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ABSTRAK 
 

Mahmudah, Umi.“Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam 
Buku Kisah Hidup ‘Umar Ibn Khattâb Karya Dr. 
Musthafa Murad”. Skripsi. Ponorogo: Fakultas 
Tarbiyah dan Pendidikan Agama Islam IAIN Ponorogo, 
2019. Pembimbing Kharisul Wathoni, M.Pd. I. 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Buku Kisah Hidup ‘Umar ibn 

                       Khattâb. 

Untuk menumbuhkan karakter positif pada anak, pendidik 
perlu mengenalkan tokoh atau idola. Tokoh-tokoh atau pahlawan 
Muslim banyak sekali yang bisa diambil keteladanannya. Salah 
satu dari sahabat tersebut  adalah ‘Umar ibn Khattâb yang 
biografinya ditulis oleh Musthafa Murad dalam bukunya Kisah 
Hidup ‘Umar Ibn Khattâb. Dalam buku tersebut banyak sekali 
mengandung nilai-nilai pendidikan, terutama mengenai 
pendidikan karakter. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat 
judul Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Buku “Kisah 
Hidup ‘Umar Ibn Khattâb” Karya Dr. Musthafa. 

Untuk mendeskripsikan masalah di atas, peneliti 
merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apa saja nilai-nilai 
pendidikan karakter ‘Umar Ibn Khattâb dalam buku Kisah Hidup 
‘Umar ibn Khattâb Karya Dr. Musthafa Murad? (2) Bagaimana 
relevansinya nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku tersebut 
dengan pendidikan Islam? 

Untuk menjawab permasalah tersebut, penulis 
menggunakan metode content analysis (analisis isi). Sedangkan 
jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 
research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan 
suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelitian kritis 
dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. 



 

 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) Nilai-nilai 
pendidikan karakter ‘Umar Ibn Khattâb dalam buku “Kisah 
Hidup ‘Umar Ibn Khattâb” karya Dr. Musthafa Murad. Bahwa 
dalam buku tersebut terdapat nilai-nilai pendidikan karakter 
diantaranya: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, 
Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat 
Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/ 
Komunikatif, Cintai Damai, Gemar Membaca, Peduli 
Lingkungan, Peduli Sosial, Tanggung Jawab. (2) Nilai-nilai 
pendidikan karakter ‘Umar Ibn Khattâb dalam buku “Kisah 
Hidup ‘Umar Ibn Khattâb” karya Dr. Musthafa Murad memiliki 
relevansi dengan pendidikan agama Islam. Diantaranya dengan 
prinsip pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, 
tugas pendidikan agama Islam, dan metode pendidikan agama 
Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

            BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan media utama dalam 

membangun kecerdasan sekaligus kepribadian anak 

manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan 

secara terus menerus dibangun dan dikembangkan agar 

proses pelaksanaannya menghasilkan generasi yang dapat 

diharapkan. Dalam rangka menghasilkan peserta didik 

yang unggul dan dapat diharapkan, proses pendidikan 

juga senantiasa dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu 

upaya perbaikan kualitas pendidikan adalah munculnya 

gagasan mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam 

dunia pendidikan di Indonesia. Gagasan ini muncul 

karena proses pendidikan yang selama ini dilakukan 

            1 



 

 

dinilai belum sepenuhnya berhasil dalam membangun 

manusia Indonesia yang berkarakter.1 

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk 

membantu perkembangan jiwa anak secara lahir maupun 

batin menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan 

lebih baik. Pendidikan karakter juga merupakan proses 

yang berkelanjutan dan tidak pernah berakhir, sehingga 

menghasilkan perbaikan kualitas yang 

berkesinambungan. Pendidikan karakter harus 

menumbuhkembangkan nilai-nilai filosofis dan 

mengamalkan seluruh karakter bangsa secara utuh dan 

menyeluruh. Pendidikan karakter memiliki makna lebih 

tinggi dari pada pendidikan moral, karena pendidikan 

karakter tidak hanya berkaitan dengan masalah benar 

salah, tapi bagaimana menanamkan kebiasaan tentang 

hal-hal yang baik dalam kehidupan, sehingga anak 

memiliki kesadaran, pemahaman yang tinggi, kepedulian 

                                                            
          1Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di 
Indonesia (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 9.  



 

 

dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam 

kehidupan sehari-hari.2 

Karakter dalam pandangan Islam lebih dikenal 

dengan akhlak. Untuk itu,  harus bersendikan pada nilai-

nilai pengetahuan ilahiyah,  bermuara dari nilai-nilai 

kemanusiaan dan berlandaskan pada ilmu pengetahuan, 

sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia 

yang menyeluruh dari kehidupan manusia, baik dalam 

rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, 

dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, 

budaya dan adat istiadat.3  

Dalam Undang-Undang  Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

                                                            
          2 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Krakter (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2013), 1. 
           3Pupuh Fathurrohman, et al. Pengembangan Pendidikan Karakter 
(Bandung: Refika Aditama, 2013), 18. 



 

 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.4 

 

Mencermati fungsi pendidikan nasional, yakni 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa, seharusnya memberikan 

pencerahan yang memadai bahwa pendidikan harus 

berdampak pada watak manusia atau bangsa Indonesia.5 

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa  pendidikan 

belum memberikan pencerahan yang memadai bagi 

generasi muda bangsa Indonesia. Seperti pada kasus 

berikut:  

Adiptya Sumana, pelajar salah satu SMK swasta 
di Ponorogo ditemukan tewas di pinggir jalan 
menuju wisata Telaga Ngebel, Desa Kemiri, 

                                                            
           4 Departemen Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia 
tentang Pendidikan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 
2006), 8. 
           5Dharma Kesuma, et al. Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan 
Praktik di Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 6. 



 

 

Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, 
Kamis (8/8/2019). Pelajar berumur 16 tahun asal 
Desa Wates, Kecamatan Jenangan, Kabupaten 
Ponorogo itu tewas diduga bunuh diri dengan 
cara minum pestisida. Kabarnya, ia nekat 
mengakhiri hidupnya setelah terlibat masalah 
percintaan.6 
 

Rusaknya akhlak dan moral generasi muda 

bangsa Indonesia, menjadikan pendidikan karakter sangat 

diperlukan untuk membentuk kepribadian luhur generasi 

muda agar tidak bertentangan dengan norma hukum dan 

agama. Keluarga menjadi pelabuhan pertama dalam 

pembentukan karakter, kemudian sekolah juga berperan 

penting untuk membina, mendidik cara hidup dan 

berperilaku anak didik dalam menghadapi tantangan di 

masa depan, terutama ketika bersentuhan langsung 

dengan modernitas dan globalitas yang setiap saat dapat 

meruntuhkan karakter luhur masing-masing anak didik. 

                                                            
            6 Narendra Bakrie Mita Kusuma, Pelajar di Ponorogo Tewas 
Diduga Bunuh Diri Tenggak Potas  
(https://www.google.com/amp/s/jatimnow.com/baca-18715-pelajar-di-
ponorogo-tewas-diduga-bunuh-diri-tenggak-potas-amphtml), diakses 9 
September 2019. 



 

 

Pendidikan karakter memerlukan pembiasaan, 

pembiasaan berbuat baik, pembiasaan berlaku jujur, malu 

berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan 

lingkungan kotor. Karakter tidak terbentuk secara instan, 

tapi dilatih secara serius dan proporsional agar mencapai 

bentuk dan kekuatan yang ideal.7 Untuk menumbuhkan 

karakter positif pada anak, pendidik perlu mengenalkan 

kepada mereka tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan 

yang bisa dijadikan idola.8 Tokoh-tokoh atau pahlawan 

Muslim banyak sekali yang bisa diambil keteladanannya, 

seperti sahabat nabi yang banyak memiliki keutamaan. 

Dalam buku-buku Sejarah Kebudayaan Islam 

banyak sekali dijelaskan mengenai biografi sahabat-

sahabat Nabi Muhammad SAW. yang mempunyai 

keutamaan dan patut untuk diteladani. Salah satu dari 

sahabat tersebut yaitu  khalifah ‘Umar ibn Khattâb. 

                                                            
          7Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi 
(Bandung: Alfabeta, 2014), 29. 
            8Abdullah Munir, Pendidikan Karakter: Membangun Karakter 
Anak Sejak dari Rumah (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2010), 117. 



 

 

‘Umar ibn Khattâb adalah sahabat Rasulullah yang paling 

cermelang, sang inspirator umat islam. ‘Umar adalah 

benteng agama Islam yang paling kokoh sekaligus 

pilarnya yang paling kuat. ‘Umar adalah panglima besar 

yang menata sejarah besar. Dialah yang memimpin 

pasukan Islam untuk meruntuhkan imperium agung 

Persia dan mengguncang imperium adiluhung 

Bizantium.9 Dari keutamaan yang dimilikinya tersebut, 

maka ‘Umar ibn Khattâb dapat dijadikan sebagai figur 

keteladanan  dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan 

karakter kepada generasi muda. Di dalam buku kisah 

hidup ‘Umar ibn Khattâb karya Dr. Musthafa Murad, 

biografi ‘Umar ibn Khattâb dijelaskan lebih mendetail, 

karena buku tersebut secara khusus hanya menjelaskan 

tentang perjalanan hidup  ‘Umar ibn Khattâb, sehingga 

keteladanan nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku 

                                                            
           9 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab (Jakarta: 
Zaman, 2014), 11. 



 

 

tersebut dapat ditanamkan dengan baik kepada generasi 

muda.  

Dalam buku Kisah Hidup ‘Umar Ibn Khattâb 

yang secara khusus menceritakan biografi ‘Umar ibn 

Khattâb, dan  banyak sekali pelajaran yang bisa diambil 

untuk dijadikan sebagai teladan, karena ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki sifat dan kepribadian baik, ‘Umar 

banyak mendapat julukan seperti al-faruq yang berarti 

sang pembeda, karena ia dapat membedakan yang benar 

dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Abu Hafsh 

yang berarti ayah Hafshah, perempuan mulia yang 

kemudian menjadi istri Rasulullah. Amir al-Mu’minin 

yang berarti pemimpin orang beriman.10 Berdasarkan 

latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

penulis merumuskan judul penelitian “Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter dalam buku kisah hidup ‘Umar 

Ibn Khattâb karya Dr. Musthafa Murad”. 

                                                            
            10 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab (Jakarta: 
Zaman, 2014), 15‐17. 



 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter dalam “Buku 

Kisah Hidup ‘Umar ibn Khattâb” karya Dr. Musthafa 

Murad?  

2. Bagaimana relevansinya nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam buku tersebut dengan pendidikan 

Islam? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berangkat dari permasalahan yang di ungkapkan 

di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam “Buku Kisah Hidup ‘Umar ibn 

Khattâb”  karya Dr. Musthafa Murad. 

2. Untuk menganalisis dan merelevansikan nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam “Buku Kisah Hidup 



 

 

‘Umar ibn Khattâb”  karya Dr. Musthafa Murad 

dengan pendidikan Islam. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat hasil kajian ini ditinjau dari 

dua sisi, yaitu secara teoritis dan praktis. Dengan 

demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Berguna memberi sumbangan pengetahuan 

dan wawasan melalui “Buku Kisah Hidup 

‘Umar ibn Khattâb” karya Dr. Musthafa 

Murad. 

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, 

khususnya tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam “Buku Kisah Hidup ‘Umar ibn 

Khattâb”  karya Dr. Musthafa Murad. 

 



 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, untuk mengetahui lebih dalam 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku 

“Buku Kisah Hidup ‘Umar ibn Khattâb”  

karya Dr. Musthafa Murad. 

b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan keilmuwan bagi 

pengembangan pendidikan karakter, terutama 

dalam “Buku Kisah Hidup ‘Umar ibn 

Khattâb”  karya Dr. Musthafa Murad. 

 

E. KAJIAN TEORI 

1. Pengertian Nilai 

Kata value yang kemudian diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia menjadi nilai, berasal dari 

bahasa latin valer atau bahasa Prancis Kuno valoir. 

Sebatas arti denotatifnya, valere, valoir, value, dapat 

dimaknai sebagai harga. Namun, ketika kata tersebut 



 

 

sudah dihubungkan dengan suatu obyek atau 

dipersepsi dari suatu sudut pandang tertentu, maka 

makna yang terkandung di dalamnya memiliki 

taksiran yang bermacam-macam.11 

Secara garis besar nilai dibagi dalam dua 

kelompok, yaitu nilai-nilai nurani dan nilai-nilai 

memberi. Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada 

dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi 

perilaku serta cara kita memperlakukan orang lain. 

Nilai-nilai nurani antara lain kejujuran, keberanian, 

cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, 

kemurnian, kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah 

nilai yang perlu di praktikkan atau diberikan, 

kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. 

Nilai-nilai memberi antara lain setia, dapat 

                                                            
       11 Rohmat Mulayana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai 
(Bandung: Alfabeta, 2011), 7. 



 

 

dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak 

egois, baik hati, ramah, adil, dan murah hati.12 

Definisi nilai menurut Kurt Baier seorang 

sosiolog menafsirkan nilai dari sudut pandangnya 

sendiri tentang keinginan, kebutuhan, kesenangan 

seseorang, sampai pada sanksi dan tekanan dari 

masyarakat. Seorang psikolog menafsirkan nilai 

sebagai suatu kecendrungan perilaku yang berawal 

dari gejala-gejala psikologis, seperti hasrat, motif, 

sikap kebutuhan dan keyakinan yang dimiliki secara 

individual sampai pada wujud tingkah lakunya yang 

unik. Pengertian nilai yang lebih sederhana, namun 

mencakup keseluruhan aspek yang terkandung dalam 

definisi di atas yaitu nilai adalah rujukan dan 

keyakinan dalam menentukan pilihan.13 

 

2. Pengertian Pendidikan 
                                                            
       12 Zain elmubarok, Membumikan Pendidikan NIlai (Bandung: 
Alfabeta, 2009), 7. 
       13 Rohmat Mulayana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, 7-11. 



