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ABSTRAK 

 

Sutino. 2015. Cerita Semut Dalam al-Qur‟an Surat al-Naml Ayat 17-19 (Telaah 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tafsir al-Misbah dan al-Azhar) 

Skripsi. Progam Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. Waris. 
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 Al-Qur‟an merupakan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di 

dunia akhirat. Sebagai pedoman, al-Qur‟an mempunyai banyak cara dalam 
menyampaikan isi ajarannya diantaranya melalui kisah atau cerita. Salah satu cerita 

yang pantas menjadi bahan perenungan bagi kita yaitu cerita semut dalam al-Qur‟an 
surat al-naml ayat 17-19 yang mana dalam cerita tersebut kita akan menemukan nilai-

nilai pendidikan karakter. Karakter  secara sederhana adalah watak, tabiat, sifat, atau 

hal-hal mendasar dan abstrak yang ada pada diri seseorang. Sering orang 

menyebutnya tabiat atau perangai. 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana cerita 

semut dalam al-Qur‟an surat al-Naml ayat 17-19 dalam tafsir al-Misbah? Dan (2) 

Bagaimana cerita semut dalam al-Qur‟an surat al-Naml ayat 17-19 dalam tafsir al-

Azhar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian kajian pustaka (library research). Dalam teknik analisis 

data, menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pola piker deduktif 

dan induktif. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, (1) Di dalam tafsir al-Misbah 

karya Muhammad Quraish Shihab, cerita semut dalam al-Qur‟an surat al-Naml ayat 

17-19 mengandung nilai karakter berupa  disiplin, kerja keras, kreatif, religius, dan 

peduli sosial. (2) Sedangkan di dalam tafsir al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim 

Amarullah (HAMKA), cerita semut tersebut mengandung nilai karakter berupa 

disiplin, kreatif, peduli sosial, dan religius. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur’a>n adalah firman Allah yang bersifat Qadim dan „azali, penuh 

hikmah dan merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara 

mutawatir, tersusun rapi dari surat al-Fa>tihah dan diakhiri dengan surat al-Na>s, 

serta ditulis dalam mus}h}af dan dianggap ibadah bagi yang membacanya.
1
 Tiada 

bacaan seperti al-Qur’a>n yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan 

pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungan yang tersurat, tersirat bahkan 

sampai kepada kesan–kesan yang ditimbulkan.
2
 

Allah Swt. menurunkan al-Qur’a>n kepada Nabi Muhammad Saw. yang 

mengandung tuntunan–tuntunan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia 

dan akhirat, serta kabahagiaan lahir dan batin.
3
 Sebagai petunjuk umat manusia al-

Qur’a>n mempunyai banyak cara untuk menyampaikan isi ajarannya tersebut, 

diantaranya melalui Qas}as} atau kisah.
4
 

Cerita tentang kejadian, terutama peristiwa sejarah, merupakan metode yang 

banyak ditemukan di dalam al-Qur’a>n. Banyak bagian-bagian al-Qur’a>n yang 

                                                           

           
1
 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia  (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010), 135. 
2
 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟i Atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 1996), 3.  
3
 Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir (Bandung: CV Pustaka setia, 2000), 65. 

4
 Suqiyah Musafa‟ah, et al, Studi al-Qur‟an (Surabaya: IAIN Sunan Ampel press, 2011), 274- 

275. 
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berisi kisah kesejarahan atau peristiwa–peristiwa yang pernah terjadi, atau 

setidaknya merupakan bagian yang bisa dianggap cerita. Di samping itu, banyak 

kisah-kisah sejarah yang diabadikan dalam nama–nama surat al-Qur’a>n, misalnya 

ali Imran, al-Ma>idah, Yunus, hu>d, Nuh, Kah{fi, al-Naml, al-Jin, dan sebagainya.
5
 

Dalam al-Qur’a>n diceritakan makhluk bukan manusia, seperti jin dan semut, 

sebagian besar karakter mereka ini adalah seperti manusia.
6
 Dalam penciptaan 

tersebut, baik penciptaan semut, lebah, nyamuk, laba–laba, burung, unta maupun 

kuda yang diperintahkan al-Qur’a>n kepada Ulil Alba>b untuk memikirkan dan 

merenungkannnya.
7
 

Allah telah menunjukkan kepada kita prinsip-prinsip dalam melaksanakan 

pendidikan terhadap manusia, baik secara eksplisit maupun implisit dalam bagian 

firman-Nya. Tuhan menurunkan al-Qur’a>n bertujuan untuk memberi rahmat 

sekalian alam melalui proses pendidikan.
8
 

Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan, pengendalian diri, 

                                                           
5
 Abdurrahman saleh, Teori-teori Pendidikan Berdasarkan al-Qur‟an terj. M. Arifin (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2007), 205-206. 
6
 Muhammad A. Khalafullah, al-Qur‟an “Bukan Kitab sejarah” seni, sastra, dan moralitas 

dalam kisah-kisah al-Qur‟an terj. Zuhairi Misrawi (Jakarta: Paramadina, 2002), 354. 
7
 Ahmad Fuad Pasya, Dimensi Sains al-Qur‟an: Menggali Kandungan Ilmu Pengetahuan dari 

al-Qur‟an terj. M. Arifin (Solo: Tiga Serangkai, 2004), 38. 
8
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 100. 
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kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.
9
 

Pendidikan bukan sekedar transfer informasi tentang ilmu pengetahuan dari 

guru kepada murid, melainkan suatu proses pembentukan karakter. Terdapat tiga 

misi utama pendidikan yaitu pewarisan pengetahuan (Transfer of knowledge), 

pewarisan budaya (Transfer of culture), dan pewarisan nilai (Transfer of value). 

Sebab itu, pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses transformasi nilai-nilai 

dalam rangka pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.
10

 

Selama ini, pendidikan informal terutama dalam lingkungan keluarga belum 

memberikan kontribusi berarti dalam mendukung pencapaian kompetensi dan 

pembentukan karakter peserta didik. Kesibukan dan aktivitas kesibukan orang tua 

yang relatif tinggi, kurangnya pemahaman orang tua dalam mendidik anak di 

lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di lingkungan sekitar dan pengaruh 

media elektronik ditengarai bisa berpengruh negatif  terhadap perkembangan dan 

pencapaian hasil belajar peserta didik. Salah satu alternatif untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah melalui pendidikan karakter terpadu yang 

memadukan dan mengoptimalkan kegiatan pendidikan informal lingkungan 

keluarga dengan pendidikan formal di sekolah.  Dalam hal ini, waktu belajar 

                                                           
9
 Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 

pasal 1 Bab 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 5. 
10

 Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur‟an (Bandung: Alfabeta, 2009), 2. 
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peserta didik di sekolah perlu dioptimalkan agar peningkatan mutu hasil hasil 

belajar dapat dicapai, terutama dalam pembentukan karakter peserta didik.
11

 

Karakter  secara sederhana adalah watak, tabiat, sifat, atau hal-hal mendasar 

dan abstrak yang ada pada diri seseorang. Sering orang menyebutnya tabiat atau 

perangai.
12

 Sedangkan pengertian lebih luas, pendidikan karakter adalah suatu 

sistem penanaman nilai–nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut.
13

 

Adapaun nilai-nilai pembentuk karakter yaitu: 

1. Religius 

2. Jujur 

3. Toleransi 

4. Disiplin 

5. Kerja keras 

6. Kreatif 

7. Mandiri 

8. Demokrasi 

9. Rasa ingin tahu 

10. Semangat kebangsaan 

11. Cinta tanah air 

12. Menghargai prestasi 

13. Bersahabat / komunikatif 

                                                           
11

 Sofan Amri, et al, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran “ Strategi 
Analisis dan Pengembangan Karakter Siswa Dalam Proses Pembelajaran” (Jakarta: PT Prestasi 

Pustakaraya, 2011), 30. 
12

 Abdul Majid, et al., Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 12. 
13

 Sofan Amri, Implementasi Pendidikan Karakter , 30. 
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14. Cinta damai 

15. Gemar membaca 

16. Peduli social 

17. Peduli lingkungan 

18. Tanggung jawab.
14

 

Membicarakan karakter merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. 

Karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan binatang. 

Orang-orang yangn berkarakter kuat dan baik secara individual maupun sosial 

ialah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Mengingat 

begitu pentingnya karakter, maka lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab 

untuk menanamkan melalui proses pembelajaran.
15

  

Penguatan pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk 

mengatasi krisis moral yang sednag terjadi di negara kita. Diakui atau tidak saat ini 

terjadi krisis yang nyata dan mengkhawatirkan dalam masyarakat dengan 

melibatkan milik kita yang berharga, yaitu anak-anak. Krisis itu diantaranya 

berupa meningkatnya pergaulan seks bebas, maraknya angka kekerasan anak dan 

remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan mencontek, dan 

penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, pemerkosaan, maupun perampasan 

sudah menjadi masalah sosial yang sampai saat ini belum teratasi secara tuntas. 

                                                           
14

 Syamsul kurniawan, Pendidikan Karakter: konsepsi dan implementasinya Secara Terpadu Di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 

2013), 41-42. 
15

 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 1. 
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Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalan-

permasalan tersebut yaitu dengan cara penanaman nilai-nilai karakter terhadap 

peserta didik. Metode terbaik untuk mengajarkan nilai kepada peserta didik adalah 

melalui contoh atau teladan, karena teladan selalu menjadi guru yang paling baik. 

Disamping keteladanan sebagai guru yang utama, pengajaran nilai perlu juga 

menggunakan metode pembelajaran yang menyentuh emosi dan keterlibatan para 

siswa seperti metode cerita, permainan, simulasi, dan imajinasi.
16

  

Dalam hal keteladanan maka sudah sepantasnya bagi kita untuk melihat dan 

merenungi bagaimana sifat orang-orang terdahulu yang diabadikan dalam kisah 

atau cerita di al-Qur’a>n. Al-Qur’a>n dalam menuturkan sejarah mempunyai gaya 

dan cara tersendiri yang sangat berbeda dengan buku sejarah, juga dengan kitab-

kitab suci sebelumnya. Dalam menggunakan ragam bahasa dan menempatkan 

plot-plot, cerita, Al-Qur’a>n dapat memberi daya tarik tersendiri. Sedangkan dari 

segi isi, cerita sejarah dalam al-Qur’a>n bukanlah rangkaian kronologis suatu 

peristiwa yang merangkai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, 

bagaima, dan mengapa sebagaimana lazim nya cerita sejarah tetapi, akibat, dan 

bagaimana sifat-sifat pelakunya.
17

 Salah satu proses pendidikan yang tergambar 

dalam al-Qur’a>n yaitu kisah seekor semut yang terdapat dalam al-Qur’a>n surat al-

Naml ayat 17-19 merupakan bentuk bahan perenungan bagi kita bagaimana sifat 

yang dimilki oleh seekor semut.   

