menerapkan prinsip dasar kemaslahatan agama, d) 

Menanamkan rasa cinta tanah air. (2) Bentuk nilai karakter 

nasionalisme meliputi: a) Wajib menjaga persaudaraan 

dengan warga negara yang non muslim sesama bangsa, 

dengan sikap saling tolong menolong, dan kerjasama, demi 



 

 

kepentingan dan kemajuan negara. b) Rakyat wajib ikut 

berpartisipasi dalam menjaga keamanan negara, dengan 

mematuhi dan mengamalkan aturan dan prinsip dasar 

kemaslahatan agama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta. c) Segenap aspek turut serta 

berpartisipasi jika terjadi kesulitan dan berkewajiban 

memberikan sumbangsih terbaik kepada negaranya sesuai 

potensi dan kemampuannya. d) Menanamkan rasa cinta 

tanah air dan rasa khidmah terhadap tanah air pada seluruh 

generasi utamanya generasi muda. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Makhluk Allah yang paling sempurna di atas bumi 

ini adalah manusia, dengan kesempurnaan itulah 

manusia menjadi khalifatullah sekaligus merupakan aset 

atau sumber daya paling potensial pada suatu negara.1 

Negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan 

manusia untuk mengatur dan mengendalikan persoalan-

persoalan bersama.  Sedangkan bangsa adalah orang 

yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, 

dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. 2 Seiring 

berjalan waktu, suatu negara mengalami perkembangan 

dari zaman ke zaman, dan masyarakat pun mulai 

berkembang mengikuti perubahan zaman tersebut. 

                                                           
1  Ine Kusuma Aryani, Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis 

Nilai (Bogor: Ghalis Indonesia, 2010), 3. 
2  Heri Herdiawanto, Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara 

(Jakarta: Erlangga, 2010), 50. 
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Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat 

secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan 

perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. 

Gelombang besar kekuatan internasional melalui 

globalisasi telah mengancam, bahkan menguasai 

eksistensi negara-negara kebangsaan (Nation State)  

termasuk Indonesia. Akibat yang langsung terlihat 

adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan 

kebangsaan, karena adanya perbenturan kepentingan 

antara internasionalisme dan nasionalisme. 3 

Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia 

menjadi semakin kompleks dan rumit ketika di satu sisi 

terdapat ancaman internasional, sedangkan pada sisi lain 

muncul masalah internal, yaitu penggangguran, 

kesenjangan sosial, korupsi, ancaman keamanan yang 

dibuat oleh kelompok liberalisme dengan meremehkan 

                                                           
3 Heri Herdiawanto.,,, 7. 
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patuh dan taat pada peraturan, dan kelompok 

radikalisme yang cenderung keras, mudah menyalahkan 

dan menyebarkan berita-berita hoax, yang secara 

objektif akan mengganngu dan mempersulit pemerintah 

yang sah dan berdaulat untuk menjalankan tugas dan 

misinya dalam mengemban amanah.   

Noor Syam menjelaskan bahwa nasionalisme adalah 

semangat, kesadaran, bahwa suatu bangsa itu satu 

keluarga, baik didasarkan atas keturunan (ras, darah, 

warna kulit, kebudayaan) maupun karena nasib yang 

sama, cita-cita yang sama. Berdasarkan kesadaran ini 

mereka membentuk organisasi bagi seluruh bangsa 

(secara nasional) yang disebut negara. Dengan demikian, 

negara adalah nasionalisme yang melembaga. Dalam 

negara inilah cita-cita masyarakat secara nasional 

terbentuk dan konsekuensi dari kesepakatan ini 

terciptalah norma dan nilai yang berlaku dalam sebuah 
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negara. Aturan dan nilai inilah yang akan menjadi 

karakter  sebuah bangsa atau negara.4  

Seperti layaknya sebuah konsep, nasionalisme 

dianggap sebagai sarana untuk mengungkap jati diri 

kebangsaan, sehingga nasionalisme berfungsi dalam 

menetapkan identitas suatu bangsa atau negara. 5 

Pemaknaan nasionalisme pada setiap individu sangat 

penting, karena dapat menunjukkan semangat dan 

kesadaran individu dalam berbangsa dan bernegara. 

Semangat dan kesadaran individu dalam berbangsa 

dan bernegara dapat dilihat dengan adanya karakter  rasa 

cinta tanah air. Menurut Suyanto “Karakter adalah cara 

berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam 

                                                           
4  Mohammad Noor Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat 

Pendidikan Pancasila (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 207. 

       5  Ariel Heryanto, Nasionalisme: Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan 

(Jogjakarta: Pustaka Belajar, 1996), ix.   
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lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara”.6 Jadi 

dalam diri seseorang itu terukir sebuah nilai kebaikan. 

Karena, karakter adalah sesuatu yang sangat penting dan 

vital demi tercapainya tujuan hidup. Karakter 

merupakan dorongan pilihan untuk menentukan yang 

terbaik dalam hidup. Sebagai bangsa Indonesia setiap 

dorongan piihan itu harus dilandasi oleh Pancasila. 

Sementara itu sudah menjadi fitrah bangsa Indonesia 

untuk menjadi bangsa yang multisuku, multiras, 

multibahasa, multiadat, dan tradisi. Untuk tetap 

menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka 

kesadaran untuk menjunjung tinggi  Bhineka Tunggal 

Ika merupakan suatu syarat mutlak yang tidak bisa 

ditawar-tawar lagi. 

Sedangkan Nasionalisme adalah manifestasi dari 

rasa kesetiaan dan kecintaan tertinggi terhadap tanah air, 

                                                           
       6 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun 

Karakter Bangsa Berperadaban (Yogjakarta: Pustaka Belajar, 2012), 33. 



6 

 
 

negara dan bangsa yang merupakan modal dasar bagi 

pembentukan negara dan karakter bangsa.7 Jadi, dalam 

diri individu tersebut ada kemauan untuk berkorban 

demi tanah air dan membela dari segala macam ancaman 

dan gangguan yang datang dari bangsa manapun. Di 

sinilah dapat diketahui bagaimana karakter nasionalisme 

sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Karena jika semangat ini hilang maka akan 

mengancam keutuhan dari sebuah negara. 

Razak Samik Ibrahim menyatakan bahwa:  “Bangsa 

kita, sepertinya saat ini kehilangan kearifan lokal yang 

menjadi karakter budaya bangsa sejak berabad-abad 

lalu. Seperti maraknya kasus tawuran antar pelajar, 

antar mahasiswa dan antar kampung. Tindak korupsi 

disemua lini kehidupan dan institusi. Kebohongan 

publik yang telah menjadi bahasa sehari-hari. Tidak ada 

                                                           
       7  Abdul Choliq Murod, “Nasionalisme Dalam Perspektif Islam,” 

Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XVI. No.2 (Agustus,2011), 45. 
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kepastian hukum, karena pada praktiknya hukum kita 

bisa diperjual belikan. Parahnya lagi, bangsa ini miskin 

figure yang bisa bagi contoh konkret, serta ditauladani 

oleh masyarakat. Maka tidak heran jika pembentukan 

dan pembinaan karakter bangsa menuju masyarakat 

yang bermoral, berbudi pekerti luhur dan menjunjung 

tinggi semangat nasionalisme laksana kapal tanpa 

pedoman di tengah luasnya samudra”.8 

Ketika bangsa Indonesia bersepakat untuk 

memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 

tanggal 17 Agustus 1945, maka para pendiri bangsa (the 

founding fathers) menyadari bahwa paling tidak ada tiga 

tantangan besar yang harus dilalui. Pertama, adalah 

mendirikan negara yang bersatu dan berdaulat, kedua 

adalah membangun bangsa, dan ketiga adalah 

membangun karakter. Ketiga hal tersebut secara jelas 

                                                           
 8  Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun 

Karakter Bangsa Berperadaban (Yogjakarta: Pustaka Belajar, 2012), 65. 
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tampak dalam konsep negara bangsa (nation-state) dan 

pembangunan karakter bangsa (nation and character 

building). Pada implementasinya kemudian upaya 

mendirikan negara  relatif lebih cepat jika dibandingkan 

dengan upaya untuk membangun bangsa dan 

membangun karakter. Kedua hal terakhir itu terbukti 

harus diupayakan terus menerus, tidak boleh putus di 

sepanjang sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia. 9 

Semua orang tentu tidak ingin bangsa ini hancur. 

Alangkah sedihnya para bapak bangsa dan para pejuang 

bangsa, yang sudah susah payah merebut kemerdekaan 

dengan tetesan keringat, darah dan air mata, melihat 

hasil perjuangannya tak tersisa akibat kehancuran. 

Padahal, komponen bangsa Indonesia terdiri dari 

beragam konteks sosial dan budaya yang terus 

berkembang dari waktu ke waktu.  

                                                           
       9  Muchlas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 1. 
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Dilihat dari kekayaan yang dimiliki bangsa 

Indonesia dapat dikategorikan sangat melimpah disertai 

dengan letak kepulauan yang berada di lintas 

khatulistiwa, tanah yang subur, air yang melimpah, 

udara yang segar, kekayaan sumber energi dan mineral 

yang melimpah didalam tanah dan laut, semuanya 

memberikan keunikan terhadap bangsa ini. Dari sekian 

kekayaan yang dimiliki oleh negara ini, seyogyanya 

bangsa mempertahankan agar terus berkembang. Oleh 

sebab itu karakter semangat cinta tanah air harus di 

tumbuhkan pada generasi bangsa sedini mungkin. 

Dalam suatu negara, masyarakat khususnya para 

pemuda seyogyanya memiliki suatu karakter yang baik, 

yang memberikan manfaat bagi negara itu sendiri, salah 

satunya dengan cara mencintai dan merawat tanah air. 

Ada beberapa ciri yang menunjukkan seseorang 

memiliki karakter cinta tanah air yakni belajar dengan 
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tekun sehingga nantinya dengan ilmunya itu dapat 

digunakan untuk mengabdi pada bangsa dan negara, 

menjaga kelestarian lingkungan, dan berbakti dengan 

nusa dan bangsa, berfikir tentang kepentingan umum 

melebihi kepentingan diri secara individu, 

mempertimbangkan apakah aturan dan nilai saat ini adil 

bagi seluruh kelompok suku, agama, ras, dan agama 

dalam suatu negara, bekerja secara aktif untuk 

memperbaiki kondisi komunitas, mendengarkan keluhan 

orang lain untuk memahami kebutuhan komunitas yang 

lebih besar.10  

Pernyataan-pernyataan sebagaimana diuraikan di 

atas, menjadi penting untuk dikajirenungkan, dan 

selanjutnya perlu diikuti tindakan nyata untuk seluruh 

masyarakat negeri. Jika tidak segera dilakukan langkah-

langkah yang strategis, menyeluruh dan 

                                                           
       10  Muhammad Yaumi dan Hariyanto, Pendidikan Karakter 

Landasan, Pilar, dan Implementasi (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2014), 103. 
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berkesinambungan, bisa dipastikan kita akan kehilangan 

suatu generasi yang bermoral atau berkarakter. 

Banyak di kalangan ulama yang memiliki konsep 

tentang nasionalisme salah satunya adalah Muhammad 

Said Ridlwan yang tertuang dalam kitabnya al Difa’ ‘an 

al Wathan yang ditulis dalam bahasa Arab dan terbitkan 

oleh Maktabah Darul Mujtaba. Yang  mana dalam 

konsep nasionalisme ini dapat dilihat dari ide-ide yang 

dituangkan. 