 

 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari 

kehidupan manusia yang tak pernah bisa 

ditinggalkan. Pendidikan bisa dianggap sebagai 

sebuah proses yang terjadi secara tidak sengaja atau 

berjalan utuh.14 Menurut John Dewey pendidikan 

adalah proses pembentukan kecakapan fundamental 

secara intelektual dan emosional ke arah alam dan 

sesama manusia. Tujuan pendidikan dalam hal ini 

agar generasi muda sebagai penerus generasi tua 

dapat menghayati, memahami, mengamalkan nilai-

nilai atau norma-norma tersebut dengan cara 

mewarisi segala pengalaman, pengetahuan, 

kemampuan dan keterampilan yang melatarbelakangi 

nilai-nilai serta norma-norma hidup dalam 

kehidupan.15 Menurut Hasan Langgulung pendidikan 

dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi 

                                                            
       14 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik & 
Praktik (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 287. 
       15Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan 
Krisis Multidimensional (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 67. 



 

 

masyarakat dan dari segi individu. Dari segi 

masyarakat, pendidikan berarti pewarisan 

kebudayaaan dari generasi tua kepada generasi muda 

agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan. 

Sementara dari segi individu, pendidikan berarti 

pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan 

tersembunyi.16  

a. Pendidikan Karakter 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan  seseorang 

dengan yang lain, tabiat, watak.17  Bila dilihat 

dari asal katanya, Istilah karakter berasal dari 

bahasa Yunani karasso, yang berarti cetak biru, 

format dasar, atau sidik seperti dalam sidik jari. 

Pendapat lain mengatakan bahwa istilah  

                                                            
        16Sutrisno, et al. Pendidikan Islam Berbasis Problem Sosial 
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 18-19. 
        17Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 683. 



 

 

karakter berasal dari bahasa Yunani charassein, 

yang berarti membuat tajam atau membuat 

dalam.18 Karakter juga dimaknai sebagai cara 

berpikir serta berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik 

dalam lingkungan  keluarga, bangsa, dan 

negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan 

siap mempertanggung jawabkan setiap akibat 

dari keputusannya. 19 

Istilah karakter  dalam terminology Islam 

lebih dikenal dengan akhlak. Untuk itu, struktur 

akhlak (karakter Islam) harus bersendikan pada 

nilai-nilai pengetahuan ilahiyah, bermuara dari 

nilai-nilai kemanusiaan dan berlandaskan pada 

                                                            
        18Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, 
Strategi, dan Langkah Praktis (Jakarta: Erlangga, 2011), 18. 
        19Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan 
Karakter  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 41. 



 

 

ilmu pengetahuan.20 Perkataan akhlaq berasal 

dari bahasa Arab, jama’ dari khuluq yang 

memiliki arti tabiat, budi pekerti.21 Rumusan 

pengerian akhlak timbul sebagai media yang 

memungkinkan adanya hubungan baik antara 

Khaliq dan makhluk serta antara makhluk 

dengan makhluk. Perkataan ini bersumber dari 

kalimat yang tercantum dalam al-Qur’an 

sebagai berikut: 

 

 

Artinya: “Dan sesungguhnya engkau (Ya 

Muhammad) benar-benar berbudi 

pekerti yang luhur”.22 

                                                            
        20Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter, 18. 
        21Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-
Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 364. 
        22 al-Qur’an, 68: 4. 

y7 ¯ΡÎ) uρ 4’ n?yès9 @, è=äz 5ΟŠ Ïà tã ∩⊆∪    



 

 

Menurut Sa’adudin yang dikutip oleh 

Abdul Majid dan Dian Andayani 

mengemukakan bahwa akhlak mengandung 

beberapa arti, di antaranya:  

1) Tabi’at, yaitu sifat dalam diri yang 

terbentuk oleh manusia tanpa dikehendaki 

dan tanpa diupayakan. 

2) Adat, yaitu sifat dalam diri yang 

diupayakan manusia melalui latihan, yakni 

berdasarkan keinginan. 

3) Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang 

menjadi tabi’at dan hal-hal yang 

diupayakan hingga menjadi adat. 23 

Pendidikan karakter, menurut Ratna 

Megawangi merupakan sebuah usaha untuk 

mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya 

                                                            
        23Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif 
Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 9-10. 



 

 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka 

dapat memberikan kontribusi yang positif 

kepada lingkungannya. Definisi lainnya 

dikemukakan oleh Fakry Gaffar, pendidikan 

karakter merupakan sebuah proses transformasi 

nilai-nilai kehidupan untuk 

ditumbuhkembangkan dalam kepribadian 

seseorang, sehingga menjadi satu dalam 

perilaku kehidupan orang tersebut.24 

Dari beberapa definisi tersebut, penulis 

menyimpulkan bahwa pendidikan karakter 

merupakan suatu proses pembentukan nilai-nilai 

kehidupan untuk membentuk kepribadian yang 

baik, sehingga dapat memberikan perubahan 

terhadap lingkungannya. 

1) Tujuan Pendidikan Karakter 

                                                            
        24 Kesuma, Pendidikan Karakter, 5. 



 

 

Pendidikan karakter dimaknai 

sebagai pendidikan yang mengembangkan 

nilai-nilai karakter pada peserta didik, 

sehingga mereka memiliki nilai dan 

karakter sebagai karakter dirinya, 

menerapakan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan dirinya, sebagai anggota 

masyarakat dan warga negara yang 

religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. 

Menurut Said Hasan yang dikutip oleh 

Zubaedi, pendidikan karakter secara 

terperinci memiliki lima tujuan, yaitu: 

a) Mengembangkan potensi kalbu, 

nurani, afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang 

memiliki nilai-nilai karakter bangsa. 

b) Mengembangkan kabiasaan dan 

perilaku peserta didik yang terpuji dan 



 

 

sejalan dengan nilai-nilai universal 

dan tradisi budaya bangsa yang 

religius. 

c) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan 

tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa. 

d) Mengembangkan kemampuan peserta 

didik menjadi manusia yang mandiri, 

kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 

e) Mengembangkan lingkungan 

kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh 

kreativitas dan persahabatan, dan 

dengan rasa kebangsaan yang tinggi.25 

2) Landasan Pendidikan Karakter 

Sebuah peradaban akan menurun, 

apabila terjadi kemerosotan moral pada 
                                                            
       25Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsep dan Aplikasinya 
dalam Lembaga Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 
2011), 17-18. 



 

 

masyarakatnya. Banyak pakar, filusuf, dan 

orang bijak mengatakan bahwa faktor 

moral (akhlak) adalah hal utama yang 

harus dibangun terlebih dahulu agar dapat 

membangun sebuah masyarakat yang maju, 

tertib, aman dan sejahtera. Salah satu 

kewajiban utama yang harus dijalankan 

oleh para orangtua dan guru adalah 

melestarikan dan mengajarkan nilai-nilai 

moral kepada anak-anak. Nilai-nilai moral 

yang ditanamkan akan membentuk  

karakter (akhlak mulia) yang merupakan 

fondasi penting bagi terbentuknya sebuah 

tatanan masyarakat yang beradab dan 

sejahtera. Untuk membentuk  karakter, 

mutlak diperlukan landasan 

penyelenggaraan pendidikan karakter. 



 

 

Landasan pelaksanaan pendidikan 

karakter sangat jelas.  Hal ini tampak 

dalam Undang-Undang Sisdiknas yang 

menyatakan:  

“Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
beakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab.”26 

Dalam pasal tersebut, secara tersirat 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi dan bertujuan 

membentuk karakter (watak) peserta didik 

menjadi insan kamil (manusia sempurna). 

Dengan  demikian, landasan yuridis  

                                                            
       26 Undang-Undang  Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 
2003 Pasal 3. 



 

 

pelaksanaan pendidikan karakter adalah 

undang-undang tersebut. 27 

Menurut Sa’dun Akbar dalam 

penelitiannya Revitalisasi Pendidikan 

Karakter di Sekolah Dasar yang dikutip 

oleh Novan Ardi Wiyani terdapat enam 

landasan pendidikan karakter, yaitu 

landasan filsafat manusia, landasan filsafat 

pancasila, landasan filsafat pendidikan, 

landasan religius, landasan sosiologis, dan 

landasan psikologis. 28 

a) Landasan filsafat manusia 

Manusia yang ketika 

dilahirkan berwujud anak manusia 

belum tentu dalam proses 

perkembangannya menjadi manusia 

yang sesungguhnya. Agar dapat 
                                                            
       27 Novan Ardi Wiyani, Konsep, Praktik & Strategi Membumikan 
Pendidikan Karakter di SD (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 31-32. 
       28 Ibid., 32. 



 

 

menjadi manusia yang sesungguhnya, 

dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya, maka anak-anak 

manusia memerlukan bantuan. Upaya 

membantu manusia untuk menjadikan  

manusia yang sesungguhnya itulah 

yang disebut pendidikan. Oleh sebab 

itu, pendidikan karakter sangat  

diperlukan bagi manusia sepanjang 

hidupnya, agar menjadi manusia yang 

berkarakter baik. 

 

b) Landasan filsafat pancasila 

Manusia Indonesia yang ideal 

adalah manusia pancasialis, yaitu 

menghargai nilai-nilai ketuhanan, 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, 

dan keadilan sosial. Nilai-nilai 



 

 

pancasila tersebut seharusnya menjadi 

core value dalam pendidikan karakter 

di negeri ini. 

c) Landasan filsafat pendidikan 

Pendidikan menyatakan bahwa 

pendidikan pada dasarnya bertujuan 

untuk mengembangkan kepribadian 

utuh dan mencetak warga negara yang 

baik. Pada dasarnya pendidikan 

karakter merupakan proses 

internalisasi nilai-nilai moral yang 

diintergrasikan dalam berbagai macam 

mata pelajaran yang diajarkan di 

satuan-satuan pendidikan. 

d) Landasan religius 

Manusia adalah makhluk ciptaan 

Tuhan. Dalam pendidikan karakter 

perlu mengembangkan karakter 



 

 

manusia yang berperilaku hidup sehat, 

patuh terhadap ajaran-ajaran Tuhan 

dan pada peraturan-peraturan dalam 

hidup berbangsa dan bernegara, serta 

mempunyai sifat-sifat manusiawi, 

seperti empatik, simpatik, perhatian, 

peduli, membantu, menghargai, dan 

lain-lain. 

e) Landasan sosiologis 

Secara sosiologis, manusia 

Indonesia hidup dalam masyarakat 

heterogen yang terus berkembang di 

tengah masyarakat dengan suku, etnis, 

agama, golongan, status sosial, dan 

ekonomi yang berbeda-beda. Oleh 

karena itu, upaya mengembangkan 

pendidikan karakter saling menghargai 



 

 

dan toleran pada aneka ragam 

perbedaan menjadi sangat mendasar. 

f) Landasan psikologis 

Dari sisi psikologis manusia 

diharapkan mampu memahami dirinya 

sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa, mampu untuk mengenali 

perbedaan dalam suasana hati, 

tempramen, motivasi, kehendak, 

mampu membaca kehendak dan 

keinginan orang lain, bahkan ketika 

keinginan tersebut disembunyikan, 

serta mampu berinteraksi dengan 

sesama secara baik. Oleh karena itu, 

diperlukan pendidikan karakter yang 

terkait dengan kesopanan, kesantunan, 

penghargaan, dan kepedulian.29 

3) Metode Pendidikan Karakter 
                                                            
        29 Ibid., 32-35. 



 

 

Dalam mendidik kepribadian perlu 

sebuah sistem ataupun metode tepat agar 

proses internalisasi dapat berjalan dengan 

baik, lebih penting lagi adalah anak mampu 

mewujudkan dalam kehidupannya sehari-

hari. Pembinaan kepribadian membutuhkan 

perhatian besar dari berbagai pihak dalam 

rangka mewujudkan manusia yang 

memiliki skill, kreatif, sehat jasmani dan 

rohani sekaligus berkepribadian mulia.30 

Menurut Doni Koesoema yang dikutip oleh 

Jamal Ma’mur Asmani,  metode 

pendidikan karakter antara lain, 

mengajarkan, keteladanan, menentukan 

prioritas, praksis prioritas, dan refleksi.31 

a) Mengajarkan 

                                                            
        30Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter, 49. 
         31Jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan 
Karakter di Sekolah (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 67. 



 

 

Mengajarkan pendidikan karakter 

dalam rangka memperkenalkan 

pengetahuan teoritis tentang konsep-

konsep nilai. Mengajarkan konsep-

konsep nilai yang ada dalam 

pendidikan karakter menjadi bagian 

dari pemahaman pendidikan karakter. 

b) Keteladanan 

Keteladanan menjadi salah satu mutu 

yang tertinggi bagi keberhasilan dari 

sebuah tujuan pendidikan karakter. 

Pengajaran pendidikan karakter tidak 

sekedar melalui materi yang 

diucapkan oleh guru melalui 

pembelajaran di kelas, tetapi guru 

sebagai teladan harus mengamalkan 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kehidupannya.  