                                                           
16

 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai, Mengumpulkan yang Terserak, 

Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai (Bandung: Alfabeta, 2009), 35-36. 
17

 Rachmat Syafe‟i, Pengantar Ilmu Tafsir (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 128.  
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Ilustrasi tentang al-Naml, semut yang dijadikan nama surat ini patut menjadi 

bahan renungan. Seekor semut merupakan jenis hewan yang hidup bermasyarakat 

dan berkelompok. Hewan ini memiliki keunikan antara lain ketajaman indra dan 

sikapnya yang sangat berhati-hati, serta etos kerjanya yang sangat tinggi. Mereka 

tidak jarang melakukan kegiatan bersam misalnya membangun jalan-jalan panjang 

yang mereka kerjakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, sepanjang hari dan 

malam hari kecuali malam-malam gelap, dimana bulan tidak menampakkan 

sinarnya. Semut mampu memikul beban yang lebih berat dari badannya. Jika dia 

berat membawa dengan mulut, maka dia akan menggerakkan  barang itu dengan 

dorongan kaki belakang dan mengangkatnya dengan lengannya. Biji-bijian yang 

akan mereka simpan dilubanginya terlebih dahulu, serta dipecahkan bila terlalu 

besar. Makanan yang basah mereka keluarkan agar dapat diterpa sinar matahari 

sehingga kering kembali. Kelompok-kelompok semut menentukan waktu-waktu 

tertentu untuk bertemu dan bertukar makanan. Keunikan semut yang lain ialah 

menguburkan anggotanya yang mati. Selain keunikan-keunikan tersebut, semut 

juga memiliki keunikan lainnya yaitu tentang pengetahuannya bahwa yang datang 

adalah pasukan dibawah pimpinan seorang yang bernama Sulaiman dan tidak 

bermaksud buruk bila menggilas dan menginjak mereka.
18

 

Ayat ini menggugah akal untuk memperhatiakan kerapian dan pengaturan 

serta kepemimpinan yang baik yang dianugerahkan Allah kepada semut. Semut 

                                                           
18

 M.Quraish shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an vol.10 (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), 205. 
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yang menyeru dan mengumpulkan kawan-kawannya itu menunjukkan bagaimana 

ia memimpin dan mengatur urusannya. Ia telah melakukan seperti apa yang 

dilakukan oleh para raja, mengatur dan memimpin seperti para pemerintah 

memimpin rakyatnya.
19

  

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam terkait pembahasan pendidikan karakter dalam cerita semut pada surat al-

Naml ayat 17-19. Oleh karena itu, penulis mengambil judul CERITA SEMUT 

DALAM AL-QUR’A>N SURAT AL-NAML AYAT 17-19 (Telaah Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter Dalam Tafsir al-Misbah dan al-Azhar)  

 

B. Rumusan Masalah 

Pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagimana cerita semut dalam al-Qur’a>n surat al-Naml ayat 17-19 dalam tafsir 

al-Misbah? 

2. Bagimana cerita semut dalam al-Qur’a>n surat al-Naml ayat 17-19 dalam tafsir 

al-Azhar? 

 

 

 

                                                           
19

 Ahmad Mustafa al-Maragi, Terjemah Tafsir al-Maraghi jilid 9 terj. K. Anshori Umar 

Sitanggal (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), 224. 
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C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan cerita semut dalam al-Qur’a>n surat al-Naml ayat 17-19 

dalam tafsir al-Misbah 

2. Untuk mendiskripsikan cerita semut dalam al-Qur’a>n surat al-Naml ayat 17-19 

dalam tafsir al-Azhar 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil kajian ini, ialah ditinjau secara teoritis 

dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah pendidikan, 

khusunya tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam cerita semut pada al-

Qur’a>n surat al-Naml ayat 17-19 dalam tafsir al-Misbah dan al-Azhar. 

2. Secara praktis 

Harapan selanjutnya, kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada: 

a. Pihak yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat untuk dijadikan 

referensi, refleksi atau perbandingan kajian yang dapat digunakan lebih 

lanjut dalam pengembangan pendidikan Islam. 
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b. Objek pendidikan, baik guru orang tua maupun murid dalam memperdalam 

agama Islam 

c. Institusi atau lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pedoman dalam 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar 

 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan dengan bahasan ini, 

penulis juga melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang jenis penelitiannya 

ada relevansinya dengan penelitian ini. 

Dalam karya ini, penulis menggunakan telaah skripsi yang ditulis oleh Ike 

Fadhila (Mei 2014, STAIN Ponorogo) yang berjudul “Nilai-nilai pendidikan 

tasawuf dalam al-Qur’a>n surat al-Naml ayat 17-19 (telaah atas tafsir al-Mis{bah{ 

karya M. Quraish Shihab)”. Adapun hasil kajian ini adalah (1) sabar dalam 

tasawuf adalah bertahan diri untuk menjalankan ketaatan, menjauhi larangan dan 

menghadapi berbagai ujian dengan rela dan pasrah. Sabar juga merupakan 

riyadhoh atau langkah yang harus dilalui seorang sufi untuk mencapai tujuan akhir 

dari tasawuf tersebut, yaitu ma‟rifat. (2)  Syukur dalam tasawuf adalah 

menggunakan pemberian Allah Swt. sesuai dengan perintah-Nya. Sedangkan 

kongkritnya adalah ungkapan terima kasih kepada Allah Swt. sebagai Dzat yang 

memberi nikmat, yang dibuktikan tidak saja dengan hati dan ucapan, tetapi juga 

dengan tindakan. (3) Ma‟rifat dalam tasawuf adalah mengetahui Allah Swt. 
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dengan dekat. Dengan ma‟rifat ini, seseorang sufi melewati hati sanubarinya dapat 

melihat dan mengenal Allah Swt. orang yang selalu dekat dengan Allah Swt. dan 

mengenal Allah Swt., maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah mencapai 

ma‟rifat (tujuan akhir dari tasawuf).   

Penelitian terdahulu lainnya adalah skripsi yang disusun oleh Zulfatul Laili 

Al isnainiyah (Mei 2014, STAIN Ponorogo) yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Karakter dalam al-Qur’a>n Surat „Abasa dan Aplikasinya dalam Kurikulum 

Pendidikan Islam”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, (1) Isi 

kandungan dari surat „Abasa terbagi dalam lima bagian, yaitu teguran kepada 

Rasulullah Saw. atas sikapnya terhadap sahabat yang datang hendak memohon 

pengajaran. Sahabat tersebut adalah Abdullah Ibnu Ummi Maktum, al-Qur’a>n 

merupakan ajaran-ajaran pemberi peringatan dari Allah Swt., peringatan Allah 

mengenai hakikat penciptaan manusia, kenikmatan makanan dan buah-buahan 

sebagai peringatan manusia kepada penciptanya, dan peristiwa hari kiamat yang 

sangat dahsyat. Menceritakan dua golongan manusia kelak di hari kiamat. (2) Nilai 

pendidikan karakter yang terkandung dalam surat „Abasa ada 6 aspek yaitu, 

religius, kepedulian sesama, rasa ingin tahu, kerja keras, kepedulian lingkungan, 

dan tanggung jawab. (3) Aplikasi nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

surat „Abasa terhadap kurikulum pendidikan Islam. 

Penelitian lainnya yang dijadikan sebagai telaah adalah skripsi yang disusun 

oleh Bety Ambar Wati (Mei 2014, STAIN Ponorogo) yang berjudul “Nilai-Nilai 
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Pendidikan Karakter dalam mapel Aswaja di Mts Al-Hikam Geger Madiun”. Dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, (1) Nilai-nilai karakter tersebut 

diantaranya adalah nilai religius, jujur, tanggung jawab, menghargai prestasi, cinta 

damai, peduli lingkungan, mandiri, demokrasi, bekerja keras, gemar membaca, 

rasa ingin tahu dan toleransi. (2) Pengembangan nilai-nilai pada pendidikan 

karakter dengan 3 cara yaitu 1). Dalam mata pelajaran, 2). Melalui budaya 

sekolah. Mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, 

konselor, dan tenaga adminnistrasi, yaitu ketika berkomunikasi dengan para 

peserta didik dan dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik saat di dalam kelas 

maupun di luar kelas, 3). Pengembangan diri melalui keteladanan Guru dalam 

berperilaku yang baik sebagai penutan para siswa. 

 

F. Metode Kajian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam kajian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penulis mencoba 

mengkaji nilai-nilai pendidikan karakter dalam cerita semut pada al-Qur’a>n 

surat al-Naml ayat 17-19. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian pustaka 

(library research). Penelitian ini dilangsungkan dengan cara membaca, 

menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan, yaitu data-data yang 
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bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan masalah 

dalam penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dikategorikan 

sebagai berikut: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer mencakup data pokok yang dijadikan objek 

kajian,
20

 yakni data yang menyangkut tentang pengkajian ini. Adapun 

sumber data tersebut adalah al-Qur’a >n surat al-Naml ayat 17-19. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan data-data 

yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. Dengan kata lain, 

data ini berkaitan dengan langkah analisis data, diantaranya adalah: 

1) M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mis{bah} Pesan, Kesan dan Keserasian Al- 

Qur’a>n. Jakarta: Lentera Hati, 2002. 

2) M.Quraish Shihab. Wawasan Al-Qur’a >n: Tafsir Maudhu‟i Atas Pelbagai 

Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 1996. 

3) Hamka. Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982. 

4) Eko Prasetyo, Kisah-Kisah Pembebasan Dalam Al-Qur’a>n. Yogyakarta: 

Pusham UII, 2012.  

                                                           
20

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 152. 
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5) Ahmad Mustafa Al-Maragi. Terjemah Tafsir Al-Maraghi terj. K. Anshori 

Umar Sitanggal. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993. 

6) Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’a>n dan Terjemahnya. 

Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1995. 

7) Abdurrahman  Saleh. Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur’a>n 

terj. M. Arifin. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007. 

3. Teknik Pengumpul Data 

Karena penelitian ini adalah kajian pustaka (library research), maka 

dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data literer yakni 

penggalian bahan-bahan pustaka yang relevan dengan objek pembahasan yang 

dimaksud. Data-data yang ada dalam kepustakaan yang diperoleh, dikumpulkan 

atau diolah dengan cara sebagai berikut:  

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua yang terkumpul 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan 

lainnya, masing-masing dalam kelompok data, baik data primer maupun 

sekunder sebagaimana telah disebutkan diatas. 

b. Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis data-data 

yang diperoleh dalam rangka pemaparan yang sudah ada yaitu tentang nilai-

nilai pendidikan karakter dalam kisah semut dalam al-Qur’a>n surat al-Naml 

ayat 17-19. 
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c. Penemuan hasil data, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah dan dalil-dalil yaitu dengan analisis isi 

untuk melaksanakan kajian terhadap nilai-nilai pendidikan karakter Islam 

dalam kisah semut dalam al-Qur’a >n surat al-Naml ayat 17–19 sehingga 

diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.
21

 

4. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, majalah, 

jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan 

metode content analysis atau analisi isi.
22

 Yaitu mengumpulkan dan menyusun 

data-data kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pola pikir: 

a. Deduktif: cara berfikir yang menggunakan analisa yang berpijak pada 

pengertian-pengertian atau fakta-fakta umum kemudian diteliti yang hasilnya 

dapat memecahkan masalah-masalah yang khusus. 

b. Induktif: cara berfikir yang menggunakan analisa yang berpijak pada 

pengertian-pengertian atau fakta-fakta khusus yang diteliti yang hasilnya 

dapat memecahkan masalah-masalah  yang umum. Pola pikir induktif 

digunakan dalam perumusan pengertian dan kesimpulan.
23

 

 

 

                                                           
21

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), 112.  
22

 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 244. 
23

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2006), 335. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan erat satu 

sama yang lainnya, yaitu:  

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan  masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, telaah pustaka , metode kajian 

dan analisi data. 

Bab II. berisi kajian teori tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang 

mencakup pengertian, nilai-nilai dan tujuan pendidikan karakter 

Bab III adalah deskripsi data cerita semut dalam al-Qur’a>n surat al-Naml 

ayat 17-19 dalam tafsir al-Misbah dan al-Azhar. 

Bab IV adalah analisis data tentang nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

tafsir al-Misbah dan al-Azhar. 