َوَحِقْيقَةُ الدَّْولَة الَّتِي ِهَي ِعبَاَرةٌ َعِن الَجَماَعِة العَاَمِة َطرْيقَةٌ 

َرْوِعيَْت فِي ِسيَاِسيَِة َوَوِسْيلَة مقَربَة اِلَى تَْطبِْيِق الَمَصاِلح الَّتِي 

الشَِّرْيعَِة ِلْلِعبَاِد فِي َعاِجِل دُْنيَاُهْم َوآِخَرتِِهْم. فَُوُجْوُب إِقَاَمةُ 

الدَّْولَْة ِِلَْجِل َُوُجْوب إِقَاَمةُ الَمَصاِلح بَْيَن اِلَُمة ِِلَنَّ ِلْلَوَسائِِل 

ٌر فِي القََواِعِد اِلَْصِليَّ   (6ِة.)ص: ُحْكَم الَمقَاِصِد َكَما ُهَو ُمقَرَّ

“…Negara adalah ungkapan untuk suatu wadah 

berbasis politik yang menjalankan sistem yang 

berpedoman pada kemaslahatan secara syariat baik 

dalam bidang duniawi maupun akhirat. Dan misi 

didirikannya suatu negara harus selalu berdasarkan 

mempertimbangkan kemaslahatan bersama, karena hal 

ini sesuai dengan qowa’idul usuliyahnya…”(hal. 6). 
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Dari kutipan tersebut ada indikasi tentang konsep 

nasionalisme yang di tuangkan oleh Muhammad Said 

Ridlwan yakni menegakkan kemaslahatan sesama ummat 

atas dasar pemerintah (daulat), akan tetapi masih dalam 

lingkup syari’at, menegakkan hukum dan mengamalkan 

pengetahuan sehingga para putra bangsa nantinya juga 

akan memberikan manfaat bagi tanah air. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang 

konsep yang ada dalam kitab al Difa’ ‘an al Wathan min 

Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna. Konsep 

ini sangat relevan untuk di kaji dalam dunia pendidikan. 

Oleh sebab itu penulis akan meneliti dengan judul: Nilai 

Karakter Nasionalisme dalam Kitab al Difa’ ‘an al 

Wathan min Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin 

Minna Karya Muhammad Said Ridlwan. 
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B. Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah di atas menghasilkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana isi kitab al Difa’ ‘an al Wathan min 

Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna? 

2. Bagaimana nilai karakter nasionalisme dalam kitab 

al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al Wajibati ‘ala 

Kulli Wahidin Minna? 

3. Bagaimana bentuk-bentuk  nilai karakter 

nasionalisme dalam kitab al Difa’ ‘an al Wathan min 

Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun  tujuan dilakukannya penelitian ini antara 

lain: 

1. Mendiskripsikan isi kitab al Difa’ ‘an al Wathan min 

Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna. 
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2. Mendiskripsikan konsep nilai karakter nasionalisme 

dalam kitab al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al 

Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna. 

3. Mendiskripsikan konsep bentuk-bentuk nilai karakter 

nasionalisme dalam kitab al Difa’ ‘an al Wathan min 

Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Kajian skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, sekaligus dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran yang memperluas wawasan tentang kajian 

nilai karakter nasionalisme, kaitannya dengan dunia 

pendidikan, penting artinya untuk menanamkan nilai 
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karakter nasionalisme untuk mempersiapkan 

generasi menghadapi masa depannya, memiliki 

wawasan yang global dan berakhlakul karimah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Umum 

1) Kajian skripsi ini diharapkan dapat dijadikan 

pedoman dalam mendidik diri dan untuk 

menumbuhkan kesadaran perlunya 

menanamkan nilai karakter nasionalisme 

melalui konsep yang ada di kitab al Difa’ ‘an 

al Wathan min Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli 

Wahidin Minna. 

2) Menambah cakrawala ilmu bagi dunia 

pendidikan islam tentang pandangan ilmuan 

muslim khususnya Muhammad Said Ridlwan 

perihal konsep nasionalisme dan 
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pengembangannya pada karakter cinta tanah 

air. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka 

memenuhi sarat Sarjana Strata 1 (S-1). Kajian 

skripsi ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

pengetahuan untuk mengetahui pembentukan 

karakter nasionalisme melalui konsep yang ada 

dalam kitab al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi 

al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna. 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Kajian kepustakaan penelitian atau penelusuran 

terdahulu yaitu kajian terhadap hasil-hasil penelitian 

yang baik yang tidak diterbitkan maupun yang 

diterbitkan dalam buku, jurnal, maupun majalah 
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ilmiah.11Rumusan dalam tinjauan pustaka sepenuhnya 

digali dari bab yang ditulis oleh para ahli dibidang ilmu 

yang berhubungan dengan penelitian. 12 Telaah yang 

dimaksud yaitu buku-buku ataupun karya ilmiah yang 

berhubungan dengan judul. 

Untuk melakukan penelitian yang berjudul “Nilai 

Karakter Nasionalisme dalam kitab al Difa’ ‘an al 

Wathan min Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin 

Minna Karya Muhammad Said Ridlwan “, maka 

diperlukan telaah pustaka terlebih dahulu.  

Adapun karya ilmiah yang berupa buku maupun 

hasil penelitian yang diamati ada beberapa literatur yang 

dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian, di 

antaranya : 

                                                           
       11  Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-

Agama (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 136-137. 

       12 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan 

Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam) (Jakarta: Logos, 1998), 

35. 
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a. Skripsi karya Solahudin, mahasiswa fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, dengan 

judul “Konsep Nasionalisme Religius Era Reformasi 

dan Pasca Reformasi”. Permasalahannya adalah, 

secara umum nasionalisme religious menginginkan 

terbangunnya simbol - simbol Islam dan wilayah 

kenegaraan seperti negara Islam, konstitusi Islam 

struktur dan infrastuktur politik islam dan 

sebagainya. Meskipun karakter perjuangannya ada 

yang radikal dan moderat. Di Indonesia nasionalisme 

religious mengalami pergeseran paradigma (shifting 

paradigm) dari masa awal kemerdekaan sampai pada 

pasca reformasi. Pada masa awal kemerdekaan 

nasionalisme religious masih melakukan upaya 

penerapan ajaran dalam wilayah negara, selanjutnya 

berujung pada konfrontasi dan dialogis dalam 
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perjuangannya, memasuki masa orde baru 

nasionalisme religious hanya dijadikan “kotak politik” 

oleh penguasa orde baru yang didalamnya hanya ada 

pancasila. Hal ini disebabkan karena adanya 

dipolitisasi islam yang dilakukan orde baru. Upaya 

pemerintah orde baru tersebut, selanjutnya 

ditanggapi oleh tokoh nasionalis religius dengan 

menggelindingkan politik akomodasi terhadap 

negara, memasuki era reformasi dan pasca reformasi 

nasionalisme religious bergeser 180 derajat akibat 

adanya kebebasan pada semua aspek. Akibatnya 

munculnya nasionalisme religious era awal 

kemerdekaan yang menginginkan adanya penerapan 

simbol-simbol islam dalam negara ini didasarkan 

adanya upaya untuk menerapkan piagam Jakarta, 

selanjutnya memasuki pasca reformasi nasionalisme 

religious tidak lagi menginginkan terminifestasinya 
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simbol-simbol dalam negara tapi nasionalisme 

religious menjadi komoditas politik, ini bisa 

dibuktikan dengan makin maraknya pengagamaan 

dalam politik, seperti muncul partai yang memakai 

jargon nasionalis religious padahal secara pinsipil 

tidak berlatar belakang religious, pada pemilihan 

presiden 2004 nasionalis religious juga dijadikan 

komoditas untuk mendapat dukungan dari para 

pemiih. Oleh karena itu dalam skripsi ini dijelaskan 

pergeseran paradigma dan konsep nasionalisme 

religious era dan pasca reformasi. 

b. Skripsi karya Ika Budi Prasetyawati, mahasiswa 

fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 

dengan judul “nilai-nilai nasionalisme dalam film 

Garuda di Dadaku dan relevansinya pada 

perkembangan anak Usia MI (9-12 tahun)”. Yang 
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menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu 

penanaman nilai-nilai nasionalisme terhadap diri 

anak tidak hanya dapat disampaikan melalui 

pelajaran di sekolah, akan tetapi dapat disampaikan 

melalui media film. Film Garuda di Dadaku 

mengangkat tema tentang nilai nasionalisme seorang 

anak kecil bernama Bayu yang sangat ingin masuk 

Timnas U-13 dan memakai kaos berlambang Garuda 

di dadanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam 

film tersebut terdapat pesan-pesan edukatif yang 

dapat diambil oleh penontonnya. Adapun yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 

apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam film Garuda 

di Dadaku, dan bagaimana relevansinya pada 

perkembangan anak Usia MI (9-12 tahun). Penelitian 

ini untuk merelevansikannya dengan perkembangan 

anak Usia MI (9-12 tahun) agar dapat menambah 



22 

 
 

pengetahuan dan dapat digunakan untuk memupuk 

semangat nasionalisme dalam diri anak. 

c. Skripsi karya Rika Wulandari, mahasiswa fakultas 

keguruan dan ilmu pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) tahun 2013 

dengan judul “Konstruksi Nilai-Nilai Nasionalisme 

dan Patriotisme Pada Syair Lagu Perjuangan 

Indonesia” (Studi Hermeneutika pada Lagu-lagu 

Perjuangan Ciptaan C. Simanjutak). Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai 

nasionalisme pada syair lagu perjuangan Indonesia 

(studi hermeneutika pada lagu-lagu perjuangan 

ciptaan C. Simanjuntak). Adapun hasil penelitiannya, 

bahwa nilai-nilai nasionalismenya berupa 

mewujudkan persatuan, rasa loyal dan kesetiaan 

terhadap negara dengan sepenuh hati, saling toleransi 

dan menghargai negara, selalu mencintai keindahan 
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dan kekayaan Indonesia serta menjaga 

kelestariannya. Sedangkan untuk nilai-nilai 

patriotismenya berupa selalu setia untuk membela 

negara, menghargai jasa para pahlawan, membela 

kebenaran, dan meneruskan perjuangan para 

pahlawan. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian penulis, yaitu terletak pada objek yang 

dikaji. Kemudian, titik fokus yang diteliti berkonteks 

Indonesia, sedangkan penelitian penulis tidak hanya 

untuk konteks Indonesia saja. 