 

 

c) Menentukan Prioritas 

Lembaga pendidikan memiliki 

prioritas dan tuntutan dasar atas 

karakter yang akan diterapkan dalam 

lembaganya. Pendidikan karakter 

mempunyai banyak nilai yang dapat 

dijadikan visi dari lembaga 

pendidikan. Oleh karena itu, lembaga 

penididikan harus menentukan standar 

karakter bagi peserta didiknya. 

d) Praksis Prioritas 

Praksis priorotas merupakan bukti 

dilaksanakannya prioritas nilai 

pendidikan karakter. Lembaga 

pendidikan harus mampu membuat 

pemerikasaan sejauh mana visi 

sekolah merealisasikan nilai-nilai 

pendidikan karakter. 



 

 

e) Refleksi 

Karakter yang telah dibentuk oleh 

lembaga pendidikan melalui berbagai 

macam program dan kebijakan perlu 

dievaluasi dan direfleksikan secara 

terus menerus.32 

4) Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Karakter yang baik merupakan hal 

yang kita inginkan bagi anak-anak kita. 

Seorang filusuf Yunani bernama 

Aristoteles berpendapat bahwa untuk 

menumbuhkan karakter yang baik dalam 

kehidupan yaitu dengan melakukan 

tindakan-tindakan yang benar sehubungan 

dengan diri sendiri dan orang lain. Karakter 

yang baik terdiri dari mengetahui hal yang 

baik, menginginkan hal yang baik, dan 

melakukan hal yang baik, kebiasaan dalam 
                                                            
        32 Ibid., 68-69. 



 

 

cara berfikir, kebiasaan dalam hati, dan 

kebiasaan dalam tindakan.33  

Sedangkan dalam UU Sisdiknas 

dijelaskan, nilai pendidikan karakter adalah 

nilai-nilai yang akan ditanamkan dalam diri 

anak melalui proses pendidikan sehingga 

nilai-nilai yang ditanamkan pada diri anak 

dapat menjadi karakter yang membentuk 

seseorang pribadi yang utuh. Nilai disini 

memiliki arti beberapa ajaran karakter yang 

patut untuk dikembangkan. Sedangkan 

istilah pendidikan karakter diambil dari 

istilah pendidikan karakter yang 

dikembangkan di Indonesia. Sehingga nilai 

pendidikan karakter disini bermakna 

beberapa nilai atau karakter yang patut 

                                                            
          33Thomas Lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter: 
Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan Tentang Sikap 
Hormat dan Bertanggung Jawab, terj. Juma Abdu Wamaungo (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2013), 81-82. 



 

 

untuk diajarkan oleh pendidikan karakter di 

Indonesia. Nilai-nilai yang dikembangkan 

dalam pendidikan karakter di Indonesia 

berasal dari empat sumber, yaitu : Agama, 

Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan 

nasional yang tertuang dalam undang-

undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas). Dari empat 

sumber tersebut, teridentifikasi 18 nilai 

dalam pendidikan karakter yaitu:34 

a) Religius, yaitu sikap dan perilaku 

yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 
                                                            
            34 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi Dan 
Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan (Jakarta: Kencana Predana 
Media, 2012) 



 

 

b) Jujur, yaitu perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan. 

c) Toleransi, yaitu sikap dan tindakan 

yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap,dan 

tidakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

d) Disiplin, yaitu tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

e) Kerja keras, yaitu tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. 



 

 

f) Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan 

sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah 

dimiliki. 

 

g) Mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang 

tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

h) Demokratis, yaitu cara befikir, 

bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan 

oranglain.  

i) Rasa Ingin Tahu, yaitu sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 



 

 

j) Semangat Kebangsaan, yaitu cara 

berfikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan Negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. 

k) Cinta Tanah Air, yaitu cara berfikir, 

bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan 

Negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

l) Menghargai Prestasi, yaitu sikap dan 

tindakan yang mendorong dirnya 

untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

m) Bersahabat/Komunikatif, yaitu sikap 

dan tindakan yang mendorong dirnya 



 

 

untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

n) Cintai Damai, yaitu sikap dan 

tindakan yang mendorong dirnya 

untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

o) Gemar Membaca, yaitu kebiasaan 

menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirya. 

p) Peduli Lingkungan, yaitu sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam di sekitarnya, dan 



 

 

mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi. 

q) Peduli Sosial, yaitu sikap dan tindakan 

yang selalu ingin member bantuan 

pada orang laid an masyarakat yang 

membutuhkan. 

r) Tanggung Jawab, yaitu sikap dan 

perilaku seseorang untuk elaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia laukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

b. Pendidikan Islam 

1) Pengertian Pendidikan Islam 

Mengenai pengertian pendidikan, 

sudah terpaparkan di atas bahwasannya 



 

 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memilih kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan Negara. 

Pendidikan dalam wacana keislaman 

lebih populer dengan istilah tarbiyah, ta’lim, 

ta’dib, riyadhah, irsyad, dan tadris. Masing-

masing istilah tersebut memiliki keunikan 

makna tersendiri jika disebutkan secara 

bersamaan. Namun akan memiliki makna 

yang sama jika disebutkan salah satunya, 



 

 

karena salah satu istilah itu juga mewakili 

istilah yang lain.35 

Berikut penjelasan dari istilah-istilah 

yang telah disebutkan di atas: 

a) Tarbiyah 

Istilah tarbiyah sangat populer 

dalam khazanah pendidikan Islam, 

khususnya di Indonesia, karena nama 

ini digunakan sebagai salah satu nama 

fakultas atau jurusan pada Perguruan 

Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagai 

salah satu fakultas yang membawahi 

jurusan-jurusan pendidikan Islam. 

Menurut Fahru al-Razzi dalam 

tafsirnya, berpendapat bahwa term 

rabbayani tidak hanya pengajaran yang 

bersifat ucapan, tetapi terkait 

                                                            
            35 Abdul Mujib et al, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana, 
2008), 10. 



 

 

pengajaran tingkah laku (attitude).36 

Sementara Syed Quthub menafsirkan 

istilah tersebut sebagai pemeliharaan 

jasmani anak dan menumbuhkan 

kematangan mentalnya.37 Dua pendapat 

ini memberikan bahwa istilah tarbiyah 

mencakup tiga domain pendidikan, 

yaitu kognitif (cipta), afektif (rasa) dan 

psikomotorik (karsa) dan dua asprk 

pendidikan, yaitu jasmani dan rohani. 

Tarbiyah juga dapat diartikan 

sebagai “proses transformasi ilmu 

pengetahuan dari pendidik (rabbani) 

kepada peserta didik, agar ia memiliki 

sikap dan semangat yang tinggi dalam 

memahai dan menyadari kehidupannya, 

                                                            
        36 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran 
Tokoh (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 3. 
       37 Abdul Mujib et al, Ilmu Pendidikan Islam, 12. 



 

 

sehingga terbentuk ketakwaan, budi 

pekerti, dan kepribadian yang luhur. 

b) Ta’lim 

Sebagian para ahli 

menerjemahkan istilah tarbiyah dengan 

pendidikan, sedangkan ta’lim 

diterjemahkan dengan pengajaran. 

Tarbiyah tidak hanya bertumpu pada 

domain kognitif, tetapi juga afektif dan 

psikomotorik, sementara pengajaran 

(ta’lim) lebih mengarah pada aspek 

kognitif, misalnya penagajaran mata 

pelajaran Matematika. 

Muhammad Rasyid Ridha 

mengartikan bahwa ta’lm adalah 

“proses transmisi berbagai ilmu 



 

 

pengetahuan pada jiwa individu tanpa 

adanya batasan dan ketentuan tertentu.38 

c) Ta’dib 

Ta’dib diartikan dengan 

pendidikan sopan santun, tata krama, 

adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan 

etika. Menurut al-Naquib al-Attas, 

ta’dib berarti pengenalan dan 

pengakuan yang secara berangsur-

angsur ditanamkan kepada manusia 

tentang tempat-tempat yang tepat dari 

segala sesuatu di dalam tatanan 

penciptaan, sehingga membimbing ke 

arah pengenalan dan pengakuan 

kekuatan dan keagungan Tuhan.39 

d) Riyadhah 

                                                            
       38 Ibid., 18-19. 
       39 Ibid., 20. 



 

 

Secara bahasa riyadhah diartikan 

sebagai pengajaran dan pelatihan. Al-

Bastani berpendapat bahwa riyadhah 

dalam konteks pendidikan berarti 

mendidik jiwa anak dengan akhlak yang 

mulia. Riyadhah dalam tasawuf berarti 

latihan rohani dengan cara menyendiri 

pada hari-hari tertentu untuk melakukan 

ibadah dan tafakur mengenai hak dan 

kewajibannya. Sementara riyadhah 

dalam disiplin olahraga berarti latihan 

fisik untuk menyehatkan tubuh.  

Al-Ghazali berpendapat 

bahwasannya kata riyadhah yang 

dinisbatkan kepada anak, maka 

memiliki arti pelatihan atau pendidikan 

kepada anak. Dalam pendidikan anak, 

al-Ghazali lebih menekankan pada 



 

 

domain psikomotorik dengan cara 

melatih. Pelatihan memiliki arti 

pembiasaan dan masa kanak-kanak 

adalah masa yang paling cocok dengan 

metode pembiasaan.40 

Secara terminologi, beberapa 

para ahli mencetuskan pendapatnya 

mengenai pengertian pendidikan Islam, 

diantaranya: 

Pertama, Muhammad SA. 

Ibrahimi (Bangladesh) menyatakan 

bahwa pendidikan Islam adalah suatu 

sistem pendidikan yang memungkinkan 

seseorang dapat mengarahkan 

kehidupannya sesuai dengan ideologi 

Islam, sehingga dengan mudah ia dapat 

                                                            
       40 Ibid., 20-21. 



 

 

mebentuk hidupnya sesuai dengan 

ajaran Islam.41 

Kedua, Omar Muhammad al-

Toumi al-Syaibani mendefinisikan 

Pendidikan Islam dengan “Proses 

mengubah tingkah laku individu pada 

kehidupan pribadi, masyarakat dan alam 

sekitarnya, dengan cara pengajaran 

sebagai suatu asasi dan sebagai profesi 

di antara profesi-profesi asasi dalam 

masyarakat. 

Ketiga, Muhammad Fadhil al-

Jamali menurtnya pendidikan Islam 

adalah “Upaya mengembangkan, 

mendorong, serta mengajak manusia 

untuk lebih maju dengan berlandaskan 

nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan 

yang mulia, sehingga terbentuk pribadi 
                                                            
       41 Ibid., 25. 



 

 

yang lebih sempurna, baik yang 

berkaitan dengan akal, perasaan 

maupun perbuatan. 

Keempat, Muhammad Jabet al-

Sahlani dalam al-Tarbiyah wa al-Ta’lim 

Al-Qur’an al-Karim mengartikan 

pendidikan Islam dengan “Proses 

mendekatkan manusia kepada tingkat 

kesempurnaan dan mengembangkan 

kemampuannya.” 

Kelima, hasil seminar pendidikan 

Islam se-Indonesia tahun 1960 di 

rumuskan pendidikan Islam dengan 

“Bimbingan terhadap pertumbuhan 

rohani dan jasmani menurut ajaran 

Islam dengan hikmah mengarahkan, 

mengajarkan, melatih, mengasuh, dan 



 

 

mengawasi berlakunya semua ajaran 

Islam.”42 

Keenam, Marimba 

mendefinisikan bahwa pendidikan Islam 

sebagai bimbingan jasmani dan rohani 

berdasarkan hukum-hukum Islam, 

menuju kepada terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran 

Islam.43 

Dari berbagai pengertian di atas 

baik itu secara etimologi dan 

terminologi yang di cetuskan oleh 

beberapa ahli, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut: “Proses 

transinternalisasi pengetahuan dan nilai 

Islam kepada peserta didik melalui 

upaya pengajaran, pembiasaan, 
                                                            
       42 Abdul Mujib et al, Ilmu Pendidikan Islam, 27. 
       43 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran 
Tokoh, 9. 



 

 

bimbingan, pengasuhan, pengawasan, 

dan pengembangan potensinya, guna 

mencapai keselarasan dan 

kesempurnaan hidup di dunia dan 

akhirat.”44 

2) Prinsip-prinsip Pendidikan Islam 

a) Prinsip Integrasi (Tauhid) 

Prinsip ini meyakini bahwa dunia 

merupakan jembatan menuju akhirat dan 

memandang adanya kesatuan antara 

dunia dan akhirat. Oleh karena itu, 

pendidikan memberikan porsi yang 

seimbang untuk mencapai kebahagiaan 

keduanya. 

b) Prinsip Keseimbangan 

Islam sebagai agama yang 

seimbang mengajarkan bahwa setiap 

usaha yang dilakukan tidak hanya 
                                                            
       44 Ibid., 28 



 

 

melibatkan peran manusia, tetapi juga 

melibatkan peran Tuhan.45 

Prinsip keseimbangan ini 

merupakan konsekuensi dari prinsip 

integrasi yang memperhatikan berbagai 

aspek kehidupan manusia. keseimbangan 

yang proposional ini tercermin dan 

keseimbangan antara rohani dan jasmani, 

antara ilmu murni dan ilmu terapan, 

antara rohani dan jasmani, antara ilmu 

murni dan ilmu terapan, antara teori dan 

praktik, serta antara akidah dan akhlak. 

Prinsip keseimbangan merupakan 

keharusan agar dalam proses pembinaan 

tidak ada kesenjangan. 

c) Prinsip Persamaan dan Pembebasan 

                                                            
            45 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2013), 
64-68. 



 

 

Prinsip persamaan berangkat dari 

kenyataan bahwa semua makhluk hidup 

diciptakan oleh Dzat yang sama. 