Bab V adalah bab terakhir yaitu penutup yang memuat kesimpulan hasil 

penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam cerita semut pada al-

Qur’a>n surat al-Naml ayat 17-19 dalam tafsir al-Misbah dan al-Azhar. Selain itu 

juga mengemukakan saran-saran atau rekomendasi dari penulis. 
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  BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Pendidikan Karakter  

Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan 

kehidupan manusia. John Dewey menyatakan, bahwa pendidikan sebagai salah 

satu kebutuhan, fungsi sosial, bimbingan, sarana pertumbuhan yang 

mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Pernyataan ini 

setidaknya mengisyaratkan bahwa bagaimanapun sederhananya suatu komunitas 

manusia, memerlukan adanya pendidikan. Maka dalam pengertian umum, 

kehidupan dari komunitas tersebut akan ditentukan aktifitas pendidikan di 

dalamnya. Sebab pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan hidup 

manusia.
24

 Pendidikan adalah proses yang terus menerus dialami oleh manusia 

sepanjang hayat. Pendidikan mencakup segala aspek keseharian saat seseorang 

belajar, mengamati, mendengarkan, membaca, menonton, bekerja, dan lain 

sebagainya. Singkat kata, semua hal yang terjadi pada tataran empiris tindakan 

manusia mengandung arti kata pendidikan. Namun pada perkembangaanya, kata 

pendidikan mengalami penyempitan makna.
25

 

Menurut Imam al-Ghazali yang dikutip oleh Abidin Ibnu Rush 

menyatakan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia sejak masa 

                                                           
24

 Jalaluddin, Teologi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 65. 
25

 Novan Ardy Wiyani, Konsep, Praktik & Strategi: Membumikan Pendidikan Karakter di SD 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 5. 
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kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang 

disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, di mana proses pengajaran 

itu menjadi tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri 

kepada Allah swt. sehingga menjadi manusia sempurna.
26

 

Pengertian senada juga diberikan oleh Usman, bahwa menurutnya 

pendidikan adalah proses membimbing dan menumbuh kembangkan potensi 

peserta didik secara bertanggung jawab supaya menjadi manusia bertanggung 

jawab baik sebagai individu maupun sosial, agar tercapai kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
27

 

Dari berbagai pendapat diatas, maka sekiranya dapat ditarik garis 

besarnya, bahwa pendidikan merupakan proses yang terus menerus dialami oleh 

manusia sepanjang hayat yang mencakup segala aspek kehidupan dengan tujuan 

agar tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. 

Pendidikan bukan sekedar transfer informasi tentang ilmu pengetahuan 

dari guru kepada murid, melainkan suatu proses pembentukan karakter. Terdapat 

tiga misi utama pendidikan yaitu pewarisan pengetahuan (Transfer of knowledge), 

pewarisan budaya (Transfer of culture), dan pewarisan nilai (Transfer of value). 

                                                           
26

 Abidin Ibnu Rush, Pemikiran al-Ghazali Tentang Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), 56. 
27

 Usman, Filsafat Pendidikan: Kajian Filosofis Pendidikan Nahdlatul Wathan di Lombok 

(Yogyakarta: Teras, 2010), 112. 
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Sebab itu, pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses transformasi nilai-nilai 

dalam rangka pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya.
28

 

Karakter  secara sederhana adalah watak, tabiat, sifat, atau hal-hal 

mendasar dan abstrak yang ada pada diri seseorang. Sering orang menyebutnya 

tabiat atau perangai.
29

 Sedangkan pengertian lebih luas, pendidikan karakter 

adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut.
30

 

Dilacak dari asal usulnya, kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang 

berarti to mark artinya cetak biru, format dasar, sidik, seperti dalam sidik jari. 

Dalam tradisi Yahudi, misalnya, para tetua melihat alam, katakanlah laut, sebagai 

sebuah karakter, yaitu sebagai sesuatu yang bebas, tidak dapat dikuasai manusia. 

Oleh karena itu, berhadapan dengan apa yang memiliki karakter, manusia tidak 

dapat ikut campur tangan. Manusia tidak dapat memberikan bentuk.
31

 

Selain pengertian tersebut, Fatchul Mu‟in juga memberikan penjelasan 

mengenai pengertian karakter. Menurutnya, kata karakter diambil dari bahasa 

Inggris yaitu character yang juga berasal dari bahasa Yunani character. Awalnya, 

kata ini digunakan untuk menandai hal yang mengesankan dari koin (mata uang). 

                                                           
28

 Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam al-Qur‟an (Bandung: Alfabeta, 2009), 2. 
29

 Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 12. 
30

 Sofan Amri, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran “Strategi Analisis 
dan Pengembangan Karakter Siswa Dalam Proses Pembelajaran” (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 

2011), 30. 
31

 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 51-52. 
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Belakangan, secara umum istilah character digunakan untuk mengartikan hal-hal 

yang berbeda antara satu hal dan yang lainnya, dan akhirnya juga digunakan untuk 

menyebut kesamaan kualitas pada tiap orang yang membedakan dengan kualitas 

lainnya.
32

 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikutip oleh Ulil 

Safri Amri, bahwa kata karakter bermakna sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Selain itu, kata karakter 

menurut Pusat Bahasa Depdiknas memiliki makna bawaan hati, jiwa, kepribadian, 

budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Adapun 

makna berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan 

berwatak. Jadi individu yang berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha 

melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Allah Swt.
33

 

Karakter secara lebih jelas, mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Karakter 

meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas 

intelektual, seperti berfikir kritis dan alasan moral, perilaku seperti jujur dan 

bertanggung jawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh 

ketidakadilan, kecakapan interpersonal dan emosional yang memungkinkan 

seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, dan komitmen untuk 

                                                           
32

 Fatchul Mu‟in, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik & Praktik (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), 162. 
33

 Ulil Amri Syafri, Pendidikan Karakter Berbasis al-Qur‟an (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2012), 7. 
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berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya. Dari kata karakter kemudian 

berkembang kata karakteristik. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif 

sebagai individu (intelektual, sosial, emosional, dan etika). Individu yang 

berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang terbaik.
34

  

Jika dilihat secara luas, antara karakter dan kepribadian bukan dua hal 

yang sama. Karakter merupakan gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai 

benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit, maupun implisit. Karakter berbeda 

dengan kepribadian. Namun, perbedaannya tidak secara diametral. Kepribadian 

dibebaskan dari nilai, sementara karakter lekat dengan nilai. Meskipun demikian, 

baik kepribadian maupun karakter berwujud tingkah laku manusia yang 

ditunjukkan ke lingkungan sosial. Karakter dan kepribadian relatif permanen, serta 

menuntun, mengarahkan, dan mengorganisasikan aktifitas individu. 

Karakter sendiri sesungguhnya ibarat pisau bermata dua. Pisau itu dapat 

kita manfaatkan untuk mengiris sayur, mengupas kulit buah, atau berbagai  

manfaat positif lainnya. Namun, jika kita tidak hati-hati, mata pisau bisa mengenai 

kita sehingga berdarah. Ini berarti, pisau itu pada satu sisi bisa memberi manfaat, 

sementara di sisi lain, bisa memberi nilai negatif. Demikian juga dengan karakter. 

Seorang anak yang memiliki karakter pemberani akan memiliki keyakinan diri 

yang tinggi. Dia tidak takut menghadapi apapun. Namun, keberanian ini jika tidak 

dikelola secara baik, juga akan menghadirkan efek negatif. 
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 Ngainun Naim, Character Building, 55. 
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B. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

1. Religius 

Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran Agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Religius 

adalah proses mengikat kembali atau bisa dikatakan dengan tradisi, sistem yang 

mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang 

Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan 

manusia serta lingkungannya. 
35

 

Religius adalah sistem nilai atau sistem moral yang dijadikan kerangka 

acuan dan menjadi rujukan cara berperilaku lahiriah dan rohaniah manusia 

muslim, karena religius merupakan nilai dan moralitas yang diajarkan agama 

Islam sebagai wahyu Allah swt., yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

saw. Nilai dan moralitas islami bersifat menyeluruh, bulat dan terpadu, tidak 

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

Suatu kebulatan nilai dan moralitas itu mengandung aspek normative (kaidah, 

pedoman) dan operatif (menjadi landasan amal perbuatan).
36

   

Dalam hal ini, agama mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah swt., sehingga 
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 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode aktif, Inovatif, dan Kreatif 
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36
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seluruh tingkah lakunya berlandaskan keimanan dan akan membentuk akhlak 

karimah yang terbiasa dalam pribadi dan perilakunya sehari-hari. 

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa nilai religius merupakan nilai 

pembentuk karakter yang sangat penting. Manusia berkarakter adalah manusia  

yang religius. Memang ada banyak pendapat tentang relasi antara religius 

dengan agama. Pendapat yang umum mengatakan bahwa religius tidak selalu 

sama dengan agama. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa tidak sedikit orang 

beragama, tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya secara baik. Memang bisa 

disebut beragama, tetapi tidak atau kurang religius. Sementara itu, ada juga 

orang perilakunya sangat religius, tetapi kurang mempedulikan terhadap ajaran 

agama.
37

 

2. Jujur 

Kata jujur meskipun telah menjadi tuturan sehari-hari, untuk 

mengetahui artinya, harus dilihat dalam kamus umum bahasa Indonesia, jujur 

artinya lurus hati, tidak curang, dan disegani. Orang yang berkata atau bersikap 

atau berbuat yang sebenarnya, sesuai dengan kata hatinya, disebut orang jujur. 

Kejujuran menjadi hilang apabila seseorang berkata atau berbuat tidak sesuai 

dengan kata hati, atau sudah berganti dengan kecurangan ataupun kebohongan. 

Demikian pula orang yang suka berbuat curang pastinya tidak jujur. Orang yang 

suka mengingkari kata hatinya, juga dikatakan tidak jujur.
38
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Dalam pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziah, sikap jujur atau disebut 

juga sikap yang benar, melibatkan tiga aspek dalam diri kita, yaitu perkataan, 

perbuatan, dan sikap mental. Setiap aspek memiliki ukuran dan kriterianya 

sendiri. Dalam kaitan ini, jujur atau benar dalam perkataan berarti adanya 

persesuaian perkataan dengan hati nurani dan dengan kenyataan atau realita. 

Jujur dalam bekerja dan berbuat berarti koherensi dan konsisten antara 

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

mental berarti komitmen dan kesetiaan seseorang dalam bekerja dan beribadah 

kepada Allah swt.
39

 

Kejujuran seseorang, harus dilihat dari intensitas dan kesungguhan 

orang yang bersangkutan dalam menjaga dan memelihara ketiga aspek di atas. 

Hanya karena  kesungguhannya dalam menjaga ketiganya, maka Nabi Ibrahim 

as. disebut dan diabadikan oleh Allah swt. dalam al-Qur’a>n sebagai s}iddiq.  

Dari penjelasan di atas telah nyata bahwa perkataan Arab al-s}iddiq, 

tidak hanya berarti jujur, tetapi juga berarti benar, sungguh-sungguh, konsisten, 

teguh, dan tepat. Dalam al-Qur’a >n, selain disebutkan ada perkataan yang benar, 

juga disebutkan beberapa hal lain yang diberi atribut serupa.
40

 

3. Disiplin 

Menurut Starawaji yang dikutip oleh Ngainun Naim, disiplin dari asal 

kata bahasa Latin discere yang memiliki arti belajar. Dari kata ini kemudian 
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muncul kata disciplina  yang berarti pengajaran atau pelatihan. Seiring 

perkembangan waktu,  kata disiplina juga mengalamai perkembangan makna. 

Kata disiplin sekarang dimaknai secara beragam. Ada yang mengartikan 

disiplin sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan 

dan pengendalian. Ada juga yang mengartikan disiplin sebagai latihan yang 

bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib.
41

 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu 

sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan 

peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati 

peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Di samping 

mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti 

kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap 

penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang dianahkan, serta 

kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni. Islam mengajarkan agar 

benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang 

lebih baik.
42

 

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses panjang 

agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seseorang. Oleh 

karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan sejak dini. Tujuannya adalah 
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untuk mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang 

merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika sejak dini sudah ditanamkan 

disiplin, mereka akan menjadikannya sebagai kebiasaan dan bagian dari 

dirinya. 