Berdasarkan telaah pustaka di atas, bahwa 

pembahasan tentang nilai karakter nasionalisme dalam 

kitab al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al Wajibati 

‘ala Kulli Wahidin Minna belum adanya penelitian, 

sehingga perlu adanya penelitian, dimana dalam kitab  al 

Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli 

Wahidin Minna tersebut terdapat pesan-pesan untuk 
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mencintai tanah air, maka penelitian ini akan 

menjelaskan dan menganalisis pemikiran Muhammad 

Said Ridlwan yaitu tentang nilai karakter nasionalisme 

yang tekandung dalam kitabnya. Dalam hal ini langkah 

menelaah kajian pustaka yaitu dengan mengumpulkan 

bahan, kemudian ditelaah dan dibuat kategori. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah 

penelitian pustaka (Library Research) Library 

Research merupakan suatu penelitian yang mana 

lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di 

pustaka, dokuman, arsip, dan lain sejenisnya. Atau 

dengan kata lain,  metode penelitian ini tidak 

menuntut untuk terjun ke lapangan melihat fakta 

langsung sebagaimana adanya. Metode kepustakaan 
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merupakan metode penelitian yang pengumpulan 

datanya dilakukan melalui tempat-tempat 

penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.13  

Karena didasarkan pada data-data kepustakaan, 

maka penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu 

telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu 

masalah yang pada dasarnya bertumpu pada 

penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-

bahan pustaka yang relevan.14 

2. Data Dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data merupakan fakta atau informasi atau 

keterangan yang dijadikan sebagai sumber atau 

bahan menemukan kesimpulan dan membuat 

                                                           
       13  Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif 

Rancangan Penelitian (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 190. 

       14 Jurusan Tarbiyah, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: 

STAIN Po Press, 2012), 61. 
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keputusan. 15  Dalam sebuah penelitian data 

merupakan hal yang paling pokok dan utam, 

karena dengan adanya data penelitian dapat 

dilakukan. Sedangkan untuk mendapatkan data 

juga diperlukan panggilan sumber-sumber data. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data 

dalan menyusun teori-teori sebagai landasan 

ilmiah dengan mengkaji dan menelaah pokok-

pokok permasalahan dari literatur yang 

mendukung dan berkaitan dengan pembahasan 

penelitian ini yaitu kitab-kitab dan buku-buku 

yang terkait dengan pembahasan penelitian. 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang 

digunakan berasal dari berbagai literatur 

kepustakaan yang relevan dengan penelitian.  

                                                           
       15  Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan ( Bandung: Pustaka 

Setia, 2011), 146. 
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1) Sumber Data Primer 

Kitab al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al 

Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna. 

2) Sumber Data Sekunder 

Merupakan sumber data kedua yang 

digunakan penulis untuk membantu menelaah 

data-data yang dihimpun dan sebagai 

pembanding daripada data primer atau disebut 

dengan data yang berkaitan dengan analisis. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian 

kepustakaan  (Library Research). Oleh karena itu, 

tehnik pengumpulan data literer yaitu penggalian 

bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek 

permasalahan yang dimaksud.16 

                                                           
      16  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek (Jakarta: Rineka Cipta), 234. 
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Penggalian data I  dilakukan dengan langkah: 

menelaah Kitab al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi 

al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna. Adapun 

penggalian ke II dan ke III dengan langkah menggali 

informasi sebanyak-banyaknya di berbagai literatur 

yang mana dapat menjelaskan data-data tersebut.  

4. Teknik Analisis Data 

Adapun dalam metode analisis data dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

content analisis (analisi data). Metode content 

analisis adalah penelitian yang akan menghasilkan 

suatu kesimpulan tentang gaya bahasa buku, 

kecenderungan isi buku, tata tulis, buku, lay out, 

ilustrasi dan sebagainya.17 Menurut Noeng Muhajir 

dalam bukunya "Motodologi Penelitian Kualitatif" 

                                                           
17 Suharsimi Arikunto.,,, 18.  
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menjelaskan bahwa Content Analisis yaitu analisis 

tentang isi pesan atau komunikasi.18 

Penulis akan menggali tentang isi pesan atau 

komunikasi yang dilakukan oleh Muhammad Said 

Ridlwan mengenai nilai karakter nasionalisme dalam 

kitab al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al 

Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembagian dalam skripsi ini dibagi menjadi 

beberapa bab, dimana antara bab yang satu dengan bab 

yang lainya mempunyai hubungan yang erat dan 

merupakan satu kebulatan, sehingga memperoleh 

pemahaman yang utuh dan padu. 

Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas 

arah pembahasan, maka penulisan skripsi ini 

                                                           
18  Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 

Bayu Indra Grafika, 1987), 49. 
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disistematika menjadi lima bab dengan uraian sebagai 

berikut : 

Bab pertama berisi pendahuluan yang berisikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian 

penelitian, manfaat penelitian, kajian teori dan atau 

telaah hasil penelitian terdahulu, metodologi penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab dua membahas pengertian nilai, pengertian 

karakter, dan pengertian nasionalisme. 

Bab tiga membahas dan mengkaji biografi 

Muhammad Said Ridlwan, riwayat pendidikan, karya-

karya dan latar belakang penulisan kitab, serta isi, pesan 

makna kitab tersebut. 

Bab empat berisi tentang nilai dan bentuk karakter 

nasionalisme dalam Kitab al Difa’ ‘an al Wathan min 

Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna karya 

Muhammad Said Ridlwan. 
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Bab lima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran-saran. 

Bab terakhir berisi daftar pustaka, lampiran dan data 

pribadi penulis. 
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BAB II 

KONSEP NILAI KARAKTER NASIONALISME 

A. Pengertian Nilai 

Nilai berasal dari bahasa inggris “value” dan dari 

bahasa yunani Valera yang berarti berguna, mampu akan, 

berdaya, berlaku dan kuat. 19  Nilai juga berarti “harga 

(taksiran, perbandingan), harga, drajat (pandangan), 

angka, mutu.” 20  Menurut Multon Rokeah dan James 

Bank, nilai diartikan suatu tipe kepercayaan dimana 

seseorang bertindak atau menghindari suatu tindakan 

yang pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan.21  

                                                           
       19 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2002), 713. 

       20 J. S. Badudu dan Sultan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 944. 

        21 M. Chabib Thaha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yokyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1996), 60. 
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Sedangkan makna yang terkandung dalam nilai ialah 

segala sesuatu yang dianggap berharga dan menjadi 

tujuan yang hendak dicapai.22 

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal 

itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai dan 

dapat menjadi objek kepentingan.23 

Menurut pandangan relativisme: (a) nilai bersifat 

relatif karena berhubungan dengan preferensi (sikap, 

keinginan, ketidaksukaan, perasaan, selera, 

kecenderungan, dan sebagainya), baik secara sosial 

maupun pribadi yang dikondisikan oleh lingkungan, 

kebudayaan, atau keturunan; (b) nilai berbeda dari suatu 

kebudayaan ke kebudayaan lainnya; (c) penilaian seperti 

benar-salah, baik-buruk, tepat-tidak tepat, tidak dapat 

diterapkan padanya; (d) tidak ada, dan tidak dapat ada 

                                                           
       22  Mursal HM Taher dkk, Kamus Ilmu Jawa dan Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1976), 91. 

       23 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), 29. 
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nilai-nilai universal, mutlak, dan objektif manapun yang 

dapat diterapkan pada semua orang pada segala waktu. 

Pandangan subjektivitas menegaskan bahwa nilai-nilai 

seperti kebaikan, kebenaran, keindahan, tidak ada dalam 

dunia nyata secara objektif, tetapi merupakan perasaan, 

sikap pribadi dan merupakan penafsiran atas 

kenyataan. 24 Terdapat berbagai macam pandangan 

tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik 

tolak dan sudut pandangannya masing-masing dalam 

menentukan tentang pengertian serta hierarki nilai. Max 

Scheler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, 

tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Menurut tinggi 

rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat 

tingkatan sebagai berikut:25 

                                                           
       24 Sjarkawi.,,,29. 

       25 Kaelan, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 

(Yogyakarta: PARADIGMA, 2002), 124-125. 
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1. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkatan ini terdapat 

deretan nilai-nilai yang mengenakkan dan tidak 

mengenakkan (Die Wertreihe des Angnehmen und 

Unangehmen), yang menyebabkan orang senang 

atau menderita tidak enak. 

2. Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapatlah 

nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (Werte des 

vitalen Fuhlens) misalnya kesehatan. 

3. Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-

nilai kejiwaan (geistige werte) yang sama sekali 

tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun 

lingkungan. Nilai-nilai semacam ini adalah 

keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang 

dicapai dalam filsafat. 

4. Nilai-nilai kerokhanian: dalam tingkat ini terdapatlah 

modalitas nilai dari yang suci dan tak suci 

(wermodalitas des Heiligen und Unheiligen). Nilai-



36 

 

 

nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai 

pribadi. 

Notonagoro membagi nilai menjadi tiga yaitu:26 

a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna 

bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan 

atau aktivitas. 

b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi 

manusia untuk dapat mengadakan kegiatan dan 

aktivitas. 

c. Nilai kerokhanian, yaitu segala sesuatu yang 

berguna bagi rohani. Nilai kerokhanian ini dapat 

dibedakan atas empat macam. 

1) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal 

(ratio, budi, cipta) manusia. 

                                                           
       26 Kaelan.,,, 126. 
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2) Nilai keindahan, atau nilai estetis, yang 

bersumber pada unsur perasaan (aessthetis, 

gavoel, rasa) manusia. 

3) Nilai kebaikan, atau nilai moral, yang 

bersumber pada unsur kehendak (will, wollen, 

karsa) manusia. 

4) Nilai religius, yang merupakan nilai 

kerokhanian tertinggi dan mutlak. Nilai 

religius ini bersumber kepada kepercayaan 

atau keyakinan manusia. 

Menurut Brubacher, nilai dapat dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu:27 

1. Nilai Instrumental 

Nilai instrumental adalah nilai yang dianggap baik 

jika nilai tersebut bernilai untuk sesuatu yang lain. 

                                                           
       27  Muhammad Nur Syam, Filsafat Pendidikan dan Dasar 

Pendidikan Pancasila (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 137.  
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Nilai itu terletak pada konsekuensi-konsekuensi 

pelaksanaanya dalam mencapai nilai yang lain. 

2. Nilai Instrinsik 

Nilai dianggap baik jika nilai tersebut memang 

bernilai dari dalam dirinya sendiri. 

Dalam islam nilai dapat dibedakan menjadi dua 

kategori yaitu nilai normative dan operatif. Nilai yang 

dijadikan standar baik dan buruk, benar dan salah, haq 

dan bathil, diridhoi Allah Swt dan dikutuk Allah Swt. 

Sedangkan jika dilihat dari segi operatifnya nilai 

dibedakan menjadi lima kategori yang menjadi prinsip 

standarisasi perilaku manusia, yaitu wajib atau fardhu, 

sunnah atat mustahab, mubah atau jaiz, makruh dan 

haram. Sedangkan dalam islam berasal dari dua sumber 

yang menjadi pegangan hidup umat muslim, yaitu 

bersumber dari aqli dan bersumber dari naqli. Nilai yang 

bersumber dari aqli adalah nilai yang dihasilkan dari 
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akal pikiran atau filsafat. Sedangkan nilai yang 

bersumber dari naqli adalah nilai yang berasal dari ayat-

ayat Tuhan atau Al Qur’an. 

Menurut Steeman nilai adalah yang memberi makna 

pada hidup, yang memberi pada hidup ini titik-tolak, isi, 

dan tujuan. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, 

yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. 28 

Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu 

menyangkut tindakan. Nilai seseorang diukur melalui 

tindakan. Oleh karena itu, etika menyangkut nilai. 

Dalam kaitannya dengan derivasi atau 

penjabarannya maka nilai-nilai dapat dikelompokkan 

menjadi tiga macam yaitu nilai dasar, nilai instrumental 

dan nilai praksis.29 

 

                                                           
      28 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), 29. 