Sementara itu, prinsip pembebasan 

dikembangkan dari nilai tauhid bahwa 

Tuhan itu Esa. Pendidikan Islam adalah 

upaya untuk membebaskan manusia dari 

belenggu nafsu dunia menuju pada nilai 

tauhid yang bersih dan mulia. Dengan 

pendidikan manusia dapat terbebas dari 

belenggu kebodohan, kemiskinan, 

kemandekan, dan nafsu hewani. 

Dipihak lain, penindasan dalam 

proses pndidikan dapat terjadi karena 

materi pembelajaran bukanlah sesuatu 

yang dibutuhkan dalam hidup. Selain itu 

penindasan juga terjadi karena metode 

pembelajaran yang bersifat monoton dan 



 

 

lebih menonjolkan keaktifan guru 

daripada parisipasi peserta didik.46 

Secara filosofis, Islam 

merupakan instrument pembebasan. Hal 

ini sesuai dengan kelahiran Islam yang 

bertujuan memberikan jalan pembebasan 

bagi umat manusia dari apa yang disebut 

Al-Qur’an “belenggu-belenggu yang 

memasung kehidupan mereka”. 

d) Prinsip Kontinuitas dan Berkelanjutan 

Dari prinsip inilah dikenal 

konsep pendidikan seumur hidup. Dalam 

Islam, belajar adalah satu kewajiban yang 

tidak pernah dan tidak boleh berakhir.  

Pendidikan seumur hidup 

tergambar secara implicit dalam Surah 

Al-‘Alaq. Surah tersebut tidak member 

batasan secara konkret tentang kapan 
                                                            
           46 Ibid., 74. 



 

 

seseorang harus belajar dan sampai 

kapan. Tuhan hanya menjelaskan bahwa 

manusia “harus membaca dan belajar”. 

Dengan demikian, manusia harus belajar 

sejak dilahirkan sampai ajalnya tiba. 

Sesungguhnya, prinsip ini 

bersumber dari pandangan mengenai 

manusia yang dalam sepanjang hidup 

dihadapkan pada berbagai tantangan dan 

godaan yang dapat menjerumuskanny ke 

jurang kebinaan. Oleh karena itu, 

manusia dituntut megakui dan menyesali 

kesalahan yang telah dilakukan, 

sekaligus memperbaiki kualitas dirinya. 

Artinya, bertaubat sesudah kazaliman 

merupakan langkah maju dalam diri 

manusia dan Allah menerimanya.47 

e) Prinsip Kemaslahatan dan Keutamaan 
                                                            
           47 Ibid., 78-79. 



 

 

Prinsip ini merupakan 

konsekuensi dari nilai-nilai akidah 

(tauhid) yang tertanam dan menjadi nilai 

dasar perilaku dalam kehidupan. Jika 

seseorang memiliki ruh tauhid yang telah 

berkembang dalam sistem moral, akhlak 

dengan kebersihanhati, dan kepercayaan 

yang jauh dari kotoran syirik, maka ia 

akan mempunyai daya juang untuk 

membela hal-hal yang beruna bagi 

kehidupan. Adapun nilai-nilai tauhid 

dapat dirasakan apabila dimanifestasikan 

dalam perilaku untuk kemaslahatan 

masyarakat. 

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa prinsip Islam identik 

dengan prinsip hidup setiap muslim, 

yaitu beriman, bertaqwa, berakhlak 



 

 

mulia, berkepribadian muslim, beramal 

shaleh, amanat dalam mengemban tugas 

sebagai khalifah di muka bumi, dan 

beribadah kepada Allah untuk mencapai 

ridha-Nya. Pada tatanan ini pula, Heri 

Jauhari Muchtar menyatakan bahwa 

prinsip-prinsip pendidikan adalah sebagai 

berikut: 

(1) Berlangsung seumur hidup. 

Menuntut ilmu merupakan 

kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh setiap muslim selama 

hidupnya.48 

(2) Tidak dibatasi ruang, dapat 

dilaksanakan di mana saja. 

(3) Berakhlak karimah. Dalam menuntut 

ilmu  harus memperhatikan adab 

atau tata tertib, baik ketika 
                                                            
          48 Ibid., 81-83. 



 

 

berlangsung proses pembelajaran, 

sebelum maupun sesudahnya, 

(4) Bersungguh-sungguh dan rajin. 

Setiap ibadah dalam Islam (termasuk 

pendidian) harus dilaksanakan 

dengan sungguh sungguh dan rajin 

(berkesinambungan) 

(5) Harus diamalkan. Setiap ilmu yang 

telah dimiliki, dipahami, dan 

diyakini keberadaannya hrus 

diamalkan serta harus membawa 

manfaat, baik bagi diri sendiri 

maupun orang lain.49 

3) Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan adalah standar udaha yang 

dapat ditentukan , serta mengarahkan usaha 

yang akan dilalui dan merupakan titik 

pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain.. 
                                                            
            49 Ibid., 83. 



 

 

Tujuan juga dapat membatasi ruang gerak 

usaha, agar kegiatan dapat terfokus pada apa 

yang dicita-citakan, dan yang terpenting lagi 

adalah dapat memberi penilaian atau evaluasi 

pada usaha-usaha pendidikan.50 

Menurut Abdurrahman Saleh 

Abdullah dalam buku Educational Theory a 

Qur’anic Outlook menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan harus meliputi empat aspek, 

yaitu: 

a) Tujuan jasmani (ahdaf al-jismiyah). 

Bahwa proses pendidikan ditujukan 

dalam kerangka mempersiapkan diri 

manusia sebagai pengemban tugas 

khalifah fi al-ardh, melalui pelatihan 

keterampilan fisik. 

b) Tujuan rohani dan agama (ahdaf al-

ruhaniyah wa ahdaf al-diniyah). Bahwa 
                                                            
       50 Abdul Mujib et al, Ilmu Pendidikan Islam,71. 



 

 

proses pendidikan ditujukan dalam 

kerangka meningkatkan pribadi 

manusia dari kesetiaan yang hanya 

kepada Allah semata, dan melaksanakan 

akhlaq qurani yang diteladani oleh Nabi 

Muhammad SAW sebagai perwujudan 

perilaku keagamaan. 

c) Tujuan Intelektual (ahdaf al-aqliyah). 

Bahwa proses pendidikan ditunjukkan 

dalam rangka mengarahkan potensi 

intelektual manusia untuk menemukan 

kebenaran dan sebab-sebabnya, dengan 

menelaah ayat-ayat-Nya, (baik qauliyah 

dan kauniyah) yang membawa pada 

perasaan keimanan kepada Allah. 

d) Tujuan sosial (ahdaf al-ijtimayyah). 

Bahwa proses pendidikan ditujukan 

dalam kerangka pembentukan 



 

 

kepribadian yang utuh. Pribadi di sini 

tercermin sebagai al-nas yang hidup 

pada masyarakat yang plural.51  

Pada hakikatnya tujuan pendidikan 

terfokus pada tiga bagian. Pertama, 

terbetuknya insan al-kamil (manusia paling 

sempurna) yang memiliki akhlak qurani. 

Kriteria insan al-kamil adalah insan yang 

beriman, yang di dalam dirinya terdapat 

kekuatan, wawasan, perbuatan, 

kebijaksanaan, dan mempunyai sifat-sifat 

yang tercermin dalam pribadi Nabi 

Muhammad SAW berupa budi pekerti yang 

mulia. Kedua, terciptanya insan yang kaffah 

dalam dimensi agama, budaya, dan ilmu. 

Ketiga, penyadaran fungsi manusia sebagai 

                                                            
           51 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan 
Pemikiran Tokoh, 11. 



 

 

hamba Allah (‘abdullah) dan wakil Tuhan di 

muka bumi (khalifah fil ardh).52 

4) Tugas Pendidikan Islam 

Tugas pendidikan Islam senantiasa 

bersambung dan tanpa batas. Karena 

hakikatnya pendidikan Islam merupakan 

proses yang tanpa akhir sejalan dengan 

konsensus universal yang ditetapkan Allah 

SWT dan rasul-Nya.  

Untuk menelaah tugas-tugas 

pendidikan Islam, dapat dilihat dari tiga 

pendekatan, yaitu: (1) pendidikan dipandang 

sebagai pengembangan potensi; (2) 

pendidikan dipandang sebagai pewarisan 

budaya; (3) pendidikan dipandang sebagai 

interaksi antara pengembangan potensi dan 

pewarisan budaya. Menurut Hasan 

Halunggung ketiga pendektan itu tidak dapat 
                                                            
           52 Ibid., 16. 



 

 

berdiri sendiri, karena merupakan satu 

keutuhan. Tetapi dalam pelaksanaannya 

terkadang salah satu diantara ketiga 

pendekatan itu ada yang lebih dominan, 

sementara yang lain proporsinya lebih 

diperkecil.53 

Secara umum tugas pendidikan Islam 

adalah membimbing dan mengarahkan 

pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik dari tahap ke tahap kehidupannya 

sampai mencapai titik kemampuan optimal.54 

5) Metode Pendidikan Islam 

Kata metode berasal dari bahasa 

Yunani. Secara etimologi, kata ini berasal 

dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta 

berarti melalui dan hodos berarti jalan atau 

cara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
                                                            
           53 Abdul Mujib et al, Ilmu Pendidikan Islam,52. 
            54 Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, Pendekatan Historis, Teoritis 
dan Praktis Filsafat Pendidikan Islam (Ciputat: PT. Ciputat Press), 32. 



 

 

kata metode diartikan sebagai cara yang 

teratur yang digunakan untuk melaksanakan 

pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang 

dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan 

guna mencapai tujuan yang ditentukan.55 

Secara terminology, Umar 

Muhammad mendefisinisikan bahwa metode 

mengajar bermakna segala kegiatan terarah 

yang dikerjaan oleh guru dalam rangka 

memantapkan mata pelajaran yang 

diajarkannya, ciri-ciri perkembangan 

muridnya, dan suasana alam sekitarnya. 

Semua itu bertujuan menolong murid-

muridnya agar mencapai proses belajar yang 

diinginkan dan perubahan yang dikehendaki 

pada tingkah laku mereka. 

                                                            
            55 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2013), 
137-138. 



 

 

Dalam pendidikan Islam, An-

Nahlawi seorang pakar pendidikan Islam, 

mengemukakan metode pendidikan yang 

berdasarkan metode Al-Qur’an dan Hadis 

yang dapat menyentuh perasaan, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Metode hiwar (percakapan) Al-Qur’an 

dan nabawi adalah percakapan silih 

berganti antara dua pihak atau lebih 

mengenai suatu topic dan sengaja 

diarahkan pada satu tujuan yang 

dikehendaki oleh pendidik. Jenis-jenis 

hiwar ini ada 5 macam, yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Hiwar Khitabi merupakan dialog 

yang diambil dari dialog antara 

Tuhan dan hamba-Nya. 



 

 

(2) Hiwar  Washfi, yaitu dialog antara 

Tuhan dan Makhluk-Nya. Misalnya, 

Surah Al-Baqarah (2) ayat 30-31.56 

øŒÎ)uρ tΑ$ s% š•/ u‘ Ïπs3 Í×̄≈ n= yϑù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû 
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Artinya : 30. ingatlah ketika 
Tuhanmu berfirman kepada Para 
Malaikat: "Sesungguhnya aku 
hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi." mereka 
berkata: "Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat 
kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, Padahal 
Kami Senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: 

                                                            
            56 Ibid., 139-140. 



 

 

"Sesungguhnya aku mengetahui 
apa yang tidak kamu ketahui." 
31. dan Dia mengajarkan kepada 
Adam Nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian 
mengemukakannya kepada Para 
Malaikat lalu berfirman: 
"Sebutkanlah kepada-Ku nama 
benda-benda itu jika kamu 
mamang benar orang-orang yang 
benar!" 
 

(3) Hiwar Qishashi adalah percakapan 

yang baik bentuk maupun rangkaian 

ceritanya sangat jelas. Hiwar ini 

merupakan bagian dari uslub kisah 

dalam Al-Qur’an. Misalnya, kisah 

Syuaib dan kaumnya yang terdapat 

dalam Surah Hud (11) ayat 84-85.57 

* 4’ n<Î)uρ t⎦t⎪ ô‰tΒ óΟèδ% s{r& $Y6ø‹yè ä© 4 tΑ$ s% ÉΘöθs)≈ tƒ 

(#ρ ß‰ç7 ôã$# ©!$# $ tΒ Νà6s9 ô⎯ÏiΒ >μ≈ s9 Î) … çν ç ö xî ( Ÿωuρ 
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            57 Ibid., 140. 
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Artinya : 84. dan kepada (penduduk) 
Mad-yan (kami utus) saudara 
mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai 
kaumku, sembahlah Allah, sekali-
kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. 
dan janganlah kamu kurangi takaran 
dan timbangan, Sesungguhnya aku 
melihat kamu dalam Keadaan yang 
baik (mampu) dan Sesungguhnya 
aku khawatir terhadapmu akan azab 
hari yang membinasakan (kiamat)." 

85. dan Syu'aib berkata: "Hai 
kaumku, cukupkanlah takaran dan 
timbangan dengan adil, dan 
janganlah kamu merugikan manusia 
terhadap hak-hak mereka dan 
janganlah kamu membuat kejahatan 
di muka bumi dengan membuat 
kerusakan. 

(4) Hiwar Jadali adalah hiwar yang 

bertujuan untuk memantapkan 



 

 

hujjah, baik dalam rangka 

menegakkan kebenaran maupun 

menolak kebatilan. Contohnya 

terdapat dalam Surah An-Najm (53) 

ayat 1-5 yang mendeskripsikan 

tentang:58 

ÉΟôf̈Ψ9 $# uρ # sŒÎ) 3“uθyδ ∩⊇∪   $ tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ 
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Artinya:  

1. demi bintang ketika terbenam. 