4. Kerja Keras 

Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan untuk menyelesaikan tugas 

dengan sebaiknya. Dalam kerja keras ini, apa yang mesti dilakukan adalah hal 

yang baik-baik, memerhatikan supaya usahanya dapat berbuah lezat dan dapat 

dirasakan manfaatnya, baik usaha itu tertuju pada bidang pelajaran ataupun 

pekerjaan. Kepentingannya agar apa-apa yang diusahakan itu tidak mudah 

roboh dan hancur, tidak mudah rusak dan punah, dihindarkan dari rasa 

mempermudah pekerjaan, sehingga menyebabkan mudah binasa dan 

terbengkalai.
43

 

Penanaman nilai kerja keras dalam Character building bisa 

dianalogikan banyak hal. Dunia pertanian dapat dijadikan contoh mengenai 

bagaimana pentingnya kerja keras. Proses menanam sebuah tanaman 

merupakan proses yang panjang, mulai dari mencari dan mematangkan lahan, 

mencari benih, melakukan penanaman, penyiraman, dan pemupukan, hingga 

menjadi lahan dari berbagai gangguan. Jika kita ingin mendapatkan buah yang 
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baik, proses tersebut harus dijalani denga serius satu per satu. Pada titik inilah 

akan terlihat perbedaan antara petani yang menjalani proses dengan kerja keras 

dan yang tidak. Petani yang melakukan kerja keras tentu akan mendapatkan 

hasil panen yang lebih baik dibandingkan dengan petani yang menjalani proses 

tersebut dengan santai saja.
44

  

Dalam dunia pendidikan demikian juga adanya. Pelajar yang sukses 

adalah yang menjalani proses pembelajaran secara serius dan penuh kerja keras. 

Sangat jarang ada siswa yang bisa sukses tanpa belajar. Hampir dapat 

dipastikan bahwa pelajar yang sukses adalah pelajar yang memiliki tradisi kerja 

keras. 

Pentingnya kerja keras ini juga dinyatakan oleh Lord Chesterfield yang 

dikutip oleh Ngainun Naim, ia menyatakan: 

Berusahalah meraih yang terbaik dalam segala hal, meskipun dalam 

kebanyakan hal itu sulit dicapai. Namun, mereka yang ingin 

melakukannya dan tetap gigih mempertahankannya, akan lebih 

mendekati apa yang mereka inginkan ketimbang mereka yang malas 

dan patah semangat, hingga hanya akan menjadikan mereka gagal 

dalam meraih apa yang menjadi  keinginan mereka dan akhirnya 

menjadi putus asa.
45

 

5. Kreatif 

Kata kreatif secara instrinsik mengandung sifat dinamis. Orang kreatif 

adalah orang yang tidak bisa diam, dalam arti selalu berusaha mencari hal baru 

dari hal-hal yang telah ada. Oleh karena itu, sifat kreatif sangat penting untuk 
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kemajuan. Kemajuan akan lebih mudah diwujudkan oleh orang yang selalu 

merenung, berfikir, dan mencari hal-hal baru yang bermanfaat bagi 

kehidupan.
46

 

Kreatif sebagai salah satu nilai Character building sangat tepat karena 

kreatif akan menjadikan seseorang tidak pasif. Jiwanya selalu gelisah (dalam 

makna positif), pikirannya terus berkembang, dan selalu melakukan kegiatan 

dalam rangka pencarian hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan secara luas. 

Ciri-ciri individu yang kreatif, antara lain dikemukakan oleh Robert B. 

Sund yang dikutip Ngainun Naim, yaitu: 

a) Berhasrat ingin mengetahui 

b) Bersikap terbuka terhadap pengetahuan baru 

c) Panjang akal dan penalaran 

d) Keinginan untuk menemukan dan meneliti 

e) Cenderung lebih suka melakukan tugas yang berat dan sulit 

f) Mencari jawaban yang memuaskan dan komperehensif 

g) Bergairah, aktif, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan tugasnya 

h) Berfikir fleksibel dan mempunyai banyak alternatif 

i) Menanggapi pertanyaan dan kebiasaan serta memberikan jawaban lebih 

banyak 

j) Mempunyai kemampuan membuat analisis dan sintesis 

k) Mempunyai kemampuan membentuk abstraksi-abstraksi 
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l) Memiliki semangat inquiry (mengamati/menyelidiki masalah) 

m) Memiliki keluasaan dalam kemampuan membaca.
47

 

6. Mandiri 

Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
48

 Kemandirian tidak 

otomatis tumbuh dalam diri seorang anak. Mandiri pada dasarnya merupakan 

hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung lama. Mandiri tidak selalu 

berkaitan dengan usia. Bisa saja seorang anak sudah memiliki sifat mandiri 

karena proses latihan atau karena faktor kehidupan yang memaksanya untuk 

menjadi mandiri. Tetapi tidak jarang seorang yang sudah dewasa, tetapi juga 

tidak bisa hidup mandiri. Ia selalu tergantung kepada orang lain.
49

  

Manusia modern adalah manusia yang mandiri dan tidak tergantung 

dengan orang lain. Mandiri dalam konteks ini, tentu saja bukan berarti tidak 

memiliki kepedulian dan tidak berhubungan dengan orang lain. Sikap mandiri 

justru akan lebih baik lagi jika dikembangkan dengan landasan kepedulian 

tinggi terhadap orang lain. Salah satu kelemahan yang penting direfleksikan 

bersama berkaitan dengan identitas manusia modern adalah sifatnya yang 

individual. Memang, orang yang mandiri biasanya memiliki kecenderungan 
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untuk lebih individualis, tetapi bukan berarti mandiri tidak bisa dikembangkan 

dalam iklim kebersamaan.
50

  

7. Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, 

atau didengar.
51

  

Manusia merupakan makhluk yang memiliki akal. Akal menjadi nilai 

lebih manusia dibandingkan makhluk lainnya. Akal pula yang memungkinkan 

manusia mengembangkan kehidupannya secara dinamis. Kehidupan manusia 

selalu tumbuh, berkembang, dan bergerak seolah tanpa pernah merasa puas 

karena adanya akal. Sementara pada makhluk lainnya, kehidupan mereka statis. 

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

begitu-begitu saja. Kehidupannya tidak akan pernah berubah karena hewan 

tidak memiliki akal.
52

 

Akal ini yang mendorong rasa ingin tahu terhadap segala hal. 

Disebabkan dorongan rasa ingin tahu tersebut, manusia sejak usia dini 

cenderung untuk terus mempertanyakan berbagai hal yang memang belum 

diketahui dan dipahami, baik yang dia amati ataupun pikirkan. Dorongan ini 

menunjukkan bahwa manusia tidak akan merasa puas terhadap fenomena yang 

tampak di permukaan. Selalu ada keinginan untuk memahami secara lebih 
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mendalam dan mendetail. Munculnya rasa ingin tahu manusia tidak terjadi 

begitu saja. Ada faktor tertentu yang mempengaruhinya. Faktor tersebut adalah 

susunan sistem saraf sentral yang berpusat di otaknya, serta sel-sel yang 

membawa informasi dari saraf pusat ke organ internal maupun sebaliknya.
53

 

8. Peduli Lingkungan 

Peduli lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
54

  

Manusia merupakan makhluk sosial. Ia hidup dan menjadi bagian tidak 

terpisah dari lingkungannya. Karenanya, manusia tidak bisa sepenuhnya egois 

dan beranggapan kalau dirinya bisa hidup sendiri tanpa peran serta orang lain. 

Selain tidak egois, sikap egois semacam ini juga membawa implikasi kurang 

baik bagi tatanan sosial. 

Dalam kerangka Character building, peduli lingkungan menjadi nilai 

yang penting untuk ditumbuhkembangkan. Manusia berkarakter adalah manusia 

yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial maupun 

lingkungan fisik. Manusia semacam ini memilii kesadaran bahwa dirinya 

menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk 

berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Hubungan timbal balik semacam 

ini penting artinya untuk harmonisasi lingkungan. Munculnya berbagai 
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persoalan lingkungan yang semakin hari semakin kompleks merupakan cermin 

dari tidak harmonisnya relasi manusia dengan lingkungan.
55

 

Character building dalam peduli lingkungan sebaiknya dimulai dari 

keluarga. Pilihan untuk memulai dari keluarga karena dalam keluarga seorang 

anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Selain itu, relasi emosional 

seperti keluarga tidak ditemukan di tempat yang lainnya, termasuk di sekolah. 

Selain keluarga, peduli lingkungan juga harus ditumbuh kembangkan 

dalam sistem pendidikan. Sekolah menjadi media yang paling efektif dalam 

membangun kesadaran dan kepedulian lingkungan. Sekolah seharusnya 

menyusun metode yang efektif karena peduli lingkungan merupakan salah satu 

karakter penting yang sebaiknya dimiliki secara luas oleh setiap orang, 

khususnya para siswa yang menempuh jenjang pendidikan. Jika kesadaran ini 

terbangun secara luas, besar kemungkinan berbagai persoalan lingkungan akan 

semakin berkurang.
56

 

9. Peduli Sosial 

Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
57

  

Kehidupan masyarakat sekarang ini bergeser  menjadi lebih 

individualis. Kebersamaan dan saling menolong dengan penuh ketulusan yang 

dahulu menjadi ciri khas masyarakat kita semakin menghilang. Kepedulian 
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terhadap sesama semakin menipis. Konsentrasi kehidupan masyarakat 

sekarang ini didominasi pada bagaimana mencapai mimpi-mimpi materialis. 

Pergeseran kehidupan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah 

satunya adalah faktor perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Arus 

modernitas menjadi pendorong utama perubahan sosial ini. Implikasi nyata 

dari arus modernitas adalah kehidupan yang semakin mekanis. Aktivitas hidup 

dicurahkan untuk bekerja dan hal-hal teknis lainnya. Interaksi antara satu 

orang dengan orang lainnya lebih didasari oleh kepentingan bukan ketulusan. 

Orang bergaul karena memiliki kesamaan kepentingan karier, politik, bisnis, 

ekonomi, dan kepentingan yang bersifat tentatif lainnya. Sementara relasi 

yang berbasis ketulusan sebagaimana kehidupan di pedesaan semakin tidak 

mendapatkan tempat.
58

 

Peduli sesama harus dilakukan tanpa pamrih. Tanpa pamrih berarti 

tidak mengharapkan balasan atas pemberian atau bentuk apapun yang kita 

lakukan kepada orang lain. Jadi, saat melakukan aktivitas sebagai bentuk 

kepedulian, tidak ada keengganan atau ucapan menggerutu. Semua dilakukan 

dengan cuma-cuma, tanpa pamrih, hati terbuka, dan tanpa menghitung-hitung. 
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10. Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.
59

 

Sekarang ini, kebutuhan terhadap semangat mencintai tanah air 

seharusnya semakin ditumbuh kembangkan di tengah gempuran globalisasi 

yang semakin tidak terkendali. Cinta tanah air tidak hanya merefleksikan 

kepemilikan, tetapi juga bagaimana mengangkat harkat martabat bangsa ini 

dalam kompetisi global. 

11. Demokratis 

Demokrasi merupakan cara berfikir, bersikap dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain.
60

 

Menurut Hasan Shadily, yang dikutip oleh Ngainun Naim 

mengatakan bahwa demokrasi merupakan gabungan dari kata demos yang 

berarti rakyat dan  kratos yang berarti kekuasaan atau undang- undang. 

Pengertian yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan atau undang-

undang yang berakar pada rakyat. Dengan demikian, rakyat memegang 

kekuasaan tertinggi.
61

 

Demokrasi dalam implementasinya ada dua bentuk, yaitu demokrasi 

formal-prosedural dan demokrasi material-substansial. Demokrasi formal-
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prosedural adalah demokrasi dalam tatanan bentuk, termasuk di dalamnya 

adalah aturan main tentang siapa yang berhak mengambil keputusan. 