      29 Kaelan, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 

(Yogyakarta: PARADIGMA, 2002), 136-137. 
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1. Nilai Dasar 

Walaupun nilai memiliki sifat abstrak artinya tidak 

dapat diamati melalui indra manusia, namun dalam 

realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku 

atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat 

nyata (praksis) namun demikian setiap nilai 

memiliki nilai dasar (dalam bahasa ilmiahnya 

disebut dasar onotologis), yaitu merupakan hakikat, 

esensi, intisari atau makna yang terdalam dari nilai-

nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal 

karena menyangkut hakikat kenyataan objektif 

segala sesuatu misalnya hakikat Tuhan, manusia 

atau segala sesuatu lainnya. Jikalau nilai dasar itu 

berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai 

tersebut bersifat mutlak karena hakikat Tuhan 

adalah kausa prima (sebab pertama), sehingga 

segala sesuatu diciptakan (berasal) dari Tuhan. 



41 

 

 

Demikian juga jikalau nilai dasar itu berkaitan 

dengan hakikat manusia, maka nilai-nilai tersebut 

bersumber pada hakikat kodrat manusia, maka 

nilai-nilai tersebut bersumber pada hakikat kodrat 

manusia, sehingga jikalau nilai-nilai dasar 

kemanusiaan itu dijabarkan dalam norma hukum 

maka diistilahkan sebagai hak dasar (hak asasi). 

Demikian juga hakikat nilai dasar itu dapat juga 

berlandaskan pada hakikat sesuatu benda, kuantitas, 

kualitas, aksi, relasi, ruang maupun waktu. 

Demikianlah sehingga nilai dasar dapat juga 

disebut sebagai sumber norma yang pada gilirannya 

dijabarkan atau direalisasikan dalam suatu 

kehidupan yang bersifat praksis. Konsekuensinya 

walaupun dalam aspek praktis dapat berbeda-beda 

namun secara sistematis tidak dapat bertentangan 
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dengan nilai dasar yang merupakan sumber 

penjabaran norma serta realisasi praksis tersebut. 

2. Nilai Instrumental 

Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan 

praksis maka nilai dasar tersebut di atas harus 

memiliki formulasi serta parameter atau ukuran 

yang jelas. Nilai instrumental ialah yang 

merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan 

dapat diarahkan. Bilamana nilai instrumental 

tersebut berkaitan dengan tingkah laku manusia 

dalam kehidupan sehari-hari maka hal itu akan 

merupakan suatu norma moral. Namun jikalau nilai 

instrumental itu berkaitan dengan suat organisasi 

ataupun negara maka nilai-nilai instrumental itu 

merupakan suatu arahan, kebijaksanaan atau 

strategi yang bersumber pada nilai dasar. Sehingga 
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dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu 

merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar. 

3. Nilai Praksis 

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental 

dalam suatu kehidupan yang nyata. Sehingga nilai 

praksis ini merupakan perwujudan dari nilai 

instrumental itu. Dapat juga dimungkinkan 

berbeda-beda wujudnya, namun demikian tidak 

bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat 

bertentangan. Artinya oleh karena nilai dasar, nilai 

instrumental dan nilai praksis itu merupakan suatu 

sistem perwujudannya tidak boleh menyimpang 

dari sistem tersebut. 

Nilai dapat dianggap sebagai “keharusan” suatu cita 

yang menjadi dasar bagi keputusan yang diambil oleh 

seseorang. Nilai-nilai itu merupakan bagian kenyataan 
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yang tidak dapat dipisahkan atau diabaikan. Setiap orang 

bertingkah laku sesuai dengan seperangkat nilai, baik 

nilai yang sudah merupakan hasil pemikiran yang 

tertulis maupun belum. Oleh karena itu, guru tidak 

mungkin berada pada kedudukan yang netral atau tidak 

memihak pada kaitannya dengan nilai-nilai tertentu. 

Ada empat nilai yang berkembang dalam masyarakat, 

yang harus diperhatikan oleh guru, yaitu nilai moral, 

nilai sosial, nilai undang-undang, dan nilai agama. Nilai 

moral adalah segala nilai yang berhubungan dengan 

konsep baik dan buruk. Nilai moral juga sering muncul 

dalam nilai sosial. Mungkin seseorang berkeyakinan 

bahwa cinta adalah baik. Secara sosial, cinta itu juga 

berlaku dalam pergaulan suami istri dan dalam hidup 

berkeluarga. Selanjutnya, hukum dapat pula mendukung 

nilai-nilai ini dengan memandang perkawinan sebagai 

perjanjian yang dikuatkan oleh undang-undang sehingga 
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tidak mudah retak dan dapat menjamin keselamatan 

anak-anak yang dilahirkan atas hubungan suami istri 

karena cinta itu. Jika nilai-nilai ini ditempatkan dalam 

ruang lingkup yang lebih luas, seperti pertimbangan 

tentang makna dan tujuan hidup maka hal ini 

menyangkut segi-segi nilai agama.30 

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma 

sosial, hukum, etika akademik dan prinsip-prinsip HAM 

telah teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan 

menjadi lima nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku 

manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan serta 

kebangsaan. Adapun daftar nilai-nilai utama yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
       30 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014), 29-30. 
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1. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan 

a. Religius 

Pikiran perkataan dan tindakan seseorang 

yang diupayakan sudah berlandaskan pada nilai 

Ketuhanan. 

2. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri 

sendiri 

a. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai seorang yang dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan dan 

pekerjaan. 

b. Bertanggungjawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk 

merealisasikan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dilakukan 

terhadap dirinya sendiri dan masyarakat. 
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c. Bergaya hidup sehat 

Menerapkan kebiasaan baik dalam 

menciptakan hidup yang sehat dan 

menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang 

dapat mengganggu kesehatan. 

d. Disiplin 

Tindakan menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

e. Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

guma menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. 

f. Percaya diri 

Sikap yakin akan potensi diri terhadap 

pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan 

harapannya. 
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g. Berjiwa wirausaha 

Sikap dan perilaku mandiri dan pandai 

mengenali produk barang, menentukan cara 

produksi baru, menyusun operasi untuk 

pengadaan produk baru, memasarkannya serta 

mengatur permodalan operasinya. 

h. Berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu secara logis 

untuk menghasilkan cara baru dari apa yang di 

miliki. 

i. Mandiri 

Tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 
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j. Ingin tahu 

Berupaya mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari apa yang dipelajari, dilihat dan 

didengarkannya. 

k. Cinta ilmu 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan 

penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. 

3. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama 

a. Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang 

lain 

Sikap tahu diri dan mengerti, merealisasikan 

apa yang menjadi milik dan hak diri sendiri dan 

orang lain serta tugas dan kewajiban diri sendiri 

serta orang lain. 
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1) Patuh pada norma sosial 

Sikap menurut dan taat terhadap 

aturan yang berkenaan dengan masyarakat 

dan kepentingan umum. 

2) Menghargai karya dan prestasi orang lain 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat dan mengakui 

serta menghormati keberhasilan orang lain. 

3) Santun 

Sifat yang halus dan baik dari sudut 

pandang tata bahasa maupun tata 

perilakunya kepada semua orang. 

4) Demokratis 

Cara berpikir, bersikap dan bertindak 

yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 
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4. Nilai karakter dalam hubungannya dengan 

lingkungan 

a. Peduli sosial dan lingkungan 

Selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu 

ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

5. Nilai kebangsaan 

a. Nasionalis 

Cara berpikir, bersikap dan berbuat 

menunjukkan kesetian, kepedulian dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan, sosial, kultur, suku, dan politik 

bangsanya. 
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b. Menghargai keberagaman 

Sikap memberikan rasa hormat, terhadap 

berbagai hal baik yang berbentuk fisik, sifat, 

adat, kultur, suku, dan agama.31 

 

B. Pengertian Karakter 

Secara etimologis, kata karakter (Inggris: character) 

berasal dari bahasa Yunani, yaitu charassem yang berarti 

to engrave. Kata to engrave bisa diterjemahkan 

mengukir, melukis, memahat, atau menggoreskan.32 

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan 

berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. 33  Karakter yang kuat 

                                                           
        31  Mahbubi, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 

2012), 44-48. 

        32  Marzuki, Pendidikan Karakter Islam (Jakarta: Amzah, 2017), 19-

20. 

       33 Jamal Ma'mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan 

Karakter di Sekolah (Yogjakarta: Diva Press, 2013), 22. 
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adalah sandangan fundamental yang memberikan 

kemampuan kepada populasi manusia untuk hidup 

bersama dalam kedamaian serta membentuk dunia yang 

dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan, yang bebas 

dari kekerasan dan tindakan-tindakan tidak bermoral.34 

Menurut Kamus Besar Indonesia karakter 

merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dengan 

demikian karakter adalah nilai- nilai yang unik, baik 

yang terpatri dalam diri, dan terjawantahkan dalam 

perilaku.  Nilai-nilai yang unik, baik itu kemudian dalam 

desain induk pembangunan karakter bangsa 2010-2015 

dimaknai sebagai tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, 

dan nyata berkehidupan baik.35 

                                                           
        34  Mukhlas Samawi, Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan 

Karakter (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 41. 
       35 Mukhlas Samawi, Hariyanto.,,,  42. 
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Karakter menurut Pusat Bahasa Kementerian 

Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mempunyai 

pengertian “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, berperilaku, 

bersifat, bertabiat, dan berwatak”. Kata karakter berasal 

dari bahasa Yunani berarti “to mark” atau menandai dan 

memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai 

kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, 

sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan 

perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. 

Sebaiknya orang yan perilaku sesuai dengan kaidah awal 

disebut dengan berkarakter mulia.36 

Karakter diasosiasikan dengan temperamen yang 

memberinya sebuah definisi yang menekankan unsur 

psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan konteks 

lingkungan. Karakter juga dipahami dari sudut pandang 

behavioral yang menekankan unsur somatopsikis yang 

                                                           
       36  Umi Kulsum, Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis 

PAIKEM (Surabaya: Gema Pratama Pustaka, 2011), 1. 
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dimiliki individu sejak lahir. Disini karakter dianggap 

sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai 

ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri 

seseorang, yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 

diterima dari lingkungan, misalnya: pengaruh keluarga 

pada masa kecil dan bawaan seseorang sejak lahir.37 

Menurut Thomas Lickona menyatakan bahwa 

“Karakter merupakan sifat alami seseorang dalam 

merespons situasi secara bermoral. Sifat alami itu 

dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah 

laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati 

orang lain dan karakter mulia lainnya”. 38  Sedangkan 

menurut Muchlas, Karakter adalah cara berpikir dan 

berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

                                                           
       37  Doni Koesoema Albertus, Pendidikan Karakter: Strategi 

Mendidik Anak di Zaman Global (Jakarta: Grasindo, 2010), 79-80. 

       38  Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun 

Karakter Bangsa Berperadaban (Yogjakarta: Pustaka Belajar, 2012), 32. 
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bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 

bangsa, dan negara.39 

Rutland  mengemukakan bahwa karakter berasal dari 

akar kata bahasa Latin yang berarti “dipahat”. Sebuah 

kehidupan, seperti sebuah blok granit yang dengan hati-

hati dipahat ataupun dipukul secara sembarangan yang 

pada akhirnya akan menjadi sebuah mahakarya atau 

puing-puing yang rusak. Karakter, gabungan dari 

kebajikan dan nilai-nilai yang dipahat di dalam batu 

hidup tersebut, akan menyatakan nilai yang sebenarnya. 