2. kawanmu (Muhammad) tidak 
sesat dan tidak pula keliru. 

3. dan Tiadalah yang diucapkannya 
itu (Al-Quran) menurut kemauan 
hawa nafsunya. 

                                                            
            58 Ibid., 141. 



 

 

4. ucapannya itu tiada lain hanyalah 
wahyu yang diwahyukan 
(kepadanya). 

5.  yang diajarkan kepadanya oleh 
(Jibril) yang sangat kuat. 

(5) Hiwar Nabawi adalah hiwar yang 

digunakan oleh Nabi dalam 

mendidik sahabat-sahabatnya. 

b) Metode kisah Qurani dan nabawi adalah 

penyajian bahan pembelajaran yang 

menampilkan cerita-cerita yang terdapat 

dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi 

Muhammad. 

c) Metode amtsal (perumpamaan) Al-

Qur’an adalah penyajian bahan 

pembelajaran dengan mengangkat 

perumpamaan yang ada dalam Al-

Qur’an.59 

                                                            
            59 Ibid., 142. 



 

 

d) Metode keteladanan (uswah hasanah) 

adalah memberikan teladan atau contoh 

yang baik kepada peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e) Metode pembiasaan adalah membiasakan 

peserta didik untuk melakukan suatu 

sejak ia lahir. Inti dari pembiasaan ini 

adalah pengulangan. Jadi, sesuatu yang 

dilakukan peserta didik hari ini akan 

diulang keesokan harinya dan begitu 

seterusnya. 

f) Metode ibrah dan mau’izah. Metode 

ibrah adalah penyajian bahan 

pembelajaran yang bertujuan melatih 

daya nalar pembelajar dalam menagkap 

makna terselubug dari suatu pernyataan 

atau kondisi psikis yang menyampaikan 

manusia kepada intisari sesuatu yang 



 

 

disaksikan. Sementara itu, metode 

maui’zah adalah pemberian motivasi 

dengan meggunakan keuntungan dan 

kerugian dalam melakukan perbuatan.60 

g) Metode targhib dan tarhib. Metode 

targhib adalah penyajian pembelajaran 

dalam konteks kebahagiaan hidup akhirat. 

Targhib berarti janji Allah terhadap 

kesenangan dan kenikmatan akhirat yang 

disertai bujukan. Sementara itu, tarhib 

adalah penyajian bahan pembelajaran 

dalam konteks hukuman (ancaman Allah) 

akibat perbuatan dosa yang dilakukan. 

 

 

 

F. TELAAH PUSTAKA 

                                                            
            60 Ibid., 142-143. 



 

 

Setelah melakukan tinjauan pustaka, ada 

beberapa penelitian yang membahas beberapa hal yang 

berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Adapun 

skripsi yang secara tidak langsung relevan dengan judul 

pembahasan yang akan ditulis penulis, yaitu 

1. Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Chasanah, 

jurusan Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan 

Ampel Surabaya dengan judul penelitiannya 

Strategi Pertempuran Panglima Khalid bin al-

Walid dalam Perang Yarmuk. Adapun Rumusan 

Masalah yang diambil yaitu : 

a. Bagaimana latar belakang kehidupan panglima 

Khalid bin al-Walid? 

b. Bagaimana proses terjadinya Perang Yarmuk?  

c. Bagaimana strategi pertempuran Khalid bin al-

Walid dalam Perang Yarmuk?  

Dengan hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa:  



 

 

a. Khalid bin al-Walid adalah seorang putra dari 

al-Walid bin al-Mughirah dengan Lubabah as-

Suggrah. Khalid bin al-Walid berasal dari 

keturunan bani Makhzum. Sebelum masuk 

Islam, ia adalah seorang yang sangat 

membenci Islam, tetapi pada saat sesudah 

masuk Islam ia menjadi sahabat nabi yang 

selalu berada di barisan pasukan Islam untuk 

membela agama Islam. Khalid meninggal di 

Homsh pada tahun 21 hijriyah. 

b. Perang Yarmuk adalah perang yang 

melibatkan pasukan Islam dengan pasukan 

Romawi yang terjadi di wilayah Syam. Perang 

ini berkobar pada Jumadil Akhir tahun 13 

hijriyah. 

c. Strategi yang digunakan Khalid dalam 

berperang melawan pasukan Romawi adalah 

dengan membagi semua pasukan menjadi 30-



 

 

40 kurdus atau batalion yang setiap kurdus 

terdiri dari 1000 pasukan Islam.  

Dari telaah penelitian tersebut, dengan judul 

Strategi Pertempuran Panglima Khalid bin al-

Walid dalam Perang Yarmuk, persamaannya ada 

pada tokoh yang diteliti adalah tokoh umat Islam, 

sedangkan yang menjadi perbedaannya, yaitu 

penelitian tersebut terfokus pada sejarah terjadinya 

perang Yarmuk, dan tidak membahas mengenai 

nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan terfokus pada nilai-

nilai pendidikan karakter dalam buku kisah hidup 

‘Umar ibn Khattâb karya Dr. Musthafa Murad. 

2. Skripsi yang ditulis Muhammad Ali Subandono 

Adib jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan 

Agama Islam di STAIN Ponorogo tahun 2015, 

yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Dalam Novel Hafalan Surat Delisa Karya Tere 



 

 

Liye. Adapun Rumusan Masalah yang diambil 

yaitu : 

a. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

Novel Hafalan Shalat Delisa Karya Tere Liye? 

b. Bagaimana relevansinya nilai-nilai pendidikan 

karakter tersebut dengan pendidikan Islam? 

Dengan hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa:  

a. Bahwa dalam novel Hafalan Shalat Delisa 

terdapat nilai-nilai pendidikan karakter, 

diantaranya: Pendidikan karakter religious, 

kejujuran, bersahabat, tanggungjawab, kerja 

keras, kreatif, peduli social, cinta damai, 

gemar membaca, dan toleransi. 

b. Nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terkandung di dalam novel Hafalan Shalat 

Delisa memiliki relevansi dengan pendidikan 

agama Islam. Diantaranya dengan tujuan 

pendidikan agama Islam, metode pendidikan 



 

 

agama Islam, prinsip-prinsip pendidikan 

agama Islam, dan materi pendidikan agama 

Islam. 

Dari telaah penelitian tersebut, dengan judul Nilai-

nilai Pendidikan Karakter Dalam Novel Hafalan 

Surat Delisa Karya Tere Liye, persamaannya kita 

sama-sama membahas nilai-nilai karakter, 

sedangkan yang menjadi perbedaannya, yaitu 

penelitian tersebut terfokus pada Delisa cerita fiksi 

dari Novel. Sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan terfokus pada nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam buku kisah hidup ‘Umar ibn 

Khattâb karya Dr. Musthafa Murad, yang 

merupakan cerita fakta dan merupakan tokoh 

Islam. 

3. Skrispi yang ditulis Muhammad N Hakim jurusan 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam 

di STAIN Ponorogo tahun 2015, berjudul Nilai-



 

 

nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Athirah 

Karya Alberthiene Endah. Adapun Rumusan 

Masalah yang diambil yaitu : 

a. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam novel Athirah? 

b. Bagaimana Relevansinya nilai-nilai 

pendidikan karakter novel tersebut dengan 

pendidikan Islam? 

Dengan hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa:  

a. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel 

Athirah yaitu, religious, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

bersahabat/komunikatif, peduli sosial, 

tanggung jawab. 

b. Relevansinya nilai-nilai pendidikan karakter 

tersebut dengan tujuan pendidikan Islam 

adalah dalam kaitannya dengan pendidikan, 



 

 

terlihat bahwa pendidikan karakter 

mempunyai orientasi yang sama yaitu 

pembentukan akhlakul karimah. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada relevansi atau 

hubungan antara nilai-nilai pendidikan 

karakter dengan tujuan pendidikan. 

Dari telaah penelitian tersebut, dengan judul Nilai-

nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Athirah 

Karya Alberthiene Endah, persamaannya kita 

sama-sama membahas nilai-nilai karakter dan 

sama-sama membahas seorang tokoh, karena novel 

itu terinspirasi dari kisah nyata kehidupan Jusuf 

Kalla mantan wakil Presiden Indonesia. Dan judul 

yang saya ambil adalah nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam buku kisah hidup ‘Umar ibn 

Khattâb karya Dr. Musthafa Murad. 

 

G. METODE PENELITIAN 



 

 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

pendekatan yang digunakan untuk mengungkap 

situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan 

kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data 

yang relevan yang diperoleh dari situasi yang 

alami.61 

Adapun jenis penelitian ini adalah kajian 

kepustakaan (library reseach), yaitu telaah yang 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah 

yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis 

dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan.62 Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk 

menelaah tentang nilai-nilai pendidikan karakter 

                                                            
         61M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian 
Kualitatif  (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 26. 
         62Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: 

Jurusan Tarbiyah STAIN, 2016), 55. 



 

 

yang ada dalam buku kisah hidup ‘Umar ibn 

Khattâb karya Dr. Musthafa Murad. 

 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek 

di mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam 

penyusunan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah bahan atau 

rujukan utama dalam mengadakan suatu 

penelitian, atau buku-buku yang dijadikan 

obyek studi. Adapun sumber data primer yang 

digunakan  dalam penelitian ini adalah: 

1) Murad, Mustafa. Kisah Hidup ‘Umar Ibn 

Khattâb. terj. Ahmad Ginanjar Sya’ban 

dan Lulu M. Sunman. Jakarta: Zaman, 

2014. 

b. Sumber Data Sekunder 



 

 

Sumber data sekunder adalah bahan 

pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh 

seorang penulis yang tidak secara langsung 

melakukan keterkaitan dengan obyek 

penelitian serta memiliki akurasi data fokus 

permasalahan yang akan dibahas. Sumber data 

skunder dalam penelitian ini adalah: 

1) Wiyani, Novan Ardi. Konsep, Praktik & 

Strategi Membumikan Pendidikan 

Karakter di SD. Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013. 

2) Fathurrohman, Pupuh, et al. 

Pengembangan Pendidikan Karakter. 

Bandung: Refika Aditama, 2013. 

3) Gunawan, Heri. Pendidikan Karakter: 

Konsep dan Implementasi. Bandung: 

Alfabeta, 2014. 



 

 

4) Mahbubi. Pendididikan Karakter: 

Implementasi Aswaja sebagai Nilai 

Pendidikan Karakter. Yogyakarta: 

Pustaka Ilmu, 2012. 

5) Kesuma, Dharma, et al. Pendidikan 

Karakter: Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013. 

6) Mulayana, Rohmat. Mengartikulasikan 

Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta, 

2011. 

7) Azzet, Akhmad Muhaimin. Urgensi 

Pendidikan Karakter di Indonesia. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.  

8) Asmani, Jamal Ma’mur. Buku Panduan 

Internalisasi Pendidikan Karakter di 

Sekolah. Jogjakarta: Diva Press, 2013. 



 

 

9) Munawwir, Ahmad Warson. al-

Munawwir: Kamus Arab-Indonesia. 

Surabaya: Pustaka Progresif, 2002. 

10) Tim Penyusun. Kamus Bahasa Indonesia. 

Jakarta: Pusat Bahasa Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pustaka ini, peneliti 

menggunakan teknik studi dokumenter dalam 

mengumpulkan data untuk penelitian. Teknik studi 

dokumenter adalah cara mengumpulkan data 

melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-

arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, 

dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang 

berhubungan dengan masalah penelitian.63 

 

 

                                                            
       63Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: 
Gajah Mada University Press, 2007), 141. 



 

 

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. Teknik 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis isi (content analysis). Analisis isi 

yaitu teknik untuk mengungkapkan isi sebuah buku 

yang menggambarkan situasi penulis dan 

masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Di 

samping itu, dengan cara ini dapat dibandingkan 

antara satu buku dengan buku yang lain dalam 

bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan 

waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan 

buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya 

sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat 

atau sekelompok masyarakat tertentu.64 

Tahap-tahap analisis isi adalah:  
                                                            
       64Ibid., 72-73. 



 

 

a. Menentukan permasalahan. 

b. Menyusun kerangka pemikiran dengan 

merumuskan permasalahan yang akan 

diteliti. 

c. Menyusun perangkat metodologi, yaitu 

menentukan metode yang akan digunakan, 

menentukan metode pengumpulan data dan 

menentukan analisis data. 

d. Analisis data merupakan analisis terhadap 

data yang berhasil dikumpulkan oleh 

peneliti. 65 

 

 

 

 

 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

                                                            
       65Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2004),139. 



 

 

Dalam laporan penelitian ini, akan dibagi menjadi 

4 bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab yang 

saling berkaitan satu sama lain. Sistematika selengkapnya 

sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang menggambarkan 

secara umum kajian ini, yang isinya terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka dan kajian teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam buku kisah hidup ‘Umar ibn Khattâb 

karya Dr. Musthafa Murad. 

Bab III berisi analisis dan relevansi pendidikan 

karakter dalam buku kisah hidup ‘Umar ibn Khattâb 

karya Dr. Musthafa Murad terhadap pendidikan Islam. 

Bab IV berisi penutup, yang meliputi kesimpulan 

dari penelitian ini dan saran-saran. 

 



 

 

BAB II 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM BUKU 

“KISAH HIDUP ‘UMAR IBN KHATTÂB” KARYA DR. 