Sementara demokrasi material-substansial berkaitan dengan isi, substansi, dan 

tentang siapa yang harus diuntungkan dengan adanya sebuah keputusan. 

Demokrasi sebagai doktrin kedaulatan rakyat tampaknya secara umum masih 

berkisar dalam bentuk formal-prosedural. Sementara demokrasi dalam bentuk 

material-substansial tampaknya membutuhkan proses dan waktu yang panjang 

untuk mewujudkannya.
62

 

12. Menghargai Prestasi 

Menghargai prestasi merupakan sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan 

mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
63

 

Prestasi merupakan hasil capaian yang diperoleh melalui kompetisi. 

Oleh karena itu, tidak semua orang bisa meraih prestasi. Hanya orang-orang 

tertentu yang terseleksi saja yang bisa menjadi juara. Merekalah orang yang 

berprestasi. 

Dalam iklim kehidupan sekarang ini, arus kompetisi makin berat. 

Dalam konteks pengembangan karakter, penting untuk menanamkan 

menghargai prestasi kepada anak-anak. Prestasi menunjukkan adanya proses 

dalam meraihnya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi yang hanya 
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menyukai produk dan tidak menghargai proses. Menghargai prestasi 

merupakan bagian dari manghargai proses.
64

  

13. Toleransi  

Toleransi adalah sikap dan tindakan menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya.
65

 

Agenda penting nilai pembangun karakter lain yang harus 

diperjuangkan adalah toleransi. Dalam kehidupan yang memiliki keragaman 

tinggi seperti di Indonesia, toleransi merupakan sikap yang sangat penting. 

Ada cukup banyak kasus yang dapat menjadi bahan renungan bersama 

mengenai rendahnya nilai toleransi dalam masyarakat kita. Kasus kekerasan, 

konflik, pertikaian, dan sejenisnya adalah contoh betapa toleransi belum 

menjadi kesadaran bersama. 

Menurut Muhammad Ali, yang dikutip Ngainun Naim menjelaskan 

bahwa toleransi berarti sikap membiarkan ketidaksepakatan dan tidak 

menolak pendapat, sikap, ataupun gaya hidup yang berbeda dengan pendapat, 

sikap, dan gaya hidup sendiri. Sikap toleran dalam implementasinya tidak 

hanya  dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek spiritual dan 

moral yang berbeda, tetapi juga harus dilakukan terhadap aspek yang luas, 

termasuk aspek ideologi dan politik yang berbeda. Wacana toleransi biasanya 
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ditemukan dalam etika perbedaan pendapat dan dalam perbandingan agama. 

Salah satu etika berbeda pendapat menyebutkan bahwa tidak memaksakan 

kehendak dalam bentuk-bentuk dan cara-cara yang merugikan pihak lain. 

Dalam perbandingan agama, misalnya ditemukan prinsip-prinsip bagimu 

agamamu dan bagiku agamaku dan tidak ada paksaan dalam beragama.
66

  

14. Semangat kebangsaan 

Semangat kebangsaan penting menjadi nilai pembentuk karakter 

karena meneguhkan arti dan makna penting sebagai warga negara. 

Kebangsaan, menurut Djohar, mengandung arti adanya rasa satu dalam suka, 

duka, dan dalam kehendak mencapai kebahagiaan hidup lahir batin seluruh 

bangsa. Dasar kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan dasar 

kemanusiaan. Bahkan, seharusnya dasar kebangsaan tersebut menjadi sifat, 

bentuk, dan laku manusia yang nyata.
67

 

Salah satu cara yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan 

semangat kebangsaan adalah melalui pendidikan profetik. Pendidikan profetik 

menurut Djohar, merupakan pendidikan yang: 

a) Kontekstual  atau tranformatif 

b) Vertikal dan horizontal 

c) Menempatkan institusi pendidikan di tengah-tengah pergaulan masyarakat 

luas, baik lokal maupun global 

                                                           
66

 Ngainun Naim, Character Building, 138-139. 
67

 Ibid., 173. 



39 
 

 

d) Memiliki muatan pendidikan yang seimbang antara antara berbagai 

kepentingan dan pengalaman.
68

 

Secara praktis, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan semangat kebangsaan, yaitu: 

a) Mempertinggi tingkat pendidikan 

b) Mengusahakan agar generasi muda dapat mengumpulkan informasi 

sebanyak mungkin 

c) Mempertebal iman dan pengamalan agama.
69

 

15. Bersahabat 

Setiap orang pasti berhubungan dengan orang lain. Model 

hubungannya bermacam-macam. Ada yang berhubungan karena kepentingan 

kerja, ekonomi, agama politik, dan sebagainya. Dalam hubungan antar pribadi 

yang dibingkai oleh kepentingan praktis tertentu, tujuan menjadi titik pokok 

hubungan. 

Hubungan yang terbabgun karena tanpa ada tujuan atau tujuan 

kemanusiaannya yang lebih dominan, biasanya lebih awet. Pola hubungan 

semacam ini disebut persahabatan. Tujuan persahabatan adalah perjumpaan 

secara pribadi antar keduanya.
70

 

Persahabatan harus selalu dijaga secara baik. Perbedaan pendapat, 

pemikiran, dan pandangan hidup merupakan hal biasa, bahkan tidak mungkin 
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dihindari. Di sini dibutuhkan kearifan dan kemampuan untuk mengelola emosi 

sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi penyebab putusnya persahabatan. 

Kemampuan mengelola emosi ini penting artinya sebab tidak jarang 

persahabatan putus karena salah satu atau bahkan keduanya tidak bisa 

mengelola emosi. 

16. Cinta damai 

Tawuran pelajar bukan lagi menjadi fenomena aneh. Apa yang 

dilakukan pelajar sekarang tidak lagi sebatas kenakalan, tetapi banyak yang 

berbentuk kriminal. 

Para ahli pendidikan dan psikologi memiliki berbagai analisis terkait 

penyebab tawuran. Diantaranya adalah waktu kosong. Waktu kosong 

membuka kesempatan para pelajar untuk melakukan berbagai hal positif. 

Namun, tidak jarang waktu kosong justru merupakan kesempatan untuk 

melakukan berbagai kegiatan yang negatif seperti tawuran.
71

  

Berkaitan dengan usaha mengeliminasi tawuran, pakar pendidikan 

Arif  Rahman memberikan beberapa langkah praktis, yaitu: 

a) Memberi informasi kepada kepala sekolah, guru, orang tua, anak, dan 

masyarakat mengenai tawuran secara objektif 

b) Memberi kegiatan edukatif, yaitu kegiatan yang melibatkan semua unsur  

untuk membahas dan memberi alternatif kegiatan yang bernilai pendidikan 

dan mengandung nilai positif. 
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c) Memberi kegiatan alternatif  yang bersifat rehabilitatif  bagi pelajar yang 

mengalami penyimpangan.
72

 

17. Gemar membaca 

Manusia berkarakter adalah manusia yang gigih mencari 

pengetahuan. Ada banyak cara mendapatkan pengatahuan, salah satunya 

dengan kegiatan membaca. Lewat membaca, karakter seseorang akan semakin 

arif karena merasa bahwa pengetahuannya selalu kurang. Selalu ada banyak 

hal yang belum dikuasai sehingga tidak menjadikan dirinya orang sombong. 

Membaca, menurut Hernowo, akan membuat kita berfikir dalam 

bentuk yang terbaik. Membeca akan melatih kita untuk bertafakur. Bertafakur 

adalah berfikir secara sistematis, hati-hati, dan dalam. Membaca akan 

menghindarkan kita dari kegiatan asal-asalan dan tidak bertanggung  jawab. 

Membaca akan menguji seberapa tinggi dan seberapa jauh kesungguhan kita 

dalam memahami dan memecahkan sesuatu.
73

 

Membaca sebuah buku bagaikan membaca khazanah pemikiran atau 

pergulatan hidup seorang manusia yang terpilih. Manusia yang membuat buku 

dapat dikatakan sebagai manusia pilihan karena sesungguhnya memang tidak 

mudah untuk menuangkan sebuah pengalaman hidup dalam kalimat-kalimat 

yang tertata dan dapat dipahami oleh orang lain. 

                                                           
72

 Ibid., 189. 
73

 Ibid., 191. 



42 
 

 

Jadi, dalam konteks Character building, membangun tradisi 

membaca harus dilaukan dengan membiasakan diri untuk membaca. Setiap 

ada kesempatan sebaiknya dimanfaatkan untuk membaca. Kalau hal ini 

dilakukan secara rutin, tentu akan banyak manfaat yang akan dipetik. 

Membaca tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mampu mengubah 

hidup. 

18. Pantang menyerah  

Thomas Alva Edison adalah ilmuwan besar yang berjasa menemukan 

bola lampu. Seandainya tidak ada temuannya, mungkin sampai sekarang 

dunia terus berada dalam kegelapan. Tidak ada lampu yang menerangi rumah, 

jalan raya, taman, perkantoran, dan sebagainya. Seharusnya kita berterima 

kasih kepada Edison atas jasa besarnya yang begitu terasa dalam kehidupan 

kita sehari-hari. 

Pengalaman hidup Edison dan mentalitas yang dimilikinya penting 

untuk kita ketahui, pelajari, hayati dan digunakan sebagai nilai yang layak 

untuk ditumbuhkembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mentalitas 

Edison dapat kita jadikan sebagai sintetis dari mentalitas jalan pintas yang 

sekarang ini begitu mewabah dan menggerogoti kehidupan sosial 

kemasyarakatan kita.
74

 Mentalitas Edison yang mengedepankan pentingnya 

menjalani proses memiliki makna penting dalam konteks pengembangan 

mentalitas masyarakat indonesia. 
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Riwayat hidup Edison adalah sebuah inspirasi. Ada banyak hal yang 

dapat kita petik sebagai pelajaransekaligus sarana untuk character building. 

Tentu saja, ada banyak contoh kisah hidup para tokoh yang pantang 

menyerah. Mereka yang sukses mengukir namanya dalam sejarah adalah 

tokoh yang pantang menyerah. Edison adalah salah seorang tokoh yang dapat 

kita jadikan teladan dalam hal mentalnya yang pantang menyerah. 

Mentalitas Edison adalah mentalitas yang seperti dimiliki oleh 

Thomas Alva Edison yaitu tahan banting, kerja keras, tidak menyerah, tekun, 

berulang kali gagal tetapi tidak patah semangat, dan selalu berusaha 

menemukan hal-hal baru yang bermanfaat. Mentalitas semacam ini yang kita 

penting untuk diajarkan dan ditumbuhkembangkan dalam dunia pendidikan, 

khususnya dalam konteks character building.
75

 

Kemajuan sebuah bangsa hanya bisa diperoleh jika masyarakatnya 

tahan banting, kerja keras, tidak menyerah, tekun, berulang kali gagal tetapi 

tidak patah semangat, dan selalu berusaha menemukan hal-hal baru yang 

bermanfaat. 

 

C. Tujuan Pendidikan Karakter  

Tidak bisa dipungkiri bahwa kemerosotan karakter bangsa Indonesia ini 

terjadi terus menerus terbukti dengan meningkatnya tindakan kriminal yang 

dilakukan oleh kebanyakan masyarakat yang tidak ada henti-hentinya. Stasion 
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televisi menyiarkan berita tentang tawuran oleh mahasiswa, korupsi oleh para 

koruptor uang negara, penjualan bayi, pembunuhan dan mutilasi dan lain 

sebagainya. Hal ini menunjukkan keprihatinan bangsa Indonesia akan merosotnya 

pendidikan dan minimnya kesadaran berkarakter oleh masyarakat itu sendiri. 

Maka dari itu, sosialisasi dan gebrakan adanya pendidikan karakter harus segera 

direalisasikan.  

Pendidikan karakter memiliki makna yang lebih tinggi dari pada 

pendidikan moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan 

masalah benar salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal 

yang baik dalam kehidupan, sehingga anak atau peserta didik memiliki kesadaran, 

dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan 

kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara 

bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, 

bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter lainnya. 