Tidak ada perbaikan yang bersifat kosmetik, tidak ada 

susunan dekorasi yang bertahan lama. Hanya karakter 

yang dapat melakukannya.  

Secara harfiah karakter artinya “kualitas mental atau 

moral, kekuatan moral, nama atau reputasi”. Menurut 

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-

                                                           
       39  Muchlas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 41. 
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sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. 

Berkarakter artinya mempunyai watak, mempunyai 

kepribadian. 

Dalam Dorland’s Pocket Medical Dictionary 

dinyatakan bahwa karakter adalah sifat nyata dan 

berbeda yang ditunjukkan oleh individu; sejumlah 

atribut yang dapat diamati pada individu. Di dalam 

kamus psikologi dinyatakan bahwa karakter adalah 

kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, 

misalnya kejujuran seseorang; biasanya mempunyai 

kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. 

Hermawan Kertajaya mengemukakan bahwa 

karakter adalah “Ciri Khas” yang dimiliki oleh suatu 

benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah “Asli” dan 

mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, 

dan merupakan “mesin” yang mendorong bagaimana 
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seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon 

sesuatu. Ciri khas inipun yang diingat oleh orang lain 

tentang orang tersebut, dan menentukan suka atau tidak 

sukanya mereka terhadap sang individu. Karakter 

memungkinkan perusahaan atau individu untuk 

mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan karena 

karakter memberikan konsistensi, integritas, dan energi. 

Orang yang memiliki karakter yang kuat, akan memiliki 

momentum untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, mereka 

yang karakternya mudah goyah, akan lebih lambat untuk 

bergerak dan tidak bisa menarik orang lain untuk 

bekerjasama dengannya.  

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan 

bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental 

atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang 

merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong 
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dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu 

lain.40  

Karakter, menurut pengamatan seorang filsuf 

kontemporer bernama Michael Novack, merupakan 

“campuran kompatibel dalam seluruh kebaikan yang 

diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum 

bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada 

dalam sejarah.”41 

Menurut Simon Philips dalam Buku Refleksi 

Karakter Bangsa, karakter adalah kumpulan tata nilai 

yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi 

pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. 

Sementara itu, Koesoema menyatakan bahwa karakter 

sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai 

“ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri 

                                                           
       40  M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun 

Peradaban Bangsa (Surakarta: Yuma Pustaka, 2010), 12-13. 

       41 Thomas Lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2013), 81. 
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seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 

diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa 

kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir.” Prof. 

Suryanto, Ph. D menyatakan bahwa karakter adalah cara 

berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang 

bisa membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan 

yang ia buat. Imam Ghozali menganggap bahwa 

karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas 

manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah 

menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul 

tidak perlu dipikirkan lagi. Dengan demikian, karakter 

bangsa sebagai kondisi watak yang merupakan identitas 

bangsa. 
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Winnie yang juga dipahami oleh Ratna Megawangi, 

menyampaikan bahwa istilah karakter diambil dari 

bahasa Yunani yang berarti ‘to mark’ (menandai). Istilah 

ini lebih fokus pada tindakan atau tingkah laku. Ada dua 

pengertian tentang karakter. Pertama, yang 

menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. 

Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau 

rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan perilaku 

buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, 

suka menolong, tentulah orang tersebut 

memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah 

karakter erat kaitannya dengan ‘personality’. Seseorang 

baru disebut ‘orang yang berkarakter’ apabila tingkah 

lakunya sesuai kaidah moral. Sementara itu, definisi 

karakter menurut Victoria Neufeld dan David B. 

Guralnik adalah ‘distinctive trait, distinctive quality, 

moral strength, the pattern of behavior found in an 
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individual or group’. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

belum memasukkan kata karakter, yang ada adalah kata 

‘watak’ yang diartikan sebagai sifat batin manusia yang 

mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku; budi 

pekerti; tabiat. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa karakter berkaitan dengan kekuatan moral, 

berkonotasi ‘positif’, bukan netral. Jadi, ‘orang 

berkarakter’ adalah orang yang mempunyai kualitas 

moral (tertentu) positif. 42  

 

C. Pengertian Nasionalisme 

Secara etimologis, term nasionalisme, natie, dan 

national, kesemuanya berasal dari bahasa Latin, yakni 

natio, yang berarti bangsa yang dipersatukan karena 

kelahiran. Kata natio ini berasal dari kata nascie yang 

                                                           
       42  Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan 

Krisis Multidimensional (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 70-71. 
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berarti dilahirkan. Karena itu, jika dapat dihubungkan 

secara objektif maka yang paling lazim dikemukakan 

adalah bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, 

dan kewarganegaraan. Nasionalisme sendiri 

mengandung makna “suatu sikap mental di mana 

loyalitas tertinggi dari individu adalah untuk negara-

negara”; atau sikap politik dan sosial dari kelompok-

kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan 

kebudayaan, bahasa, dan wilayah serta kesamaan cita-

cita dan tujuan, dan dengan demikian merasakan adanya 

kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa”.43 

Nasionalisme adalah paham kebangsaan artinya  

bahwa suatu bangsa mempunyai perasaan cinta tanah air, 

cinta terhadap bangsa sendiri.44 

                                                           
       43  Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial 

Berbasis Agama (Yogyakarta: KliS Yogyakarta, 2007), 28-29. 

       44 Subar Junanto, Civic Education (Surakarta: Fataba Press, 2013), 

11. 
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Istilah nasionalisme sudah ada sejak zaman Yunani-

Romawi. Istilah tersebut pada mulanya berasal dari 

bahasa Latin nation. Nation yang berasal dari kata 

nascor berarti saya lahir.45  

Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi 

kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total 

diabadikan langsung kepada negara bangsa atas nama 

sebuah negara.46 

Kewarganegaraan atau disebut juga dengan 

nasionalisme yaitu suatu sikap yang menciptakan dan 

mempertahankan sebuah negara yang mempunyai tujuan 

atau cita-cita dalam mewujudkan kepentingan nasional, 

juga bisa diartikan sebuah rasa ingin mempertahankan 

negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Juga 

bisa diartikan sebagai paham kebangsaan, yakni 

                                                           
       45 Hariyono, Ideologi Pancasila (Malang: Intrans Publishing, 2014), 

47. 

       46  Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic 

Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani 

(Jakarta:  ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 24. 
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menunjukkan rasa ketanah airan.47 Nasionalisme adalah 

semangat kebangsaan, yaitu kesadaran, keinsyafan untuk 

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.48 

Kata nasional berhubungan dengan kata inggris 

“nation” (bangsa). Artinya, masyarakat yang sudah 

berkembang sedemikian sehingga mempunyai kesamaan 

sejarah, tradisi, kebudayaan, bahasa dan biasanya 

wilayah. Sejak abad yang lalu timbul rasa kesadaran dan 

kesetiaan dalam anggota-anggota serta kemauan untuk 

hidup bersatu dalam suatu negara yang merdeka. 

Nasionalisme yang dimaksud di sini adalah 

mempertahankan kemerdekaan dan harga diri bangsa 

dan sekaligus menghormati bangsa lain.49 Jadi konsep 

nasionalisme adalah suatu gambaran yang di dalamnya 

                                                           
       47 Muhammad Yaumi dan Hariyanto, Pendidikan Karakter 

Landasan, Pilar, dan Implementasi (Jakarta: Prenada Media Group, 

2014), 78. 

       48 Ahmad Yunan dan R.E.M. Soejanegara, Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Jilid I (Bandung: ANGKASA, 1995), 5. 

       49 Bambang Suteng  dkk, Panduan Belajar PPKN SMU Jilid I 

(Jakarta: Erlangga, 2000), 3. 



66 

 

 

menunjukkan bagaimana sikap seseorang yang 

mencintai tanah airnya. 

Namun kesadaran dan visi nasionalisme Indonesia 

bukan sekedar warisan penjajah Belanda. Nasionalisme 

bukan sekedar alat untuk melawan kolonialisme. 

Nasionalisme Indonesia bukan sekedar diorientasikan ke 

luar untuk membedakan dengan bangsa lain. 

Nasionalisme Indonesia juga berorientasi ke dalam, 

yaitu nasionalisme yang dapat membangun perasaan dan 

semangat untuk maju dan meningkatkan kesejahteraan 

bangsa. Etos kebangsaan yang inklusif, manusiawi dan 

berkeadilan serta menghargai motif berprestasi menjadi 

dambaan pendiri bangsa. Akar – akar peradaban yang 

telah menjadi sistem nilai sebelum bangsa Barat datang 

juga dijadikan sebagai salah satu referensi dalam 

mengembangkan kesadaran sekaligus visi nasionalisme 

Indonesia. Nasionalisme dijadikan sebagai sarana untuk 
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mempersatukan rakyat Nusantara yang merasa senasib 

dan seperjuangan.50  

Nasionalisme adalah sebuah paham yang 

direalisasikan dalam sebuah gerakan yang 

mendambakan kepentingan bersama, yaitu kepentingan 

bangsa (nation), walaupun mereka terdiri dari 

masyarakat yang majemuk. Bangsa mempunyai 

pengertian totalitas yang tidak membedakan suku, ras, 

golongan, dan agama.51 

Nasionalisme sendiri mengandung makna “suatu 

sikap mental di mana loyalitas tertinggi dari individu 

adalah negara-bangsa”; atau “sikap politik dan sosial 

dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai 

kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah, serta 

kesamaan cita-cita dan tujuan, dan dengan demikian 

                                                           
       50 Hariyono, Ideologi Pancasila (Malang: Intrans Publishing, 2014), 

63. 

       51  Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial 

Berbasis Agama (Yogyakarta: KliS Yogyakarta, 2007), 28. 



68 

 

 

merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap 

bangsa.52 

Kohn memilih nasionalisme menjadi dua, yaitu 

nasionalisme tertutup (closed nationalism) dan 

nasionalisme terbuka (opened nasionalism). 

Nasionalisme tertutup dicirikan dengan penempatan 

karakter bangsa yang asli, seperti asal-usul ras dan darah 

(keturunan), serta anak dari negeri leluhur, sebagai 

sesuatu yang esensial. Artinya, disini determinasi 

biologis atau historis sangat ditekankan. Dalam 

nasionalisme terbuka, hal-hal diatas kurang penting 

karena tekanannya pada determinasi individual yang 

bebas. Dengan demikian, nasionalisme terbuka 

cenderung ke arah kebersamaan dalam relasi-relasi 

                                                           
       52 Ali Maschan Moesa.,,, 29. 
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dengan basis suatu masyarakat politis di mana warga 

negaranya terlepas dari kategori etnis maupun ras.53 

Menurut Sartono Kartodirdjo, ada lima prinsip 

dalam nasionalisme, dimana yang satu dan lainnya 

saling terkait untuk membentuk wawasan nasional. 

Kelima prinsip tersebut adalah (1) kesatuan (unity), yang 

dinyatakan sebagai conditio sine qua non, syarat yang 

tidak bisa ditolak; (2) kemerdekaan (liberty), termasuk 

kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat; (3) 

persamaan (equality) bagi setiap warga untuk 

mengembangkan kemampuan masing-masing, dan (5) 

kepribadian (personality) yang terbentuk oleh 

pengalaman budaya dan sejarah bangsa, serta 

performance dalam arti kualitas atau prestasi yang 

dibanggakan kepada bangsa lain.  