MUSTHAFA MURAD 

 

A. Isi Buku “Kisah Hidup ‘Umar Ibn Khattâb” Karya Dr. 

Musthafa Murad 

1. Gelar-gelar Khalifah ‘Umar Ibn Khattâb 

a. Al-Fârûq 

Al-Fârûq sang pembeda. Demikian julukan 

yang diberikan Rasulullah untuk ‘Umar, karena ia 

dapat membedakan yang benar dan yang batil, 

yang baik dan yang buruk. ‘Umar sangat menyukai 

dan kerap memakai julukan ini. Rasulullah berkata, 

“Allah telah menempatkan kebenaran di lisan dan 

hati ‘Umar. Dialah Al-Fârûq, yang membedakan 

atau memisahkan yang hak dan yang batil. 

Namun, sebagian kalangan mengartikan 

Al-Fârûq sebagai penjaga Rasulullah dan pencerai-

cerai barisan kaum kafir, musuh yang senantiasa 

membanggakan dan melawan dakwah Rasul. Pada 

masa-masa awal memeluk Islam, ‘Umar bertanya 

kepada Rasul, “Wahai Rasulullah, bukankah hidup 



 

 

dan mati kita dalam kebenaran?” Rasul menjawab, 

“Ya! Demi Allah, hidup dan mati kita dalam 

kebenaran.” ‘Umar kembali berkata, “Jika 

demikian, mengapa kita sembunyi-sembunyi dalam 

mendakwahkan ajaran kita? Demi Dzat yang 

mengutusmu atas nama kebenaran, sudah saatnya 

kita keluar!”66 

Setelah itu, Nabi keluar dengan dua barisan 

sahabat. ‘Umar dan Hamzah dua sosok yang 

ditakuti dan disegani Quraisy memimpin setiap 

barisan. Ketika mereka memasuki Ka’bah, tak satu 

pun orang Quraisy berani mengganggu mereka. 

Karena itulah ‘Umar dipanggil Al-Fârûq. 

b. Abû Hafsh 

‘Umar juga dijuluki Abû Hafsh ayah 

Hafshah, perempuan mulia yang kemudian menjadi 

istri Rasulullah. Pernikahan Rasulullah dengan 

Hafshah merupakan bukti cinta kasih Rasul kepada 

seorang mukminat yang telah menjanda karena di 

tinggal mati suaminya Khunais ibn  Hudzafah al- 

Sahami, yang berjihat di jalan Allah dan gugur 

                                                            
            66 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab (Jakarta: 
Zaman, 2014), 15. 



 

 

pada Perang Badar. ‘Umar sangat sedih melihat 

putrinya jadi janda diusianya yang masih muda.67 

‘Umar berniat menikahkah Hafshah 

dengan seorang muslim yang saleh agar hati ‘Umar 

kembali tenang. Untuk itu, ‘Umar pergi kerumah 

Abu Bakardan meminta kesediaanya untuk meniahi 

putrinya itu. Abu Bakar diam, tidak menjawab 

sedikitpun. Kemudian umar menemui ‘Usman Ibn 

Afwan dengan permintaan yang sama. Tapi 

‘Usman ketika itu masih berkabung karena 

istrinya,Rukayah Binti Muhammad, baru saja 

meninggal dunia. ‘Usman pun menolak permintaan 

‘Umar. ‘Umar kecewa. Ia lalu menemui, 

mengadukan siakap kedua sahabatnya itu. 

Mendengar penuturan ‘Umar, Rasulullah berkata, 

’’Hafsahah akan meniah dengan lelaki yang lebih 

baik daripada ‘Usman dan Abu Bakar. ‘Usman pun 

akan menikah dengan dengan perempuan yang 

lebih baik daripada Hafshah. ‘Umar mengerti 

bahwa Rasulullah sendiri yang akan meminang 

putrinya itu. 

 

 

                                                            
            67 Ibid., 16. 



 

 

c. Amir al-Mu’minin 

‘Umar juga dicatat sebagai orang yang 

pertama kali digelari Amir al-Mu’minin pemimpin 

orang yang beriman. Seorang utusan dari Irak 

datang menghadap ‘Umar memberiakan kepada 

pemerintahan Irak. Saat tiba di Madinah, utusan itu 

masuk kemasjid bertemu dengan Amr ibn Ash. Ia 

bertanya tentang Khlifah ‘Umar, ’’Wahai Amr, 

maukah engkau mengantarku menghadap Amirul 

Mukminin?” Amr balik bertanya, “Mengapa kau 

memanggil khalifah dengan Amirul Mukminin?” 

Utusan itu menjawab, “Ya, karena Umar adalah 

pemimpin (amir), sementara kita adalah orang-

orang beriman (mu’minin).” Amr menilai 

panggilan itu sangat baik. “Demi Allah,, tepat 

sekali engkau menyebutkan namanya.” Sejak itu, 

gelar Amirul Mu’minin lekat pada Umar dan para 

khalifah sesudahnya.68 

 

B. Khalifah ‘Umar Ibn Khattâb Sebelum Memeluk 

Islam 

‘Umar lahir dari keturunan mulia. Ia berasal dari 

suku Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah 

                                                            
            68 Ibid., 17. 



 

 

pada leluhur mereka yang kesembilan. Pohon keturunan 

‘Umar dapat ditelusuri sebagai berikut: ‘Umar adalah 

putra Khattâb, putra Nufail, Putra Abd al-‘Uzza, putra 

Riyah, putra Abdullah, putra Qarth, putra Razah, putra 

‘Adiy, putra ka’ab, putra Lu’ay, putra Ghalib al-‘Adawi 

al-Quraisyi. Nasab ‘Umar bertemu dengan nasab Nabi 

Muhammad pada Ka’ab. Sementara itu, ibunda ‘Umar 

adalah Hantamah putrid Hasyim, putra al-Mughirah al-

Makhzumiyah. 

Quraisy adalah klan ningrat atau bangsawan Arab 

yang paling disegani. Para puak Quraisy tercatat sebagai 

orang terpandang dan pemegang jawatan sosial. Mereka 

adalah para saudagar, padagang kaya, penjaga ka’bah, 

pengawas para peziarah, penyelenggara diplomasi, 

penunjuk kepala suku, kesatria perang, sekaligus 

pemegang administrasi perdagangan dan peradilan 

orang-orang Arab. 

Dari klan Arab paling terhormat inilah ‘Umar 

lahir, sebagaimana Rasulullah. Ayahnya, Khattâb, 

mempunyai kedudukan tinggi. Ketika klan Quraisy 

mengumumkan perang terhadap klan Arab mana pun, 

Khattab selslu dipercaya menjadi komandan pasukan. 

Kakek ‘Umar, Nufail, adalah punggawa klan Quraisy 



 

 

yang terhormat dan dikenal dekat dengan Abdul 

Muththalib kakek Rasulullah.69 

Tak banyak yang tahu kapan pastinya ‘Umar 

dilahirkan. Riwayat termasyhur menyatakan bahwa 

‘Umar dilahirkan tiga belas tahun setelah kelahiran 

Rasulullah, atau sekitar tahun 586 M, di Makkah, kota 

kosmopolitan semenanjung Arab. Sebagai kesatria 

perang, Khattâb mengajari anaknya berbagai macam 

tradisi kelelakian khas semenanjung, mulai dari 

menggembala ternak, memanah, memainkan pedang 

dan tombak, berburu, menunggang kuda, administrasi, 

hingga baca tulis dan mazmur-mazmur leluhur. 

Baca tulis dan mengenal mazmur adalah tradisi 

yang sangat langka pada masa itu. Hal inilah yang 

kemudian menjadikan ‘Umar sebagai orang tercerdas 

dan juru tulis terkemuka. Hingga pada tahun-tahun 

pertama kenabian Muhammad, orang yang mampu baca 

tulis di seluruh semenanjung Arab bisa dihitung dengan 

jari, tak lebih dari empat belas atau tujuh belas orang. 

‘Umar muda sangat piawai mengubah syair, 

sebuah tradisi yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi 

bangsa Arab. Ia cakap menulis dan membaca syair, di 

samping banyak menghafal syair-syair Arab terkenal. Ia 

                                                            
            69 Ibid., 17-18. 



 

 

dikenal sebagai “kitab diwan berjalan” karena berhasil 

menghimpun syair-syair Arab pilihan dari para penyair 

terkemuka. Ia kerap diundang berpidato serta 

membacakan syair-syairnya di berbagai festival dan 

upacara.70 

Selain cerdas, terdidik, dan penyair andal, ‘Umar 

muda juga dikenal sebagai jawara gulat yang tangguh di 

Ukaz, sebuah gelanggang dan pasar ternama. Layaknya 

kesatria, ‘Umar berperawakan tinggi, gagah, tegap, dan 

gempal. Sorot matanya tajam. Ukaz terletak di ceruk 

bukit arafah, di sebelah selatan ka’bah, tempat pecan 

tahunan rutin diselenggarakan. Para seniman, penyair, 

pegulat, dan pembesar klan selalu darang ke pekan 

tahunan tersebut untuk mempertontonkankebolehan 

masing – masing. Nama ‘Umar sudah terkenal di arena 

tersebut. 

Konon, ‘Umar biasa pergi ke Ukaz untuk 

bergulat, adu balap kuda, dan beradu keindahan puisi. Ia 

selalu meninggalan Ukaz dengan memperbolehkan 

gelar jawara dan nama baik. Umar juga mahir dalam 

seni memanah danberkuda. Yahya bin Jabir al – 

Baladzuri memberikan kesaksian bahwa ’Umar dapat 

melompat tepat ke palana kudanya Dari atas tebing. 

                                                            
            70 Ibid.,19. 



 

 

Ketika beranjak dewasa, ‘Umar mulai menekuni 

perniagaan. ‘Umar sering pergi berdagang ke luar 

semenanjung Arab, seperti Persia, Syam (Mediterania 

Timur, sekarang meliputi Suriah, Lebanon, Yordania, 

dan palestina), hiingga Mesir. Selain mendapat 

pengalaman niaga, ‘Umar juga bnayak memperoleh 

ilmu pengetahuan yang luar biasa. wawasan dan 

kecakapan semakin terbuka luas. ‘Umar mampu 

menguasai  beberapa bahasa seprti Suryani (Suariahc-

Aramaic), Ibrani, dan Persi. 

‘Umar pun dihormati dan disegani dikalangan 

orang Arab Klanya sendiri, Quraisy, memberinya 

jawaban terhormat: ia diangkat sebagai juru 

diplomasi,utusan khusus, dan duta besar mereka. Ketika 

klan Quraisy berseteru dengn klan – klan Arab lainya, 

‘Umar kerap ditunjuk jadi juru runding yang 

memperbaiki hubungan tersebut.71    

C. Khalifah ‘Umar Ibn Khattâb Setelah Memeluk 

Islam 

’’Ya Allah, agungkanlah Islam dengan salah satu 

dari kedua lelaki ini: ‘Umar ibn Khattâb atau ‘Umar ibn 

Hisyam Abu Jahal.’’ Itulah doa Rasullulah suatu ketika. 

                                                            
           71 Ibid.,19-20. 



 

 

Saat Rasulullah  mengumumkan misi 

kenabiannya, ‘Umar tengah berusia dua puluh tujuh. 

Sebagaimana pembesar Quraisy lainya, ‘Umar 

menganggap seruan kenabian itu sebagai bid’ah dan 

kegilaan yang menentang keprcayaan agama nenek 

moyang mereka. Muhammad diangap tak lebih dari 

kahin,dukun,dan penyair gila yang sedang mencari 

sensasi dan popularitas. 

Maka tak mengherankan jika pada masa awal 

dakwah, ‘Umar sangat membenci dan memusui 

Muhammad serta para pengikutnya. Kebencian dan 

amarah ‘Umar memuncak ketika beberapa kerabat dan 

budak perempuanya mengikuti seruan Muhammad dan 

memeluk Islam. 

Labinan, budak perempuan ‘Umar yang memeluk 

Islam itu, mendapat perlakuan kasar dari tuanya. ‘Umar 

menghajar Labinan habis – habisan sampai ia sendiri 

merasa keletihan.’’Labinah Tunggu, aku mengambil 

napas dulu, dan aku akan memukulmu lagi,’’seru 

‘Umar. 

Amarah ‘Umar tak surut dengan hanya 

menghajar Labinah. Ia juga hendak meneror setiap 

pengikut Muhammad yang ia temui. Keluarlah ‘Umar 

sambil menghunus pedang. ia ingin menemui 



 

 

Muhammad dan bermaksud menantang sahabat-

sahabatnya. Orang – orang ketakutan melihatnya. 

Mereka member tahu bahwa Muhammad dan 

sahabatnya tengah berkumpul di sebuah rumah di bukit 

Shafa. Mereka sekitar empat puluh orang, lelaki dan 

perempuan.72 

Sebelum sampai ke rumah tersebut, ‘Umar 

berpapasan dengan Nu’aim ibn Abdullah. Nu’aim yang 

melihat kerut-kerut gelap dan muram pada wajah ‘Umar 

bertanya, “Ada apa denganmu, ‘Umar?” 

“Aku mencari dan mengiginkan Muhammad, 

lelaki yang mencerai-beraikan keturunan Quraisy, yang 

meruntuhkan impian mereka, menghilangkan agama 

leluhur mereka, menyerapahi tuhan-tuhan sesembahan 

mereka. Aku akan membunuh Muhammad,” jawab 

‘Umar geram. 

“Demi Allah, nafsumu telah menipu dirimu 

sendiri. Tidakkah kau melihat bahwa anak cucu Bani 

Manaf tidak akan meninggalkanmu begitu saja, mereka 

masih ada di atas bumi ini. Lalu kau akan membunuh 

Muhammad, salah seorang cucu Bani Manaf itu? 

Tidaklah kau melihat sanak keluargamu sendiri, dan 
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kepada merekalah seharusnya kautegakkan perkaramu 

itu?” 