Dalam konteks pemikiran Islam, karakter berkaitan dengan iman dan ikhsan. Hal 

ini sejalan dengan ungkapan Aristoteles, bahwa karakter erat kaitannya dengan 

kebiasaan yang terus-menerus dipraktekkan dan diamalkan.
76

 

Pendidikan karakter sendiri bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 
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seimbang, sesuai dengan standar kelulusan. Melalui pendidikan karakter 

diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta mempersonalisasi 

nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari 

dimasyarakat.
77

 

Hal senada juga dikatakan oleh Mulyasa, bahwa menurut dia pendidikan 

karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang 

mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu, dan seimbang, sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada satuan 

pendidikan. Melalui pendidikan karakter peserta didik diharapkan mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak 

mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
78

 

Pendidikan karakter yang dibangun dalam pendidikan, mengacu pada 

pasal 3 UU sistem pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak 

serta peradapan bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
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mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
79

  

Dari sana timbul bakat akhlaki yang merupakan kekuatan jiwa dari dalam, 

yang mendorong manusia untuk melakukan yang baik dan mencegah perbuatan 

yang buruk. Perbuatan akhlaki mempunyai tujuan langsung yang dekat, yaitu 

harga diri, dan tujuan jauh adalah ridha Allah swt. melalui amal saleh dan jaminan 

kebahagiaan dunia dan akhirat.
80
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BAB III 

DESKRIPSI DATA  

 

A. Cerita Semut Dalam Tafsir al-Mis{bah} 

1. Biografi Mufassir  

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 

tanggal 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung 

Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil 

“nyantri” di pondok pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyyah. Pada tahun 1958, 

dia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. 

Pada tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada fakultas Ushuluddin Jurusan 

Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan 

pendidikannya di Fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar MA 

untuk Spesialisasi bidang Tafsir al-Qur’a >n dengan tesis berjudul al-I’ja >z al-

Tasyri >‟iy li al-Qur’a>n Al-Kari>m yang berarti kemukjizatan al-Qur'an al-Karim 

dari Segi Hukum.
81

 

Sekembalinya ke Ujung Pandang, Quraish shihab dipercayakan untuk 

menjabat wakil Rektor bidang Akademis dan kemahasiswaan pada IAIN 

Alauddin, Unjung Pandang. Selain itu, dia juga diserahi jabatan-jabatan lain, 

baik dalam kampus seperti koordinator perguruan Tinggi Swasta (wilayah VII 
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Indonesia bagian timur), maupun di luar kampus seperti pembantu pimpinan 

kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan  mental. Selama di 

Unjung Pandang ini, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian anatar lain, 

penelitian dengan tema “ penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia 

Timur” (1975) dan “masalah wakaf Sulawesi Selatan” (1978).82
 

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan 

pendidikannya di almamaternya yang sama, Universitas Al-Azhar. Pada tahun 

1982, dengan disertasi berjudul Niz}m al-Dura>r li al-Biqa >’i>: Tah{{{{{{{{qi>q wa Dira>sah{ 

yang berarti Suatu Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-

Durar karya al-Biqa‟i, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu  al-

Qur’a>n dengan yudisium summa cum Laude disertai penghargaan tingkat I 

(Mumta>z ma‟a martabat al-Syaraf al-„u>la).
83

 

Sekembalinya ke Indonesia, sejak tahun 1984 Quraish Shihab 

ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas pasca-sarjana IAIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Selian itu, di luar kampus dia juga dipercayakan untuk 

menduduki berbagai jabatan. Antara lain : 

1) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak tahun 1984) 

2) Anggota lajnah pentashih al-Qur’a >n Departemen Agama (sejak tahun 1989) 

3) Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak tahun 1989) 

4) Ketua Lembaga Pengembangan  
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5) Pengurus perhimpunan ilmu-ilmu Syari‟ah 

6) Pengurus konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan 

7) Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
84

 

Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis. Di surat kabar 

pelita, pada setiap hari rabu dia menulis dalam rubrik “pelita Hati”. Dia juga 

mengasuh rubrik “Tafsir Al-Amanah” dalam majalah dua mingguan yang terbit 

di Jakarta, Amanah. Selain itu, dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi 

majalah Ulumul Qur’a>n dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta. Selain 

kontribusinya untuk berbagai buku suntingan, yaitu tafsir Al-Manar, 

Keistimewaan dan kelemahannya  (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984), 

Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen agama, 1987), dan Mahkota 

Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat al-Fa>tihah) (Jakarta: Untagma, 1988).
85

  

 

2. Tafsir Al-Mis{bah} Terhadap Surat al-Naml Ayat 17-19 

Pada bab ini akan kami uraikan tentang penjelasan terhadap surat al-

Naml ayat 17-19 menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. Adapun 

penjelasaannya sebagai berikut : 
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Artinya: Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung 

lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). Hingga apabila mereka sampai di 

lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-

sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka 

tidak menyadari. Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) Perkataan 

semut itu. dan Dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri 

nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu 

bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku 

dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh";
86

 

 

 

Kata  حشر (husyira) terambil dari kata   حْشر (hasyr) yakni menghimpun 

dengan tegas dan kalau perlu dengan paksaan tanpa ada yang mengelak. Di hari 

kiamat ada tempat yang dinamai Mahsyar dimana semua manusia akan 

terhimpun tanpa mengelak. 

Kata    ْ   ْ  (yuza’u>n) terambil dari kata      ْ  (al-waza‟u) yakni 

menghalangi atau melarang. Kata ini mengesankan ada petugas yang mengatur 

serta menghalangi adanya ketidak tertiban dan dengan demikian, semua 
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terlaksana dengan teratur serta tunduk penuh disiplin. Yang melanggar akan 

dijatuhi sanksi oleh komandannya.  

Penyebutan ketiga jenis makhluk yaitu jin, manusia dan burung 

sebagai tentara-tentara Nabi Sulaiman as. padahal tentu saja ada binatang 

lainnya yang merupakan alat-alat perang baliau sepeti kuda tetapi Karena ketiga 

jenis makhluk itu saja yang akan ditampilkan peranannya yang besar dalam 

kisah ini. Burung Hud-hud yang diutus kepada ratu Saba‟, jin Ifrit yang 

menawarkan membawa singgasana ratu dalam tempo setengah hari, dan 

manusia hamba Allah swt. yang membawanya hanya dalam sekejap mata. Perlu 

dicatat bahwa ini bukan berarti bahwa seluruh jin, manusia dan burung apalagi 

makhluk-makhluk lain semua tunduk kepada Nabi Sulaiman as. karena kerajaan 

Nabi Sulaiman hanya meliputi beberapa daerah di Timur Tengah yaitu 

Palestina, Suriah, Libanon dan Irak. 

Kata     ْْش ر    (la yasy’uru >n) mengesankan betapa semut itu tidak 

mempersalahkan Nabi Sulaiman as. dan tentaranya seandainya mereka terinjak-

injak. Bila itu terjadi pastilah Nabi Sulaiman as. tidak menyadari keberadaan 

mereka di sana.
87

 

Ayat di atas dapat dipahami bahwa seekor semut merupakan jenis 

hewan yang hidup bermasyarakat dan berkelompok. Hewan ini memiliki 

keunikan antara lain ketajaman indra dan sikapnya yang sangat berhati-hati, 

serta etos kerjanya yang sangat tinggi. Mereka tidak jarang melakukan kegiatan 
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bersama misalnya membangun jalan-jalan panjang yang mereka kerjakan 

dengan penuh kesabaran dan ketabahan, sepanjang hari dan malam hari kecuali 

malam-malam gelap, dimana bulan tidak menampakkan sinarnya. Semut 

mampu memikul beban yang lebih berat dari badannya. Jika dia berat 

membawa dengan mulut, maka dia akan menggerakkan  barang itu dengan 

dorongan kaki belakang dan mengangkatnya dengan lengannya. Biji-bijian 

yang akan mereka simpan dilubanginya terlebih dahulu, serta dipecahkan bila 

terlalu besar. Makanan yang basah mereka keluarkan agar dapat diterpa sinar 

matahari sehingga kering kembali. Kelompok-kelompok semut menetukan 

waktu-waktu tertentu untuk bertemu dan bertukar makanan. Keunikan semut 

yang lain ialah menguburkan anggotanya yang mati. Selain keunikan-keunikan 

tersebut, semut juga memiliki keunikan lainnya yaitu tentang pengetahuannya 

bahwa yang datang adalah pasukan dibawah pimpinan seorang yang bernama 

Sulaiman dan tidak bermaksud buruk bila menggilas dan menginjak mereka. 

Mendengar perintah semut kepada rekan-rekannya serta sikap mereka 

semua terhadap Nabi Sulaiman as. dan tentara beliau,maka Nabi Sulaiman as. 

Tersenyum karena memahami gerak-gerik dan perkataan mereka itu. Kemudian 

Dia berdoa kepada Allah dengan berkata:  

“Tuhanku, anugerahilah aku kemampuan untuk tetap mensyukuri 
nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 

kedua ibu bapakku dan anugerahilah aku kemampuan untuk 

mengerjakan amal saleh yang Engkau restui serta ridhai, dan  

masukkanlah aku dengan berkat rahmat kasih sayang-Mu bukan 
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karena amalku yang sangat sederhana ke dalam golongan hamba-

hamba-Mu yang saleh.”88
 

 

Kata     ّ    (tabassama) berarti tersenyum, sedang kata  ضاحًكا  

(dhahikan) berarti tertawa. Kata terakhir ini lebih umum dari kata tersenyum. 

Senyum adalah gerak tawa ekspresif tanpa suara untuk menunjukkan rasa 

senang atau gembira dengan mengembangkan bibir sekadarnya. Sedang tawa 

bermula dari senyum sampai dengan disertai oleh suara dari yang kecil hingga 

kepada suara keras meledak-ledak melalui alat ucap karena senang, gembira 

atau geli. Karena itu, setiap tawa mengandung senyum. Ayat di atas bermaksud 

menggambarkan bahwa tawa Nabi Sulaiman as. bukanlah tawa yang disertai 

dengan suara, tetapi hampir saja senyum beliau itu disertai dengan suara. Tentu 

saja bukan yang meledak-ledak, karena senyum tersebut baru akan sampai pada 

tawa.
89

 

Kata  ْ   ْ  ْ   (auzi‟ni) seakar dengan kata    ْ   ْ  (yuza’u>n). Menurut 

al-Biqa‟i kata ini merupakan permohonan Nabi Sulaiman as. kiranya Allah 

menganugerahkan kepada beliau dorongan untuk bersyukur, sekaligus 

pencegalan dari segala yang bertentangan dari kesyukuran itu, yang mengikat 

hingga tidak terlepas atau luput dari beliau. Bisa juga kata tersebut bermakna 

membutuhkan, senang, dan tertarik, sehingga penggalan ayat ini berarti : 

jadikanlah aku membutuhkan rasa syukur, senang dan tertarik melakukannya. 
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Kata   ْشكر  (syukur) terambil dari kata   شكر  (syakara) yang maknanya 

berkisar antara lain pada pujian atas kebaikan, serta penuhnya sesuatu. Pakar-

pakar bahasa mengungkapkan bahwa tumbuhan yang tumbuh walau dengan 

sedikit air, atau binatang yang gemuk walau dengan sedikit rumput, keduanya 

dinamai syuku>r  

Syukur manusia kepada Allah Swt. dimulai dengan menyadari dari 

lubuk hatinya yang terdalam betapa besar nikmat dan anugerah-Nya, disertai 

dengan ketundukan dan kekaguman yang melahirkan rasa cinta kepada-Nya 

dan dorongan untuk bersyukur dengan lidah dan perbuatan.90
.   