                                                           
       53 Ali Maschan Moesa.,,, 30. 
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Dalam kaitan ini, secara umum istilah nasionalisme 

mengacu pada seperangkat gagasan dan sentimen yang 

membentuk kerangka konseptual tentang identitas 

nasional yang sering hadir bersama dengan berbagai 

identitas lain, seperti okupasi, agama, suku, bahasa, 

tetitoral, dan kelas. Oleh karena itu, nasionalisme atau 

kebangsaan adalah paham yang meyakini kebenaran 

pikiran bahwa setiap bangsa seharusnya bersatu padu 

dalam komunitas politik yang dikelola secara rasional 

dalam kehidupan bernegara.54 

Sementara itu, menurut Gellner, nasionalisme 

merupakan satu prinsip politik, yaitu teori legitimasi 

politik yang memerlukan batas etnis yang tidak melintas 

politik. Dengan kata lain, nasionalisme adalah satu 

perjuangan untuk membuat budaya dan kepolitikan 

menjadi bersesuaian. Di sini juga perlu dikemukakan 

                                                           
       54 Ali Maschan Moesa.,,, 31. 



71 

 

 

bahwa nasionalisme terdiri atas dua aspek, yaitu 

resorgimento dan integral. Resorgimento nationalism 

mengacu pada upaya pembebasan dari tekanan-tekanan 

sosial dan politik yang dihadapi oleh suatu kelompok 

masyarakat atau etnis dalam upayanya membentuk dan 

membangun rasa kebangsaan. Sedangkan integral 

nationalism mengacu pada pembentukan dan 

pembangunan paham kebangsaan yang terus 

berkelanjutan dalam suatu negara-bangsa.55 

Adapun yang berkaitan dengan cita-cita 

nasionalisme, Hertz menyebutkan ada empat macam:56 

1. Perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional 

yang meliputi persatuan dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial, keagamaan, kebudayaan, dan 

persekutuan serta adanya solidaritas. 

                                                           
       55 Ali Maschan Moesa.,,, 32-33. 

       56 Ali Maschan Moesa.,,, 34. 



72 

 

 

2. Perjuangan untuk mewujudkan kebebasan nasional 

yang meliputi kebebasan dari penguasa asing atau 

campur tangan dunia luar dan kebebasan dari 

kekuatan-kekuatan intern yang bersifat tidak 

nasional atau yang hendak menyampingkan bangsa 

dan negara. 

3. Perjuangan untuk mewujudkan kesendirian 

(separateness), pembedaan (distinctiveness), 

individualitas, dan keaslian (originality) 

keistimewaan. 

4. Perjuangan untuk mewujudkan pembedaan di antara 

bangsa-bangsa yang memperoleh kehormatan, 

kewibawaan, gengsi, dan pengaruh. 

Menurut Synder, ada empat bentuk nasionalisme 

yang bisa terjadi, yaitu sebagai berikut:57 

                                                           
       57  Novita Pramesela, 2017, Nilai-nilai Nasionalisme dan 

Patriotisme Dalam Buku Pendidikan Agama dan Budi Pakerti, Skripsi. 

FATIK. Program Studi Pendidikan Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 

hlm 21. 
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1. Nasionalisme Kewarganegaraan yang terjadi apabila 

elite politik yang ada tidak terancam oleh proses 

demokrasi. Nasionalisme ini didasarkan pada usaha 

mempertahankan proses demokratisasi karena 

dianggap memberikan keadilan. Di sini orang 

dipersatukan atas dasar kewarganegaraan untuk 

mempertahankan demokrasi bangsa dan penduduk 

negara dianggap sama tanpa dibeda-bedakan. 

2. Nasionalisme Etnik adalah solidaritas yang 

dibangkitkan berdasarkan persamaan budaya, bahasa, 

agama, sejarah, dan sejenisnya. 

3. Nasionalisme Revolusioner merupakan usaha untuk 

mempertahankan politik yang melahirkan sebuah 

rezim baru yang dianggap lebih baik dari rezim 

sebelumnya. 

4. Nasionalisme Kontra-Revolusioner merupakan 

upaya membangun solidaritas untuk 
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mempertahankan kelembagaan negara yang ada 

terhadap perubahan-perubahan yang mau diadakan. 

 

D. Pentingnya Nilai Karakter Nasionalisme 

Karakteristik nasionalisme Indonesia menurut 

Sartono Kartodirdjo (1993; 24) mengandung 5 unsur, 

yaitu:58 

1. Kesatuan/ persatuan (unity), 

2. Kebebasan (liberty), 

3. Persamaan (equality), 

4. Kepribadian (personality-individuality), dan 

5. Prestasi (performance). 

Termasuk rasa nasionalisme adalah bela negara yang 

merupakan tekad dan tindakan warga negara yang 

teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang 

dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran 

                                                           
       58 Hariyono, Ideologi Pancasila (Malang: Intrans Publishing, 2014), 

82. 
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berbangsa dan bernegara Indonesia. Maka nasionalisme 

jika dilihat secara politis terdapat makna kesadaran 

nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi 

suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau 

menghilangkan penjajahan maupun sebagai pendorong 

untuk membangun dirinya maupun lingkungan 

masyarakat, bangsa dan negaranya. Kita sebagai warga 

negara  Indonesia, sudah tentu merasa bangga dan 

mencintai bangsa dan negara Indonesia. kebanggaan dan 

kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti 

kita merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada 

bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki 

semangat nasionalisme yang berlebihan tetapi kita harus 

mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai 

dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Dengan 

hal itu, pemuda dapat melakukan sesuatu yang terbaik 
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bagi bangsanya, menjaga keutuhan persatuan bangsa, 

dan meningkatkan martabat bangsa dihadapan dunia. 

Namun, dengan memudarnya rasa nasionalisme dapat 

mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Hal 

itu terjadi karena ketahanan nasional akan menjadi 

lemah dan dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar. 

Bangsa Indonesia sudah dijajah sedari dulu sejak rasa 

nasionalisme pemuda memudar. Bukan dijajah dalam 

bentuk fisik, namun dijajah secara mental dan ideologi. 

Banyak sekali kebudayaan dan paham barat yang 

masuk kedalam bangsa Indonesia. Banyak budaya dan 

paham barat yang berpengaruh negatif dapat dengan 

mudah masuk dan diterima oleh bangsa Indonesia.  

Nasionalisme dalam pemahaman kiai adalah rasa 

keterkaitan (al-ashabiyah) sekelompok orang yang 

berada dalam geografis tertentu, yang memiliki 

kesamaan tujuan untuk membangun suatu sistem tatanan 
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kehidupan. Pengelompokkan tersebut merupakan 

kebutuhan objektif yang bersifat fitri bagi manusia. Atas 

dasar itu, nasionalisme tidak dibangun dengan sentimen 

keimanan, tetapi dibangun atas nama pluralitas (al-

ummah), rasa persaudaraan (al-qoumiyah), solidaritas 

dalam keragaman (asy-syu’ubiyah), kesederajatan (al-

musawah), dan cinta tanah air (al-wathaniyah). Dengan 

demikian, nasionalisme merupakan formalisasi dari 

kesadaran warganya yang secara empirik membutuhkan 

kongruensi dengan negara (state) sebagai wadahnya 

yang objektif dan bersifat politis.59 

Nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran 

nasional, mengandung cita-cita yang merupakan 

pendorong bagi suatu bangsa, baik pendorong untuk 

merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan 

ataupun pendorong dalam membangun, baik 

                                                           
       59  Ali Maschan Moesa, Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial 

Berbasis Agama (Yogyakarta: KliS Yogyakarta, 2007), 307. 
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membangun dirinya, maupun membangun lingkungan 

masyarakat dan bangsanya. Jelaslah bahwa semangat 

nasionalisme perlu ditumbuhkan dan dikembangkan 

guna menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.60  

                                                           
      60  Ahmad Yunan dan R.E.M. Soejanegara, Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan Jilid I (Bandung: ANGKASA, 1995), 7. 
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BAB III 

PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID RIDLWAN 

TENTANG  PENULISAN KITAB AL DIFA’ ‘AN AL 

WATHAN MIN AHAMMI AL WAJIBATI ‘ALA 

KULLI WAHIDIN MINNA 

A. Biografi Muhammad Said Ridlwan 

Muhammad Said Ridlwan putra bungsu dari sebelas 

bersaudara putra-putri dari pasangan KH. Ridlwan Abdul 

Rozaq dan Nyai Hj. Ruqoyyah, pengasuh pondok 

pesantren Roudlotul Huffadz, Klodran, Semen, Kediri. 

Lahir Minggu Pon, 21 Juni 1981 M. / 18 Sya’ban 1401 H 

di Klodran, Kediri.   

Dia merupakan generasi ketiga dari keturunan KH. 

Abdul Karim dan Nyai Dlomroh, pendiri pondok 

pesantren Lirboyo Kota Kediri. Sejak kecil dia hidup di 

lingkungan pesantren yang dipenuhi dengan  nilai-nilai 
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agamis, religius dan harmonis serta berteman dengan 

teman-teman sebaya yang sejak kecil diajarkan dan 

mempelajari ilmu agama hingga kelak besok diharapkan 

akan bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut. 

Berawal dari belajar kepada ayahnya tentang dasar-

dasar ilmu agama. Kemudian dilanjut berguru di pondok 

pesantren Lirboyo yang saat itu diasuh oleh Almarhum 

KH. Ahmad Idris Marzuqi, pamannya sendiri. Saat di 

pondok pesantren dia termasuk santri yang tekun dan 

semangat mendalami ilmu agama, sehingga keilmuan 

beliau terkenal matang dan mendalam.  

Dari segi keilmuan dia tergolong unik, dikarenakan 

berguru pada tiga guru yang berbeda. Setelah 

menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren Lirboyo, 

dia melanjutkan belajar ke negaraYaman, tepatnya di 

Rubath Tarim berguru pada Habib Salim Assathiri. 

Sepulang dari Yaman dia berguru pada Habib Luthfi bin 
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Yahya, Pekalongan, Jawa Tengah. Sehingga dia memiliki 

cara dan sudut pandang yang tergolong unik, baik dan 

mendalam dalam berbagai hal.  

Semenjak menikah, dia lebih aktif mengajar di 

Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, memberikan 

kajian ekstra bagi para santri, dan aktif di Lajnah Bahtsul 

Masail Lirboyo serta aktif di organisasi-organisasi 

keislaman masyarakat di Kediri.61 

 

B. Latar Belakang Penulisan Kitab al Difa’ ‘an al 

Wathan min Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin 

Minna. 

Berawal dari keprihatinannya akan keadaan negeri 

ini utama kalangan muda yang lebih memperhatikan dan 

memperdebatkan hal-hal bersifat bukan prinsip yang 

                                                           
       61 Tim Mading KANZA, “Biografi Guru”, Kediri: Magister, 25 

Nopember 2018. 
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menguras banyak waktu, tenaga dan pikiran sehingga 

dapat membuat permasalahan-permasalahan yang 

berkelanjutan dan berakhir pada perpecahan bangsa. 