Sejenak ‘Umar terkesiap. “siapa yang kau 

maksud dari sanak keluargaku?” Tanya ‘Umar. 

“Anak pamanmu, Sa’d ibn Zaid, dan saudari 

kandungmu, Fathimah. Demi Allah, keduanya telah 

memeluk Islam dan mengikuti ajaran agama yang 

dibawa Muhammad. Temuilah keduanya,” seru 

Nu’aim.73 

‘Umar terperangah. Ia tidak percaya bahwa 

sepupu dan adiknya telah menjadi pengikut 

Muhammad. Tanpa piker panjang, ‘Umar pulang, ia 

mencari Fathimah. Fathimah tengah bersama Sa’d dan 

Khabbah ibn al-Art. Mereka tengah membawa 

lembaran-lembaran Al-Qur’an. Khabbab sedang 

membacakan surah Thaha di hadapan keduanya, ketika 

mengetahui ‘Umar datang, Khabbab bersembunyi ke 

samping rumah. Fathimah mengambil lembaran-

lembaran suci itu dan menyembunyikannya di bawah 

pahanya. ‘Umar sebenarnya telah mendengar lantunan 

ayat Al-Qur’an yang dibacakan Khabbab itu. 

“Suara apa yang baru saja aku dengar?” Tanyau 

‘Umar. 

                                                            
            73 Ibid., 22. 



 

 

“Kami tidak mendengar apa-apa,” jawab 

keduanya, 

“Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan 

apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengar kabar jika 

kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan 

mengingkari ajaran leluhur kita,” kata ‘Umar. 

‘Umar lalu mendekati sepupunya, Sa’d ibn Zaid, 

yang juga suami adiknya. Sa’d dipukul hingga 

terpelanting. 

“’Umar!” seru Fathimah sambil berdiri untuk 

melindungi dan memeluk suaminya. 

‘Umar lantas memukul Fathimah dan 

mencampakkannya. 

“Ya! Kami berdua telah memeluk agama Islam 

dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. ‘Umar, 

lakukan saja apa yang kaumau. Islam tetap tidak akan 

pernah lepas dari hati kami,” tegas Fathimah. 

‘Umar tertegun mendengar kata-kata Fathimah. 

Ketika melihat darah bercucuran dari tubuh adiknya itu, 

ia menyesali perbuatannya dan menahan gejolak 

amarahnya.74 

“Mana lembaran-lembaran yang tadi kalian baca. 

Aku ingin mengerti apa yang telah dibawa 
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Muhammad,” kata ‘Umar. Kali ini suaranya mulai 

melunak. 

“Tidak. Kami takut engkau akan merusak 

lembaran-lembaran itu,” kata Fathimah. 

“Jangan takut! Aku tidak akan merobeknya. Aku 

bersumpah akan mengembalikan lembaran itu setelah 

aku baca.” 

Ketika ‘Umar hendak mengambil dan membaca 

lembaran itu, Fathimah berkata, “Saudaraku! Engkau 

dalam keadaan tidak suci atas kemusyrikanmu dan 

kekafiranmu. Dan tidaklah menyentuh lembaran itu 

kecuali orang-orang yang tersucikan.” 

Setelah ‘Umar melakukan mandi besar, Fathimah 

memberikan lembaran Al-Qur’an itu, di lembaran 

tersebut tertulis surah Thaha. ‘Umar yang cakap dalam 

susastra Arab pun membacanya dengan saksama. 

“Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini, betapa 

mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh, 

tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah 

ini,” tutur ‘Umar setelah hanyut dalam bacaannya.75 

Mendengar ‘Umar berkata demikian, Khabbab 

yang semula bersembunyi keluar dan berkata, “Demi 

Allah, Wahai ‘Umar, sesungguhnya aku sangat berharap 

                                                            
            75 Ibid., 23-24. 



 

 

engkaulah lelaki yang dimaksud dalam doa Rasulullah. 

Kemarin aku mendengar Muhammad berdoa “Ya Allah, 

muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua lelaki 

ini, al-‘Umar al-Hakam ibn Hisyam atau ‘Umar ibn 

Khattab.” 

“Khabbab, antar aku menemui Muhammad, Aku 

ingin memeluk Islam di hadapannya,” kata ‘Umar. 

“Muhammad berada di sebuah rumah di bukit 

Shafa bersama beberapa sahabatnya,” jawab Khabbab. 

‘Umar mengambil pedangnya dan 

menyarungkannya, ia beranjak menuju Rasulullah yang 

sedang bersama pamannya, Hamzah, Abu Bakar, Ali 

ibn Abu Thalib, serta beberapa sahabat di rumah 

pengungsian Arqam (Bait al-Arqam) di bukit Shafa. 

‘Umar mengetuk pintu. Hamzah bangkit melihat 

dari celah pintu. ‘Umar berdiri dengan menjinjing 

pedang. Hamzah kembali menuju Rasulullah dalam 

keadaan terkejut. 

“Wahai Rasulullah, ‘Umar ibn Khattab datang 

sambil menggenggam pedang,” kata Hamzah. 

Rasulullah berkata, “Izinkan dia masuk. Bila 

bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Bila 

bermaksud buruk, kita akan memenggalnya dengan 

pedangnya sendiri.” 



 

 

Hamzah membukakan pintu dan mempersilahkan 

‘Umar masuk. Rasulullah bangkit mendekati ‘Umar. 

“Ada apa, putra Khattab?” Tanya Rasulullah. “Demi 

Allah, aku tidak akan melihat kau menghentikan ulamu 

hingga Allah menurunkan petaka kepadamu,” lanjut 

Rasul.76 

“Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman 

kepada Allah, juga kepada rasul-Nya, dan kepada ajaran 

yang ia bawa dari-Nya,” jawab ‘Umar. 

Rasulullah langsung bertakbir dan diikuti para 

sahabat. Takbir menggetarkan rumah Arqam. Seluruh 

sahabat di rumah itu mengetahui bahwa ‘Umar telah 

memeluk Islam. Mereka semua bahagia. 

Peristiwa itu terjadi tiga hari di bualn Dzulhijjah 

tahun ke-6 kenabian. ‘Umar tercacat sebagai orang ke 

40 yang memeluk Islam. Karena masih sangat seikit, 

umat Islam berdakwah secara smbunyi-sembunyi. 

Mereka tak berani menampakkan kemuslimannya. 

‘Umarlah orang pertama yang berani berdakwah dan 

mengumumkan keislamannya secara terang-terangan. 

Keesokan hari setelah menyatakan keislamannya, 

‘Umar mendatangi rumah Abu Jahal, seorang pembesar 

Quraisy yang dikenal sebagai penentang utama ajaran 
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Muhammad. ‘Umar berkata kepada Abu Jahal, “Aku 

datang menemuimu untuk memberitahu bahwa aku 

sudah beriman kepada Allah dan Muhammad, juga apa 

yang dibawanya.” 

Abu Jahal naik pitam mendengarnya. Ia 

menyerampahi ‘Umar habis-habisan. “Celaka, laknat 

leluhur dan dewa-dewa Arab untukmu, ‘Umar!”77 

Abdullah, putra ‘Umar, berceritatentang 

keislaman sang ayah: ketika memeluk Islam, ‘Umar 

berkata, ”Siapa di antara orang-orang Quraisy yang 

paling bagus dan terpercaya dalam berbicara, juga yang 

paling cepat menyampaikan berita?” Lalu dikatakan 

kepada ‘Umar, “Jamil ibn Mu’ammar al-Jamhi.” 

Esoknya aku mengikuti jejak Ayah dan melihat apa 

yang dilakukannya. Waktu itu aku masih kecil tapi telah 

memahami apa yang aku lihat dengan baik. 

Akhirnya Jamil datang. ‘Umar berkata 

kepadanya, “Jamil, engkau tentu sudah tahu bahwa aku 

telah memluk Islam.” Jamil bergeming dan tidak 

menanggapi perkataan ‘Umar. Ia segera berdiri dan 

menyingsingkan kain jubahnya, sementara ‘Umar 

mengikutinya. Jamil lalu berjalan hingga terhenti di 

hadapan pintu ka’bah dan berteriak kencang: “Wahai 
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seluruh orang Quraisy, ‘Umar putra Khattab telah 

meninggalkan agama nenek moyangnya.” 

Orang-orang Quraisy yang tengah berkerumun di 

pelataran Ka’bah berhamburan kearah Jamil dan ‘Umar. 

‘Umar kemudian berkata di belakang Jamil: “Sungguh, 

lelaki ini telah berdusta! Sesungguhnya aku telah 

memeluk agama Islam dan aku telah bersaksi bahwa 

tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah.” 

Mendengar kata-kata ‘Umar, orang Quraisy 

berontak. ‘Umar dan orang-orang Quraisy silih bertikai 

dengan sengit sampai matahari tiba di ubun-ubun 

kepala. ‘Umar kelelahan menghadapi banyaknya orang 

Quraisy yang menyerangnya, ia lalu duduk, sememntara 

mereka berdiri mengelilingi ‘Umar. 

“Lakukanlah apa yang kalian kehendaki!” tegas 

‘Umar. 

Tiba-tiba datang seorang lelaki tua dari kaln 

Quraisy, dari puak Adiy ibn Ka’ab, ia berbaju putih 

bersulam. Rupanya ia tertua yang dihormati di kalangan 

Quraisy. Ia lalu memasuki kerumunan. 

“Apa gerangan yang terjadi:” Tanya lelaki tua 

itu.78 
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“Demi Tuhan, ‘Umar telah  meninggalkan agama 

nenek moyangnya,” katasalah satu seorang Quraisy. 

“Lantas apa urusan kalian jika ia meninggalkan 

agama nenek moyangnya? Sungguh, jangan sekali-kali 

kalian mengira jika puak Adiy ibn Ka’ab akan 

menyerahkan salah satu keturunannya begitu saja? 

Tinggalkan lelaki ini,” kata lelaki tua itu sembari 

menunjuk kearah ‘Umar. 

Abdullah, putra ‘Umar, melanjutkan ceritanya: 

setelah berhijrah, aku bertanya kepada ayahku, “Ayah, 

siapa gerangan lelaki tua yang menggertak orang-orang 

Quraisy yang memerangimu di Makkah tempo hari 

ketika emgkau menyatakan keislamanmu?” ‘Umar 

berkata, “ Dia al-‘Ash ibn Wa’il al-Salami ayah sahabt 

Amr ibn al-Ash.” 

Teror Quraisy kepada ‘Umar terus berlanjut. 

‘Umar memilih berdiam di rumah menunggu suasana 

mereda. Abdullah menuturkan: ‘Umar berdiam di 

rumah karena khawatir akan teror Quraisy. Lalu ada 

seseorang mengetuk pintu. dia adalah Al-‘Ash ibn Wa’il 

al-Sahami, lelaki tua yang tempo hari menyelamatkan 

‘Umar. Al-‘Ash adalah puak Sahm, sekutu puak ‘Umar 

sejak masa lampau. ‘Umar membukakan pintu untuknya 

dan menyambut kedatangannya. 



 

 

“’Umar, apa gerangan yang menimpamu?” Tanya 

al-‘Ash. 

“Sungguh, golonganmu akan membunuhku jika 

aku memeluk agama Islam,” kata ‘Umar. 

“Tidak, tidak akan.”79 

“Aku lega dengan jawabanmu yang ku anggap 

jaminan.” 

Ketika al-‘Ash keluar rumah, ‘Umar merasa 

mendapat jaminan keamanan, di perjalanan pulang, al-

‘Ash bertemu dengan segerombolan orang yang tengah 

tersulut amarah. 

“Mau ke mana kalian?” kata al-‘Ash. 

“Kami hendak mencari ‘Umar putra Khattab 

yang telah meninggalkan agama leluhur kami,” kata 

mereka. 

“Lantas mengapa jika dia meninggalkan agama 

leluhur kalian!” 

Karena merasa segan dengan al-‘Ash yang 

menunjukkan pembelaan kepada ‘Umar, gerombolan itu 

pun bubar.80 

Karena tekanan dan ancaman orang Quraisy yang 

kian kuat, Nabi menyerukan para sahabatnya agar hijrah 
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dari Makkah ke Yatsrib (Madinah) dengan diam-diam 

dan berpencar karena khawatir dihadang musuh. 

Namun, ‘Umar justru mengumumkan rencananya untuk 

berangkat hijrah kepada orang-orang Quraisy. Ali ibn 

Abu Thalib bercerita, “semua hijrah sembunyi-

sembunyi kecuali ‘Umar ibn Khattâb. Saat hendak 

hijrah, dia menyandangkan busur panahnya dan 

mendatangi Ka’bah saat orang-orang Quraisy berada 

sekitar itu. ‘Umar bertawaf tujuh kali, shalat dua 

raka’at, lalu mendatangi kelompok orang Quraisy satu 

demi satu sambil berkata, “Wahai wajah yang muram! 

Barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, dan anknya 

menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, temuilah 

aku di belakang bukit itu besok pagi.” 

Setelah sampai di kota tujuan, Yatsrib, 

Rasulullah mempersaudarakan orang-orang yang ikut 

hijrah bersamanya (Kemudian disebut Muhajirin) 

dengan penduduk Yatsrib yang menyambut mereka 

(kemudian disebut Anshar). Orang Anshar meyambut 

baik orang Muhajirin, mengakui mereka sebagai 

saudara sendiri, mempersilahkan tinggal di rumah 

mereka, dan memanfaatkan segala fasilitas di rumah 

tersebut. Nama Yatsrib pun diganti jadi Madinah, kota 

peradaban. 