Kata      ر ْح   ْ  ْ  ْ   (adkhilni > bi rahmatika), merupakan permohonan 

agar beliau diperlakukan yang bersumber dari rahmat kasih sayang Allah, 

bukan karena dan berdasarkan amal-amal beliau. Nabi Sulaiman as. 

menggarisbawahi bahwa diperlukan rahmat dan karunia Allah agar seseorang 

dapat masuk menjadi salah satu seorang hamba Allah yang dekat kepada-Nya 

atau dalam istilah al-Qur’a>n „Ibad Allah.91 

      

B. Cerita Semut Dalam Tafsir al-Azhar 

1. Biografi Mufassir 

Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA), lahir di sungai Batang 

Maninjau Sumatra Barat pada tanggal 16 Februari 1908 M / 13 Muharram 1326 
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H, dari pasangan Haji Abdul Karim Amirullah dan Shafiyah Tanjung. Ia lahir 

dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang 

Ulama besar dan pembawa faham-faham pembaharuan Islam di 

Minangkabau.
92

 

Ia hidup dan berkembang dalam struktur masyarakat Minangkabau 

yang menganut sistem matrilineal. Sejak kecil, ia menerima dasar-dasar agama 

dari ayahnya. Pada usia 6 tahun, ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang dan 

pada usia 7 tahun ia dimasukkan kesekolah desa dan malamnya belajar mengaji 

al-Qur’a >n dengan ayahnya sampai khatam. Kedua orang tuanya bercerai tatkala 

ia berusia 12 tahun. 

Waktu itu, pelaksanaan pendidikan masih bersifat tradisional. Materi 

pendidikan masih berorientasi pada pengajian kitab-kitab klasik seperti nahwu, 

sharaf, mantiq, bayan, fiqh, dan yang sejenisnya dengan menggunakan sistem 

hafalan. Meskipun tidak puas dengan sistem pendidikan waktu itu, ia tetap 

mengikutinya dengan baik. Sejak tahun 1916 sampai 1923, ia belajar agama 

pada sekolah-sekolah Diniyah School di Pajang Panjang dan Sumatra Thawalib 

di Parabek. Guru-gurunya waktu itu antara lain, Syeikh Ibrahim Musa Parabek, 

Engku Mudo Abdul Hamid, dan Zainuddin Labay. 

Ketika berada di Yogyakarta, ia juga belajar dengan Ki Bagus 

Hadikusumo (Tafsir), R. M. Suryopranoto, Mirza Wali Ahmad A. R. St. 

Mansur. Disini ia mulai berkenalan dengan ide pergerakan SI. Ide-ide  garakan 
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ini banyak mempengaruhi pembentukan pemikirannya tentang Islam sebagai 

suatu yang hidup dan dinamis. Ia melihat perbedaan yang demikian nyata antara 

Islam yang hidup di Minangkabau (statis) dengan Islam yang hidup di 

Yogyakarta (dinamis).
93

 

    

2. Tafsir al-Azhar Terhadap Surat Al-Naml Ayat 17-19 

Pada bab ini akan kami uraikan tentang penjelasan terhadap surat al-

Naml ayat 17-19 menurut Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA) 

dalam tafsir al-Azhar. Adapun penjelasaannya sebagai berikut : 

                                                           

    
Artinya:  Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung 

lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan). hingga apabila mereka sampai di 
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lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-

sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka 

tidak menyadari"; Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) Perkataan 

semut itu. dan Dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri 

nikmat mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku 

dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan 

rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".
94

 

 

Disini disebutkan secara berturut jenis bela tentara Baginda Nabi 

Sulaiman  yang pertama yaitu Jin. Jin merupakan makhluk halus yang terbuat 

dari api.  

Menurut tafsir Ibnu Kastir dalam peraturan barisan pergi berperang, 

bala tentara terdiri dari manusia berjalan di muka sekali dan jin di belakang dan 

burung-burung terbang di atas.  

Allah memberikan kelebihan dan kekuatan jiwa bagi Nabi Sulaiman 

hingga sanggup menangkap dan memahamkan kata-kata atau nyanyian dari 

burung-burung yang Beliau jadikan tentara itu. Sayid Quthub memberikan 

tafsiran dalam tafsir Beliau yang terkenal, bahwa dengan demikian bukanlah 

berarti bahwa Nabi Sulaiman menguasai sekalian yang bernama burung dalam 

dunia ini karena daerah kekuasaan Beliau hanya meliputi tanah Syam dan Irak 

kemudian menaklukkan tanah Arab bagian selatan.
95

 

Maka pada suatu waktu berangkatlah Nabi Sulaiman as. bersama 

tentaranya yang terdiri dari Jin, Manusia, dan Burung. Dalam angkatan perang 

Nabi Sulaiman yang besar tersebut lengkap diiringi oleh orang-orang besar 

kerajaan, maka tatkala sampai dilembah semut terdapat pemimpin dari semut 
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yang memberitahu kepada teman-temannya, bahwa tentara Sulaiman akan 

lewat di tempat mereka.
96

 

Di dalam memikirkan ayat ini, dapatlah kita menggambarkan bahwa 

semut di musim panas atau mendekati dingin sangat aktif mengumpulkan 

makanan yang mereka bawa kedalam sarang yang telah tersedia. Kadang-

kadang berbentuk lobang kelam saja. Kalau bertemu makanan yang penting, 

segera menemui kawannya, membisikkan atau tegasnya memberitahu dengan 

mencicipkan rasa makanan atau objek penting tersebut. Dan teman-teman baru 

itu pergi pula mencari kawan. Dalam beberapa menit saja, tempat itu telah 

ramai dikerumuni.  

Kalau perlu diangkat bersama-sama, misalnya bangkai lipas (kecoa) 

atau yang lain. Kalau sukar membawa, mereka datang bersama kesana. Maka 

semut yang memberitahu atau yang berkata itu rupaya seekor semut pengintai 

atau pencari keterangan. Perkataan semut tersebut ialah : Hai sekalian semut-

semut! Masuklah kamu sekalian kedalam sarang-sarangmu, supaya kamu 

jangan dihancurkan oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedang mereka tidak 

marasakan.”97
  

Begitu besarnya jumlah tentara itu yang akan melintas disini, sedang 

kamu adalah makhluk yang sangat kecil. Kamu akan hancur terkena injakan 

kakinya, dan kaki kendaraannya. Beribu-ribu kamu akan binasa, sedang 
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Sulaiman dan tentaranya tidaklah akan sadar atau meskipun mereka tahu, 

meskipun mereka lihat bangkai semut telah bergelimpangan tidaklah akan jadi 

perhatian mereka, karena kita bangsa yang kecil dibanding dengan mereka.  

Maka tertawalah Nabi Sulaiman as. tergelak-gelak dari sebab 

mendengarkan perkataan semut itu. Tersenyum dan tertawalah Baginda Nabi 

Sulaiman as. mendengar perkataan tersebut kepada kawan-kawannya. Mungkin 

Beliau tertawa memikirkan bahwa binatang atau serangga kecil itu bersiap-siap 

hendak menangkis bahaya yang akan menimpa, padahal tidaklah  mereka akan 

dapat mengelak kalau manusia berniat hendak menghancurkan.
98

 

Maka jika kita melihat semut kecil mengangakkan mulut bersedia 

menggigit dan meludahkan serum bisanya, padahal dia begitu halus, namun 

tidak ada perasaan takut sama sekali, walaupun berhadapan dengan manusia 

yang beribu kali lebih besar dari mereka, niscaya kita akan tersenyum. Hal 

itulah yang sekiranya menyebabkan Nabi Sulaiman tertawa sampai tergelak-

gelak.  

Dan berkatalah Dia: Ya Tuhanku! Berilah aku peluang untuk 

bersyukur atas nikmat Engkau yang telah Engkau nikmatkan kepadaku dan 

kedua orang ayah bundaku dan supaya aku beramal dengan amal yang shalih 

Yang Engkau ridhai serta masukkanlah kiranya aku dengan rahmat Engkau ke 

dalam golongan hamba-hamba Engkau yang shalih. Yang beliau sangat syukuri 

di waktu itu ialah karena ilmu yang dianugerahkan Tuhan kepadanya dapat 
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mengetahui perkataan semut. Atau dapat mengetahui perikehidupan semut. 

Mempunyai spion yang mengintip dan menyelidiki kalau ada bahaya yang akan 

menimpa, lalu memberi peringatan cepat-cepat kepada kaumnya sesama semut 

supaya lekas menyingkir, disamping nikmat-nikmat yang lain, nikmat 

kekuasaan, nikmat kerajaan, nikmat Nubuwwat terutama nikmat dapat 

menguasai makhluk-makhluk halus untuk dimanfaatkan tenaganya bagi 

kepentingan kerajaannya. Selain itu, Nabi Sulaiman as. juga berdoa supaya Dia 

dimasukkan dalam golongan hamba yang shalih, berfaedah, dan berjasa 

hidupnya di dunia sehingga tidak terbuang sia-sia.
99

 

Dengan itulah Nabi Sulaiman as. menyatakan syukur kepada Allah 

atas nikmat berlipat ganda yang diterima. Sedang Tuhan akan sangat gembira 

bilamana hamba-Nya mensyukuri nikmat yang Dia berikan, dan bila nikmat 

yang telah diberikan itu disyukuri, Tuhan berjanji akan melipatgandakannya.
100
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tafsir al-Misbah 

1. Disiplin 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan 

suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, 

perintah, dan peraturan yang berlaku. 

Sifat disiplin ini bisa kita temukan pada ayat 17 dari surat al-Naml 

yang berbunyi: 

   

   

   

  

Artinya: Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, 

manusia dan  burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam 

barisan).
101

 

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, kata    ْ   ْ  (yu>za’u >n) 

terambil dari kata       ْ  (al-waza‟u) yakni menghalangi atau melarang. Kata ini 

mengesankan ada petugas yang mengatur serta menghalangi adanya ketidak 
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tertiban dan dengan demikian, semua terlaksana dengan teratur serta tunduk 

penuh disiplin. Yang melanggar akan dijatuhi sanksi oleh komandannya. 

Sehingga, tiap-tiap kelompok itu mempunyai pengatur sendiri, dan tidak akan 

kacau di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.  

Pada penejelasan di atas dapat dikatakan bahwa tentara Nabi Sulaiman 

as. yang berupa jin, manusia dan burung memiliki sifat kedisiplinan yang 

tinggi. Hal tersebut dapat dilihat melalui ketaatan dan kepatuhan tentara 

tersebut terhadap perintah atau komando dari pemimpin mereka masing-

masing. Sehingga tentara tersebut tertata rapi dan tertib dalam barisan mereka 

masing-masing. Dan seandainya tentara tersebut tidak memiliki sifat disipin 

yang terwujud dalam kepatuhan terhadap perintah pemimpinnya, maka tidak 

akan terwujud suatu kerapian dalam berbaris. 

Pada ayat 18 surat al-Naml juga tertulis: 

                     

Artinya:Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah 

seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, 
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agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan 

mereka tidak menyadari.
102

 

Dari ayat di atas juga dijelaskan bahwa semut juga memiliki sifat 

disiplin. Hal tersebut dapat dilihat melalui kepatuhan sekelompok semut 

terhadap perintah pemimpinnya yang menyuruh untuk masuk dalam sarang 

mereka karena akan datang melintas Nabi Sulaiman as. beserta tentaranya. 

Mereka taat terhadap perintah tersebut, karena mereka mengira akan terinjak 

oleh Nabi Sulaiman as. beserta tentaranya tersebut. 

Sikap kediplinan tentara Nabi Sulaiman as. yang berupa jin, manusia 

dan burung yang tertata rapi dalam barisan mereka masing-masing maupun 

sikap sekelompok semut yang masuk ke dalam sarangnya karena mereka 

mengira bahwa Nabi Sulaiman as. akan menginjak mereka tersebut, tidak akan 

terwujud apabila tanpa adanya sifat kepatuhan kepada perintah pemimpinnya. 