Bagaimana rakyat bisa mencintai tanah airnya, 

bagaimana para pembisnis dan pedagang mencintai tanah 

airnya, dan bagaimana setiap insan lain dari berbagai asal 

usul mencintai tanah airnya dengan benar. Beliau 

mengupas habis makna cinta tanah air yang sejati dalam 

kitabnya. Makna cinta tanah air yang beliau bagi dalam 

beberapa tingkatan.62 

Beliau juga memaparkan dalam kitabnya bahwa hal 

yang dibutuhkan saat ini adalah membela negara, 

menjaga, menguatkan dan mengamankan negara dari 

                                                           
       62 https://www.pictame.com/user/serambilirboyo/2017/03/, Di akses 

pada 20 April 2018 jam 22.44 WIB 

https://www.pictame.com/user/serambilirboyo/2017/03/
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perkara yang bisa menghancurkan dan memecah 

persatuan dan kedaulatan bangsa.63  

Bela negara dalam kitab ini bukanlah membela 

negara dengan angkat senjata, tetapi membela negara 

dengan dua konsep utama. Pertama, bagaimana kita bisa 

menjalin persaudaraan, saling merangkul dan bersatu 

antar warga negara mulai dari ulama, umaro’ (para 

pemimpin negeri) dan rakyat lainnya. Dengan begitu 

paham radikalisme dan liberalisme tidak akan bisa masuk 

atau mempengaruhi. Kedua, dengan membangun SDM 

(sumber daya manusia), SDA (sumber daya alam), SDK 

(sumber daya kreatif) kita. Membangun SDM dengan 

memberi pelatihan-pelatihan atau semacamnya, sehingga 

memiliki kemampuan yang mumpuni sesuai dengan yang 

dibutukan. Membangun SDA dengan mengoptimalkan 

teknik pengolahan dan perawatan yang baik dan benar, 

                                                           
       63 Muhammad Said, al Difa’ an al Wathan min Ahammi al Wajibati 

‘ala Kulli Wahidin Minna (Kediri: Mujtaba, 2016), hlm 2. 
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sehingga mampu mensejahterakan rakyat dan negara. 

Membangun SDK dengan membangunkan jiwa 

kreativitas dan kemampuan membaca peluang masing-

masing warga negara, sehingga menjadi negara yang 

maju dan mampu menghadapi tantangan zaman.64 

 

C. Deskripsi al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al 

Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna 

Kitab berbahasa Arab dengan  ketebalan relatif tipis 

ini (24 halaman) menjelaskan tentang urgensi membela 

tanah air dalam perspektif islam sekaligus mengkritik 

pendapat sebagian orang yang meyakini sebaliknya. 

Sebagaimana diakui penulis, kitab ini berisi kumpulan / 

nukilan pendapat para ulama dan hasil konferensi ulama 

internasional yang disesuaikan dengan kondisi negeri ini. 

Dengan memakai pendekatan argumentasi kewajiban 

                                                           
       64 Ibid., hlm. 38. 
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membela negara, mengikuti kaidah lil wasail hukmul 

maqashid. 

Kitab ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama, 

menjelaskan tentang kebutuhan persatuan umat. Pada bab 

ini, penulis merujuk bagaimana sikap Nabi Muhammad 

SAW dalam menjaga persaudaraan antara kaum  

Muhajirin dan kaum Anshor, serta cara membuat 

kesepakatan-kesepakatan umum antara umat Islam, 

Yahudi, dan kaum Musyrik Madinah.65 

Pada bab kedua, penulis memaparkan hakikat 

membela tanah air. Terlebih dalam konteks Indonesia. 

Said mengatakan “Bahwa mencintai tanah air Indonesia 

dan berkiprah dalam membangun negara sesuai dengan 

kadar kemampuan masing-masing warganya adalah 

kewajiban bagi setiap individu”.66 

                                                           
       65 Ibid., hlm. 6. 

       66 Ibid., hlm. 22. 
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Terakhir, bab ketiga, penulis menjelaskan tentang 

batasan-batasan, asas, dan cara membela tanah air. 

Membela tanah air secara garis besar memiliki dua tujuan 

utama; Pertama, membangun sikap keberagaman 

manusia. Kedua, membangun “wasilah” yang 

mengantarkan kepada tujuan yang pertama yang bisa 

dicapai dengan kerjasama dan gotong-royong antar 

sesama masyarakat.67  

Untuk mencapai kepada dua tujuan utama di atas 

setidaknya ada 4 prinsip dasar: 

1. Menguatkan persaudaraan umat manusia68  

Sebagaimana kita ketahui Nabi Muhammad 

SAW telah memberikan contoh terbaik dalam 

membangun peradaban umat manusia. Beliau berhasil 

membangun negara Madinah dengan konsep piagam 

Madinah. Pada titik ini, kewajiban bagi kita semua 

                                                           
       67 Ibid., hlm. 26. 

       68 Ibid., hlm. 27. 
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adalah menjaga persatuan umat manusia tanpa 

memandang suku, agama, ras, tradisi dan bahasa. 

Persatuan yang dimaksud di sini tidak hanya 

terbatas pada persaudaraan kemanusiaan dan 

kebangsaan. Melainkan juga mencakup aspek-aspek 

lainnya seperti; politik, sosial, ekonomi dan militer.69  

2. Menjaga perdamaian dan menciptakan kemaslahatan 

agama dan dunia70 

Terciptanya perdamaian merupakan bentuk 

kenikmatan dan kebaikan yang tidak ternilai harganya. 

Kemaslahatan agama dan dunia tidak bisa digapai 

tanpa adanya perdamaian. Sebagaimana dikatakan 

Imam Al Mawardi, bahwa syarat terciptanya 

kemaslahatan dunia adalah perdamaian umat manusia 

yang dapat mengantarkan ketentraman jiwa.71 

                                                           
       69 Ibid., hlm. 28. 

        70 Ibid., hlm. 31. 

       71 Ibid., hlm. 32. 
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Di samping itu, upaya perdamaian ini dapat 

dilakukan dengan menolak kelompok-kelompok baik 

dari dalam maupun luar yang melakukan tindak teror 

dan kekerasan. Begitu juga menolak kelompok-

kelompok takfiri yang melecehkan hak-hak hidup 

umat manusia. 

3. Konsisten dalam mewujudkan kebaikan72 

Segenap rakyat wajib membantu pemerintah 

dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan. Sebab, 

pemerintah bila tidak dibantu oleh rakyatnya tidak 

mungkin dapat mewujudkan perdamaian. Rakyat 

harus mendukung dan membantu pemerintah sesuai 

tugas, peran, dan kemampuan yang dimiliki oleh 

masing-masing rakyat.73 

                                                           
        72 Ibid., hlm. 36. 

       73 Ibid., hlm. 39. 
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4. Menanam dan menumbuhkan sikap cinta tanah air 

kepada generasi muda74 

Meskipun cinta tanah air merupakan sesuatu 

yang bersifat watak, akan tetapi sikap ini harus 

ditanam dan ditumbuh-kembangkan kepada generasi 

muda bangsa Indonesia. 75

                                                           
       74 Ibid., hlm. 53. 

       75 Ibid., hlm. 53. 
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BAB IV 

NILAI KARAKTER NASIONALISME DALAM 

KITAB AL DIFA’ ‘AN AL WATHAN MIN AHAMMI 

AL WAJIBATI ‘ALA KULLI WAHIDIN MINNA 

A. Nilai Karakter Nasionalisme Dalam Kitab al Difa’ 

‘an al Wathan min Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli 

Wahidin Minna. 

Dalam prinsip-prinsip HAM telah teridentifikasi 

butir-butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi 

lima nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia 

dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia dan lingkungan serta 

kebangsaan. Sedangkan dalam kitab al Difa’ ‘an al 

Wathan min Ahammi al Wajibati ‘ala Kulli Wahidin 

Minna  terdapat empat nilai karakter nasionalisme, 

meliputi: 
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1. Memperkokoh Persatuan, Kesatuan dan 

Persaudaraan ( ََّوأ َّم َّْل َّاَوْحَدةََِّّة َّتَْقِوي َّ ََّوتَعَاَون َها ة َّو َّخ َِّة

 (أَْبنَايَِها

Memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia merupakan ajaran 

yang didasarkan pada keteladanan Nabi Muhammad 

SAW. Langkah pertama yang dilakukan Nabi ketika 

merintis Negara Madinah adalah dengan 

mengukuhkan persatuan dan persaudaraan di 

kalangan Muhajirin dan membangun persaudaraan 

antara kalangan Muhajirin dan Anshar. Nabi juga 

menjalin kesepakatan umum yang mengakomodir 

kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang-

orang Musyrik di Madinah. 

Pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan 

Nabi di atas adalah, umat Islam wajib bekerja sama 

dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 
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tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, 

maupun bahasa, agar umat bersatu, bersaudara, taat, 

dan patuh terhadap pilar negara Indonesia, yaitu 

Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 

1945 (PBNU). 

Makna persatuan dan persaudaraan tidak hanya 

terbatas pada persaudaraan sesama manusia dan 

sebangsa setanah air, namun lebih dari itu, yaitu 

bersatu dan bersaudara dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia, seperti politik, sosial, ekonomi, 

militer, maupun pendidikan. Hanya dengan bersatu 

negara akan bangkit dalam berbagai  kehidupan 

manusia, negara menjadi kuat, berdikari, mandiri 

dan tidak membutuhkan bantuan negara lain, 

sehingga negara menjadi unggul, adidaya, dan 

ditakuti negara asing. 
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2. Menjaga Keamanan dan Menciptakan Lima 

Prinsip Kemaslahatan Agama 

َّ( َحافََظة ََّعلَىَّ ِةَّاْلََمِنََّوتَْحِقْيِقَّاْلَمَصاِلحَِّاْلََساِسي َّاَْلم 

 (اْلَخْمَسةَِّ

Keamanan merupakan karunia yang terbesar 

dari Allah SWT, yang harus disyukuri oleh bangsa 

ini. tanpa keamanan, pelaksanaan kegiatan agama 

dan kegiatan duniawi tidak akan dapat berjalan 

dengan baik. Karena keamanan merupakan faktor 

utama yang menentukan terhadap stabilitas sebuah 

negara. doa pertama yang dikumandangkan Nabi 

Ibrahim as. adalah memperoleh keamanan dari 

Allah SWT. Sebagaimana doa beliau, “Dan 

(ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, 

Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, 

dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada 

penduduknya yang beriman diantara mereka 
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kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: 

"Dan kepada orang yang kafirpun aku beri 

kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia 

menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk 

tempat kembali".76 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa doa 

pertama yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim as. 

adalah keamanan dan ketentraman negara. Dalam 

hal ini, Imam Mawardi menjelaskan kaedah tentang 

mengelola stabilitas negara, yaitu keamanan yang 

dapat dirasakan oleh segenap rakyat, di dalamnya 

menjamin cita-cita kehidupan bangsa, negara benar-

benar merdeka, masyarakat miskin dan lemah ikut 

merasakan kesejahteraan sosial. Sebaliknya tanpa 

jaminan keamanan, rakyat tidak dapat merasakan 

kebahagiaan, ketentraman, dan ketenangan. 

                                                           
       76 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, Juz 1/al-

Baqarah, ayat 126 (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2012), 19. 
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Terdapat kata mutiara: keamanan adalah hidup 

paling nikmat, keadilan adalah tentara paling kuat. 

Menjaga stabilitas kemanan, dapat diwujudkan 

dengan memperkuat pertahanan dan teknologi 

peralatan militer yang canggih dan modern, 

memperkuat benteng perbatasan, pengaturan 

strategi perang, penguatan tentara dan 

pengembangan alat-alat militer. Pemantapan 

stabilitas kemanan juga dilakukan dengan 

mengantisipasi teror musuh, mencegah dari 

terorisme dan mengantisipasi gerakan yang 

menimbulkan keresahan di masyarakat. Keamanan 

negara perlu diperkuat dengan antisipasi dari 

pemikiran yang dapat memecah belah dan mengadu 

domba persatuan bangsa. Seperti pemahaman yang 

sering mengafir–kafirkan orang lain, mengganggap 

kelompok lain salah, serta gerakan yang sering 
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berbuat onar dan bertindak radikal. Kelompok 

tersebut menyimpang karena memobilisasi 

masyarakat untuk saling membunuh, menghalalkan 

darah, harta, dan kehormatan kelompok lain dengan 

mengatasnamakan agama. hal tersebut termasuk 

penistaan agama dan membahayakan persatuan 

NKRI. 

3. Menerapkan Prinsip Dasar Kemaslahatan 

Agama Pada Aspek Kehidupan 

َّلَىَّتَْحِقْيِقَّالَْفَضِلََّواْلَْصلََّعَََّّاَْلعََمل َّبِاْستِْمَرار َّ) حََِّوالَهم ِ

 (ةَِِّمَنَّالَمَصاِلحَِّفِيََّجِمْيعَِّنََواِحَيَّالَحيَاِةَّاإِلْساِلِمي ََّّم ََِّوالَعََّ

Dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan, 

pemerintah tidak bisa sendiri tanpa bantuan dari 

berbagai pihak. Dalam hal ini, segenap masyarakat 

wajib membantu pemerintah sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Pemerintah memiliki 

peran yang penting dalam eksistensi sebuah negara. 
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tanpa pemerintah, kondisi negara akan mengalami 

kekacauan. Karena pentingnya peran pemerintah, 

pemerintah harus memprioritaskan program 

pekerjaan yang paling penting dan maslahat. 

Pemerintah juga berkewajiban menanggulangi 

gangguan yang merusak dan membahayakan negara. 

Imam Izzuddin bin ‘Abdi al Salam sebagaimana 

dikutip Muhammad Said menyatakan bahwa ketika 

pemerintah menghadapi beberapa kemaslahatan, 

diusahakan dapat meraih semuanya.  Jika terjadi 

kesulitan, pilih kemaslahatan yang sesuai kebutuhan. 

Dalam kitab al Difa’ an al Wathan dijelaskan 

bahwa masyarakat banyak yang kurang memahami 

terhadap konsep zuhud, banyak yang mengganggap 

zuhud adalah orang yang miskin, lemah, dan anti 

terhadap dunia. Ini sungguh pemahaman yang salah 

kaprah, yang dibuat oleh musuh Islam agar 
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masyarakat hanya terpaku dalam masalah agama 

dan bergulat dalam perbedaan hukum (khilafiyah). 

Waktu mereka habis hanya untuk berdebat agama 

tanpa memperhatikan urusan bisnis, ekonomi, dan 

urusan dunia yang menjadi tonggak kehidupan. 

Dalam kondisi demikian, mudah bagi musuh Islam 

untuk menguasai urusan duniawi, seperti bisnis, 

informatika, ekonomi, dan politik. Hasilnya, 

kebanyakan umat Islam lemah, menjadi buruh, 

bahkan melayani pihak lawan. Secara tidak 

langsung selama ini kebanyakan umat Islam bekerja, 

belanja, dan berkarya hanya untuk memperkaya 

musuh Islam. Hal tersebut di atas bukanlah makna 

zuhud. 

Maksud zuhud yang dimaksud dalam Islam 

adalah perbuatan baik yang bertujuan untuk 

kemanfaatan orang lain, walaupun harus 
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mengorbankan kepentingan pribadi. Dalam 

keterangan lain, zuhud adalah memilih fokus 

terhadap ajaran agama dengan jalan qana’ah 

(menerima) ketika dihadapkan dengan beberapa 

kebaikan. Dalam keterangan lain, zuhud adalah 

berpaling dari kehinaan dan menuju terhadap cita-

cita yang luhur.  

4. Menanamkan Rasa Cinta Tanah Air Pada Setiap 

Individu 

َِّمْنَّأَْفَراِدَّال م ََّّك ل ََِّمَحب ِةَّاْلَوَطِنَّفِيَّن ف ْوِسََّّس ََّغرَّْ) ِةَّفَْرد 

ِحْيحَِّ  (بِاْلَمْعنَىَّالص 

Meskipun membela tanah air merupakan sesuatu 

yang bersifat jibly (watak), akan tetapi sikap ini 

harus ditanam dan ditumbuh-kembangkan kepada  

semua generasi utamanya generasi muda bangsa 

Indonesia, di mana rongrongan dari gerakan 

organisasi transnasional pengusung ide khilafah 

marak di mana-mana. 
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Setiap masyarakat sama-sama memiliki peranan 

penting dan caranya masing-masing dalam membela 

tanah air sesuai dengan peranan, pangkat dan 

tugasnya di masyarakat. Diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

a. Bagi pelajar, cara membela tanah air adalah 

dengan belajar bersungguh-sungguh hingga 

memiliki kepandaian, kecakapan dan 

keterampilan yang baik yang nantinya akan 

digunakan untuk memajukan tanah airnya, serta 

mengamalkan dan menularkan ilmu yang 

diperoleh kepada masyarakat luas agar 

mengetahui perbedaan antara perkara baik dan 

buruk, bisa memilih dan memilah mana yang 

lebih baik dan mashlahat untuk negaranya, 

untuk menyelesaikan permasalahan baik bersifat 
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agama, politik, kesehatan, perokonomian dari 

segala aspek kehidupan bernegara.  

b. Bagi ulama’, cara membela tanah air adalah 

dengan memberikan contoh dan panutan yang 

baik bagi umatnya dalam ucapan, perilaku dan 

pekerjaannya, selalu memberikan nasehat baik, 

mengajak kepada jalan yang benar dengan 

mengajarkan ilmunya, mengadakan pengajian, 

mengajar, menolong umat, dan kerjasama 

dengan pemerintah, TNI, dan POLRI untuk 

memperkuat tanah air, serta mengajarkan dan 

menanamkan rasa tanggung jawab dan memiliki 

tanah air kepada umatnya dengan merasa dan 

terpanggil untuk mempertahankan tanah airnya. 

c. Bagi pemerintah, cara membela tanah air adalah 

dengan menegakkan keadilan, menghilangkan 

penganiayaan, menyatukan keputusan, 
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mengelola sumber daya alam dengan maksimal, 

mengelola APBN dan mengalokasikan dengan 

tepat serta sesuai porsi, dan memberantas suap. 

d. Bagi pedagang dan konglomerat, cara membela 

tanah air adalah dengan tidak mengambil 

keuntungan semata tapi juga memikirkan 

kekuatan perekonomian tanah air, karena 

kemandirian dan ketahanan ekonomi memiliki 

peranan sangat penting di zaman sekarang, 

penguasaan pasar, kekayaan alam, dan 

keterampilan sumber daya manusia menjadi hal-

hal yang sangat penting di perhatikan untuk 

dapat mandiri dalam ekonomi agar 

kesejahteraan yang menyeluruh di seluruh tanah 

air Indonesia. 

e. Bagi rakyat, cara membela tanah air adalah 

dengan menjadi warga yang baik, berbudi 
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pekerti luhur di waktu dan tempat mana pun, 

mencintai dan ikut serta mensukseskan tanah air 

yang mandiri dan berdaulat dengan sesuai 

peranan dan tingkatan dalam masyarakat. 

 

B. Bentuk-bentuk Nilai Karakter Nasionalisme Dalam 

Kitab al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al Wajibati 

‘ala Kulli Wahidin Minna 

Bentuk-bentuk nilai karakter nasionalisme dalam 

kitab al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al Wajibati 

‘ala Kulli Wahidin Minna adalah: 

1. Wajib menjaga persaudaraan dengan warga negara 

yang non muslim sesama bangsa, dengan sikap 

saling tolong menolong, dan kerjasama, demi 

kepentingan dan kemajuan negara. (al Difa’:27) 

2. Rakyat wajib ikut berpartisipasi dalam menjaga 

keamanan negara, dengan mematuhi dan 

mengamalkan aturan dan prinsip dasar 
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kemaslahatan agama, yaitu menjaga agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta.(al Difa’:31) 

3. Segenap aspek turut serta berpartisipasi jika terjadi 

kesulitan dan berkewajiban memberikan 

sumbangsih terbaik kepada negaranya sesuai 

potensi dan kemampuannya.(al Difa’:36) 

4. Menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa khidmah 

terhadap tanah air pada seluruh generasi utamanya 

generasi muda.(al Difa’:53) 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian nilai dan 

bentuk karakter nasionalisme dalam kitab al Difa’ ‘an al 

Wathan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5. Dalam kitab al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al 

Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna terdapat empat 

nilai karakter nasionalisme meliputi:  

a. Memperkokoh persatuan, kesatuan dan 

persaudaraan,  

b. Menjaga  keamanan dan menciptakan lima 

prinsip kemaslahatan agama, 

c. Menerapkan prinsip dasar kemaslahatan agama, 

d. Menanamkan rasa cinta tanah air. 
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6. Dalam kitab al Difa’ ‘an al Wathan min Ahammi al 

Wajibati ‘ala Kulli Wahidin Minna terdapat  bentuk 

nilai karakter nasionalisme meliputi:  

a. Wajib menjaga persaudaraan dengan warga 

negara yang non muslim sesama bangsa, dengan 

sikap saling tolong menolong, dan kerjasama, 

demi kepentingan dan kemajuan negara.  

b. Rakyat wajib ikut berpartisipasi dalam menjaga 

keamanan negara, dengan mematuhi dan 

mengamalkan aturan dan prinsip dasar 

kemaslahatan agama, yaitu menjaga agama, jiwa, 

akal, keturunan dan harta. 

c. Segenap aspek turut serta berpartisipasi jika 

terjadi kesulitan dan berkewajiban memberikan 

sumbangsih terbaik kepada negaranya sesuai 

potensi dan kemampuannya. 

d. Menanamkan rasa cinta tanah air dan rasa 

khidmah terhadap tanah air pada seluruh 

generasi utamanya generasi muda. 

 

 



107 

 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis, 

ada beberapa saran kepada berbagai pihak sebagai bahan 

masukan, pertimbangan dan wacana baru tentang 

karakter nasionalisme melalui isi kitab al Difa’ ‘an al 

Wathan. Saran-saran yang dimaksud adalah kepada: (1) 

Tulisan ini sebagai sumbangan ilmiah dan sekaligus 

menjadi motivasi bagi warga negara mengenai bentuk 

dan nilai nasionalisme supaya tidak ada kesalah 

pahaman. (2) Kepada teman-teman mahasiswa yang 

sekaligus sebagai warga negara Indonesia hendaknya 

menerapkan nilai dan bentuk karakter nasionalisme 

kepada negara. (3) Kepada seluruh warga negara sebagai 

warga negara Indonesia hendaknya lebih memahami 

nasionalisme beserta nilai dan bentuknya.
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