Karena, kedisiplinan selain diartikan sebagai sikap taat dan patuh pada 

peraturan, juga dimaknai dengan kepatuhan kepada perintah pemimpin mereka. 

2. Kerja Keras 

Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan untuk menyelesaikan tugas 

dengan sebaiknya. 
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Dalam cerita semut dalam al-Qur’a>n surat al-Naml ayat 18 dapat 

dipahami bahwa semut memiliki sifat atau karakter kerja keras dalam bekerja. 

Hal ini dapat kita lihat dalam tafsir al-Misbah bahwa semut memiliki etos kerja 

yang sangat tinggi. Mereka tidak jarang melakukan kegiatan bersama misalnya 

membangun jalan-jalan panjang yang mereka kerjakan dengan penuh kesabaran 

dan ketabahan, sepanjang hari dan malam hari kecuali malam-malam gelap, 

dimana bulan tidak menampakkan sinarnya. 

Kerja keras dapat dimaknai dengan kita mampu bekerja lebih banyak 

dari pada orang lain. Kita melihat bagaimana semut yang bertubuh kecil mampu 

membuat jalan yang panjang dan jalan tersebut yang ukurannya lebih besar dari 

tubuhnya. Maka hal tersebut tidak akan terwujud jika semut tidak memiliki 

semangat kerja yang keras untuk membuat jalan tersebut. Dalam membuat 

jalan, seekor semut bekerja lebih keras dan lebih banyak dari pada binatang lain 

serta mereka bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah.  

Orang yang memiliki sifat kerja keras diantaranya dapat ditandai 

dengan sifatnya yang pantang menyerah. Pantang menyerah merupakan suatu 

usaha untuk menyelesaikan kegiatan atau pekerjaan secara optimal. 

3. Kreatif 

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

berusaha mencari hal baru dari hal-hal yang telah ada. Kreatif dapat ditandai 
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dengan adanya penalaran dan panjang akal maupun berfikir fleksibel dan 

mempunyai banyak alternatif. 

Sifat kreatif yang dimiliki semut dapat kita lihat bahwa semut mampu 

memikul beban yang lebih berat dari badannya. Jika dia berat membawa dengan 

mulut, maka dia akan menggerakkan  barang itu dengan dorongan kaki 

belakang dan mengangkatnya dengan lengannya. Biji-bijian yang akan mereka 

simpan dilubanginya terlebih dahulu, serta dipecahkan bila terlalu besar. 

Makanan yang basah mereka keluarkan agar dapat diterpa sinar matahari 

sehingga kering kembali. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan sifat-sifat orang kreatif yang selalu 

ada ide atau jalan pemikiran yang lain dalam mengatasi suatu hambatan, 

masalah ataupun pekerjaan yang berat serta orang tersebut terus menerus 

mencari alternatif dalam segala hal. 

Dalam seekor semut misalnya kita bisa menjumpai bagimana ketika 

semut membawa biji-bijian yang akan mereka simpan dilubanginya terlebih 

dahulu, serta dipecahkan bila terlalu besar. Dari hal tersebut, semut memiliki 

ide atau jalan pemikiran alternatif yaitu berupa memecahkan biji-bijian 

tersebut karena terlalu besar.  

4. Religius  

Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 
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Dalam kisah semut di dalam surat al-Naml ini, sifat religius dapat kita 

lihat pada ayat 19 yaitu: 

                             

 

Artinya:Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) Perkataan semut 

itu. dan Dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat 

mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku 

dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku 

dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".
103 

 

Dalam perbuatan Nabi Sulaiman as. di atas yang berdoa meminta 

untuk bisa bersyukur karena mendapat banyak anugerah kenikmatan 

diantaranya dapat memahami bahasa semut merupakan sifat religius yang 

dimiliki oleh Nabi Sulaiman as. karena Nabi Sulaiman as. patuh dan 

menjalankan perintah agamanya, yaitu untuk bersyukur jika mendapat nikmat. 

Dalam hal ini, agama mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah swt., sehingga 

seluruh tingkah lakunya berlandaskan keimanan dan akan membentuk akhlak 

karimah yang terbiasa dalam pribadi dan perilakunya sehari-hari. 
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Patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya merupakan sifat dari 

orang yang beriman. Iman itu senantiasa selalu menjuruskan orang kepada 

perbuatan yang baik dan karena itu orang yang benar-benar beriman dan selalu 

senantiasa patuh dalam melaksanakan ajaran Allah swt. yang telah disampaikan 

oleh Rasulullah saw. 

Pada ayat 19 surat al-Naml tersebut, kita bisa melihat bagiamana Nabi 

Sulaiman as. berdoa kepada Allah swt. karena merasa telah diberikan 

kenikmatan yang besar serta apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman as. 

tersebut merupakan penghormatan terhadap pemberi nikmat tersebut seperti 

memujinya. Karena pujian menandakan bahwa yang bersangkutan telah 

menyadari adanya nikmat tersebut serta mengakui serta hormat kepada yang 

memberi nikmat. Syukur manusia kepada Allah swt. dimulai dengan menyadari 

dari lubuk hatinya yang terdalam betapa besar nikmat dan anugerah-Nya, 

disertai dengan ketundukan dan kekaguman yang melahirkan rasa cinta kepada-

Nya dan dorongan untuk bersyukur dengan lidah dan perbuatan. 

5. Peduli sosial 

Menurut penjelasan dalam tafsir al-Misbah, sifat ini dapat kita jumpai 

pada seekor semut yang mana pada kelompok-kelompok semut tersebut 

menentukan waktu-waktu tertentu untuk bertemu dan bertukar makanan. 

Keunikan semut yang lain ialah menguburkan anggotanya yang mati.  

Dari pemaparan di atas, kita bisa melihat bagaimana sikap semut 

dalam setiap tindakannya selalu memikirkan dan mementingkan orang lain dari 
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pada dirinya sendiri. Semut pada waktu-waktu tertentu saling bertemu dan 

bertukar makanan serta menguburkan temannya yang mati. Hal tersebut bisa 

terwujud karena semut memiliki sifat peduli dengan sesama yang tinggi. 

Seandainnya semut tersebut tidak memiliki kepedulian terhadap sesama, maka 

ketika menemukan makanan tidak akan berbagi serta akan membiarkan tanpa 

peduli terhadap temannya yang mati. 

 

 

 

B. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tafsir al-Azhar 

1. Disiplin  

Disiplin sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada 

pengawasan dan pengendalian. Disiplin juga diartikan sebagai latihan yang 

bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. 

Menurut tafsir al-Azhar, dalam peraturan barisan pergi berperang, 

sebagaimana dijelaskan pada ayat 17 bahwa bala tentara Nabi Sulaiman as. 

terdiri dari manusia berjalan di muka sekali dan jin di belakang dan burung-

burung terbang di atas. Hal lain dari cerita semut dalam al-Qur‟an surat al-

Naml yang menunjukkan adanya sifat disiplin dari seekor semut yaitu bisa 

kita lihat pada ayat 18 bahwa pemimpin dari semut tersebut memberi 

komando kepada anak buahnya untuk masuk kedalam sarang mereka supaya 

tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman as. 
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Di samping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin 

juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin. Dari pernyataan 

tersebut, maka sudah jelas bahwa semut memiliki sifat disiplin yang tinggi 

dengan bukti dengan patuhnya semut tersebut pada perintah pemimpinnya 

untuk masuk kedalam sarang mereka masing-masing. 

2. Kreatif  

Kreatif adalah berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan 

cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

Sifat kreatif dapat kita temukan pada semut bahwa dimusim panas atau 

mendekati dingin sangat aktif mengumpulkan makanan yang mereka bawa 

kedalam sarang yang telah tersedia. Semut juga membuat perkampungan di 

dalam tanah, dan membangun rumah-rumah yang terdiri dari atap, ruang 

tengah dan kamar-kamar yang bertingkat-tingkat. Di dalamnya mereka penuhi 

dengan biji-bijian sebagai makanan pokok di musim dingin dan 

meyembunyikan di tempat yang berkelok ke atas agar terhindar dari air hujan. 

Orang yang memiliki sifat kreatif jiwanya selalu gelisah (dalam makna 

positif), pikirannya terus berkembang, dan selalu melakukan kegiatan dalam 

rangka pencarian hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan secara luas. Selaitu 

itu, orang yang kreatif berani melangkah lebih jauh dari pada yang 

diharapkan. 

3. Peduli Sosial 



70 
 

 

Peduli sosial merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.  

Sifat ini bisa kita jumpai pada seekor semut, karena jika seekor semut 

bertemu makanan yang penting, segera menemui kawannya, membisikkan atau 

tegasnya memberitahu dengan mencicipkan rasa makanan atau objek penting 

tersebut. Dan teman-teman baru itu pergi pula mencari kawan. Dalam beberapa 

menit saja, tempat itu telah ramai dikerumuni. 

Semut dalam melakukan hal tersebut tidak ada tujuan apapun kecuali 

keikhlasan untuk saling membantu sesama yang membutuhkan dalam hal 

bertemu dan bertukar makanan. Karena peduli sesama harus dilakukan tanpa 

pamrih. Tanpa pamrih berarti tidak mengharapkan balasan atas pemberian atau 

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

aktifitas sebagai bentuk kepedulian, tidak ada keengganan atau ucapan 

menggerutu. Semua dilakukan dengan cuma-cuma, tanpa pamrih, hati terbuka, 

dan tanpa menghitung-hitung. 

4. Religius  

Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Dalam cerita semut surat al-Naml 

ayat 19 sebagaimana telah ditafsirkan dalam al-Azhar, bahwa sifat religius ini 

bisa kita jumpai dengan melihat sikap Nabi Sulaiman as. yang berdoa kepada 

AllahSwt., dengan berkata: Ya Tuhanku! Berilah aku peluang untuk bersyukur 

atas nikmat Engkau yang telah Engkau nikmatkan kepadaku dan kedua orang 
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ayah bundaku dan supaya aku beramal dengan amal yang shalih Yang Engkau 

ridhai serta masukkanlah kiranya aku dengan rahmat Engkau ke dalam 

golongan hamba-hamba Engkau yang shalih.  

Dalam hal ini, Nabi Sulaiman as. telah melaksanakan ajaran agamanya 

yaitu berdoa dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang beliau sangat 

syukuri di waktu itu ialah karena ilmu yang dianugerahkan Tuhan kepadanya 

dapat memahami perkataan semut atau dapat mengetahui kehidupan semut. 

Disamping nikmat-nikmat yang lain, seperti nikmat kekuasaan, nikmat 

kerajaan, nikmat Nubuwwat terutama nikmat dapat menguasai makhluk-

makhluk halus untuk dimanfaatkan tenaganya bagi kepentingan kerajaannya. 

Selain itu, Nabi Sulaiman as. juga berdoa supaya Dia dimasukkan dalam 

golongan hamba yang shalih, berfaedah, dan berjasa hidupnya di dunia 

sehingga tidak terbuang sia-sia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Di dalam tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, cerita semut 

dalam al-Qur‟an surat al-Naml ayat 17-19 tersebut mengandung nilai karakter 

berupa  disiplin, kerja keras, kreatif, religius, dan peduli sosial. 

2. Sedangkan di dalam tafsir al-Azhar karya Haji Abdul Malik Karim Amarullah 

(HAMKA), cerita semut tersebut mengandung nilai karakter berupa disiplin, 

kreatif, peduli sosial, dan religius. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang ditemukan, maka penulis 

merekomendasikan bagi pelaku pendidikan untuk merenungkan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang dimiliki oleh seekor semut, yang mana karakter 

tersebut sama dengan karakter manusia. Melalui perenungan, kita bisa 

menjadikan cerita semut tersebut sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan 

keterbatasan dalam segala hal, maka penulis berharap akan ada penelitian 

selanjutnya yang akan menyempurnakan penelitian ini.   

 