 

 

Di kita itu juga, Nabi Muhammad dengan 

bantuan ‘Umar ibn Khattâb yang cakap dalam urusan 

diplomasi, administrasi, dan kenengaraan merumuskan 

sebuah piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslim 

dan orang Yahudi. Piagam inilah yang kemudian 

disebut undang-undang dasar negar dan aturan 

pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup 

tentang perikemanusiaan, keadilan social, toleransi 

beragama, gotong-royong untuk kebaikan masyarakat, 

dan lain-lain.81 

Pada masa selanjutnya, ‘Umar dipercaya menjadi 

juru tulis Nabi. Sebelum memlu Islam, ‘Umar terkenal 

cakap di bidang tulis menulis, kepenyairan, 

penerjemahan, dan susastra. Setiap kali Nabi menerima 

Wahyu, ‘Umar adalah orang yang paling lekas bergegas 

untuk merekam apa yang telah Nabi terima. Selain 

menjadi juru tulis andalan Nabi, ‘Umar juga menjadi 

juru diplomasi yang andal. Kecakapan di bidang ini juga 

telah dimiliki ‘Umar jauh sebelum ia memeluk Islam, 

ketika ‘Umar menjadi duta besar dan juru runding 

andalan klan Quraisy. 

Selain itu, ‘Umar juga dipercaya Muhammad 

sebagai penasihatnya dan ahli strategi umat Islam, 
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termasuk strategi perang. ‘Umar banyak terlibat dalam 

serangkaian peperangan dan dipercaya sebagai sosok 

kunci dibalik kemenangan-kemenangan gemilang yang 

diraih umat Islam dalam peperangan tersebut. 

1. Perang Badar 

  Inilah perang terbuka yang pertama kali 

dilalui oleh umat Islam. Sebab meletusnya perang 

ini adalah di penghujung musim panas tahun itu, 

Abu Sufyan, sang kepala kaln Quraisy, beserta 

rombongan kafilah dagangnya baru saja kembali 

dari Damaskus dengan membawa banyak barang 

niaga. Di tengah perjalanan, Abu Sufyan 

mendengar kabar burung bahwa para pengikut 

Muhammad akan menyerang dan merampok 

kafilah dagang Abu sufyan. 

  Setiba di Makkah, Abu Sufyan lantas 

menyebarkan kabar burung ini kapada orang-orang 

Quraisy. Mereka pun naik pitam. Abu Sufyan 

menjadi panglima pasukan Makkah yang 

jumlahnya hampir seribu orang, dan segera 

bergerak menuju Madinah untuk menggempur 

Muhammad dan para pengikutnya.82 
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  Sementara itu, Rasulullah yang 

mendengar pasukan Quraisy sudah bergerak dan 

hendak menyerang umat Islam agar bersiap 

menghadapi serangan pasukan Makkah itu. 

Namun, sebagian dari mereka tampak masih ragu 

untuk mengikutinya karena takut mengalami 

kekalahan, mengingat jumlah pasukan Makkah 

yang jauh lebih besar daripada mereka. 

  Melihat kenyataan tersebut, ‘Umar 

tampil untuk membakar semangat umat Islam dan 

meyakinkan mereka bahwa jumlah pasukan lawan 

yang lebih besar bukanlah halangan untuk sebuah 

kemenangan. ‘Umar berkata dihadapan Rasulullah, 

“Wahai Rasulullah, lebih baik kita bertempur 

dengan musuh.” 

 Pada saat itu juga turun ayat Al-Qur’an 

yang berbunyi, Sebagaimana Tuhanmu 

menuruhmu untuk pergi dari rumah-rumahmu 

dengan kebenaran, padahal sebagian dari orang-

orang beriman itu tidak menyukainya. Mereka 

membantahmu akan sebuah kebenaran yang nyata 

(bahwa mereka akan memperoleh kemenangan 

dalam peperangan ini), seolah-olah mereka 

dihalau kepada kematian, sementara mereka 



 

 

melihat (akan sebab-sebab kematian tersebut) (al-

Anfal:5).83 

 Dengan dipimpin langsung Rasulullah, 

313 pasukan muslim bergerak dari Madinah. 

‘Umar menjadi patih dan penasihat Rasulullah 

dalam pasukan itu. Kedua pasukan bertemu 

dilembah Badar. Perang dahsyat pun meledak. 

Suara gemuruh, pekik, dan ringkik kuda 

bercampur-aduk dengan suara pedang, tombak, dan 

perisai yang silisih beradu. Debu lembah berpasir 

Badar membumbung meliut-liut bersamaan dengan 

muncratan darah para pasukan. Perang dahsyat itu 

akhirnya dimenangkan pasukan Muhammad. 

Mereka berhasil memukul mundur dan menjadikan 

pasuka Makkah terpech dan lari kocar-kacir. 

Sebanyak 14 muslim wafat dalam kecamuk itu, 

sementar korban dari pihak Makkah mencapai 70 

orang, termasuk Abu Jalal, di samping 70 orang 

menjadi tawanan. 

 Lewat perang Badar, umat Islam 

memperoleh kemenangan pertamanya sekaligus 

menjadi tonggak eksistensi dakwah Islam dan bukti 

kekuatan umatnya setelah lebih dari tiga belas 
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tahun ditindas kaum kafir Quraisy. Kemenangan 

ini mendorong umat Islam untuk semakin 

mengukuhkan dakwah dan merai kemenangan-

kemenangan berikutnya. Para prajurit muslim 

perang Badar mendapatkan kedudukan tersendiri 

dalam perjuangan dakwah. Mereka juga 

mendapatkan posisi khusus di sisi Rasulullah. 

 Sekembalinya di Madinh, Rasulullah 

memikirkan apa yang harus dilakukan atas nasib 

para tawanan perang, Rasulullah berpesan kepada 

orang-orang agar mereka dapat bersikap baik dan 

berbelas kasihan kepada tawanan itu. Namun, para 

sahabt punya usulan lain, ‘Umar mengusulkan agar 

mereka dibunuh semuanya, seimbang dengan 

kekejaman mereka terhadap orang islam. Abu 

bakar memnberikan usulan lain. Tawanan yang 

kaya diwajibkan menebus dirinya masing-masing 

lalu dilepas, sementara yang miskin dan tak 

berbahaya dilepaskan saja tanpa tebusan. Nabi 

memilih dan menjalankan usul Abu Bakar.84 

 Namun, Allah menegur keputusan Abu 

Bakar yang disetujui Rasulullah ini. Turunlah ayat 

yang memihak usulan ‘Umar: Tidak patut bagi 
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seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia 

dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi (al-

Anfal 67). 

2. Perang Uhud 

Kekalahan orang Quraisy pada Perang 

Badar benar-benar membuat mereka sakit hati yang 

bercampur dendam, dengki, dan amarah yang 

memuncak. Para pembesar Quraisy bersungut-

sungut dan berencana melakukan pembalasan 

utamanya Abu Sufyan. Tak hanya itu, setelah 

perang badar para pedagang Quraisy tak ada yang 

berani berniaga ke Suriah karena mereka tkut 

dirampok dan dibunuh orang Islam di tengah 

perjalanan. Tentu saja Quraisy tak tinggal diam. 

Jika keadaan ini dibiarkan, kota Makkah bisa 

terancam krisis ekonomi dan kelaparan. 

 Akhirnya Abu Sufyan berhasil 

mengumpulkan para pembesar Quraisy dan 

beberapa klan Arab lainnya. Setelah strategi perang 

tersusun sempurna, Abu Sufyan berangkat menuju 

Madinah dengan memimpin 3000 pasukan. 

Kesatria-kesatria perang Quraisy yang tangguh dan 

tersohor ikut bersama mereka: Khalid ibn Walid, 



 

 

Ikrimah ibn Abi Jahal, dan Shafwan ibn 

Umayyah.85 

Kabar penyerangan kedua Quraisy ini 

segara sampai ke Madinah. Melihat besarnya 

pasukan Quraisy, Rasulullah menyusun strategi 

tetap bertahan dan menanti mereka dari dalam 

benteng kota Madinah. Namun Umar dan beberapa 

sahabat lainnya menawarkan siasat lain: pasukan 

Islam sebaiknya melawan dan membendung 

pasukan Quraisy. Rasulullah menghargai pendapat 

mereka. 

Tujuh ratus pasukan muslim terkumpul. 

Rasulullah memimpin mereka dan segera bergerak 

kaki menju perbukitan Uhud, beberapa kilo di 

selatan Madinah. 

 Mereka tiba di Gunung Uhud. Hari sudah 

mulai dini. Rasulullah segera membagi pasukan 

jadi dua: satu ditempatkan dikaki uhud, satu lagi di 

kaki gunung Ainain. Posisi Ainain yang mudah 

terserang dari berbagai arah menjadikan Rasul 

menempatkan lima puluh orang pemanah di 

puncaknya untuk mengantisipasi serangan Quraisy 

yang mendadak dari arah yang tak tertebak, di 
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samping untuk membendung pasukan berkuda 

Quraisy. 

 Hari menjelang pagi. Pasukan 

Muhammad telah selesai shalat Subuh. Tak lama 

setelah itu, mendadak terdengar suara gemuruh. 

Pasukan Quraisy mulai menyerbu. Mereka datang 

serupa bah yang dahsyat. Pasukan muslim 

menyambut serangan mereka dengan pekik 

gemuruh tahlil dan takbir. Dua pasukan beradu, 

perang hebat pun meledak.86 

Dan mukjizat kembali terjadi pada pagi 

hari itu. Pasuka Quraisy kehilanagn kendali dan lari 

kocar-kacir. Sebagian besar tewas, terutama 

pasukan berkuda mereka yang limbung sebab 

tertikam hujaman anak panah pasukan muslim dari 

atas bukit Ainain. Pasukan muslim iki disibukkan 

dengan urusan ghanimah, harta rampasan perang. 

Lima puluh pemanah di puncak bukit Ainain itu 

turut turun untuk memperebutkan harta rampasan 

tersebut. 

 Keadaan berbalik. Pasukan Muhammad 

kehilanagn kendali perang. Syahdan, sisa-sisa 

pasukan Quraisy kembali datang dari arah 
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belakang. Mereka dengan mudah menyerbu 

pasukan muslim yang tengah lengah dan tersibukan 

urusan ghanimah. Kali ini derita perang dialami 

pihak muslim. Mereka porak-poranda. Rasulullah 

terluka parah. Seorang Quraisy melemparinya 

dengan sebongkah batu besar. Mukanya bersimbah 

darah. Gigi depannya patah. Topi perangnya 

hancur. Beruntung masih terdapat beberapa sahabat 

yang berhasil melindunginya. Rasulullah dan 

beberapa pasukan yang tersisa akhirnya pergi 

berlindung ke balik Gunung Uhud. ‘Umar, Abu 

Bakar, Ali dan beberapa sahabat bertahan di medan 

perang untuk membendung pasukan Quraisy. 

Di tengah-tengah keadaan itu, tersiar 

kabar bahwa Muhammad telah gugur. Perang pun 

perlahan-lahan reda. Pasukan Quraisy disibukkan 

oleh pengurusan jenazah golongan mereka. 

Pasukan muslim tersisa menyusul Rasul memanjat 

bukit Uhud. Abu sufyan membiarkan mereka pergi, 

karena yakin bahwa Muhammad telah wafat.87 

 Dalam riwayat al-Bukhari, ‘Umar 

berteriak lantang,  “sesungguhnya pasukan kami 
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yang meninggal akan masuk surga, sementara 

pasukan kalian yang mati akan masuk neraka.” 

 Mendengar ungkapan ‘Umar, Abu 

Sufyan menjawab, “Umar, apakah Muhammad 

telah mati?” 

 “Demi Tuhan, tidak! Muhammad masih 

hidup dan mendengarkan kata-katamu,” jawab 

‘Umar. 

 “Celaka! Mengapa aku mempercayai 

kata-kata Ibnu Quma’ah yang menyatakan bahwa 

Muhammad telah mati.” 

3. Yahudi Puak Nadhir 

Pada paruh tahun ke-4 Hijriah kerusuhan 

merebak di Madinah. Bani Nadhir, salah satu klan 

Yahudi-Arab Madinah, mengingkari ikrar damai 

sebagaimana disepakati dalam traktat perjanjian 

yang ditandatangani bersama kaum muslim. Bani 

Nadhir bahkan berencana membunuh Muhammad. 

Sebelumnya, Bani Qainuqa, salah satu 

kalan Yahudi lainnya, juga melanggar janji damai 

itu dan memberontak kepada Rasulullah dan umat 

Islam. Umat Islam pun mengusir mereka dari 

Madinah. Bani Qainuqa lari ke Suriah. Sebagian 



 

 

besar membentuk komunitas Yahudi di Wilayah 

Khaibar.88 

 Saat hari beranjak sore, salah seorang 

Bani Nadhir menaiki sebuah atap rumah di sisi sala 

satu ruas jalan utama Madinah. Ia juga membawa 

sebongkah batu besar untuk ditimpakan di atas 

kepala Muhammad saat beliau lewat. Namun, 

rencana orang tersebut diketahui salah seorang 

sahabat Rasulullah. 

Setelah rencana pembunuhan itu 

terungkap, Rasulullah menyatakan kepada para 

pembesar Bani Nadhir bahwa mereka telaah 

melanggar traktat perdamaian. Beliau juga 

mengharuskan mereka meninggalkan Madinah 

dalam jangka waktu sepuluh hari sebagai 

konsekuensi dari pelanggaran mereka. Bani Nadhir 

menolak dan bersiap untuk perang. Umat Islam pun 

mengatasi mereka lewat pertempuran kecil dan 

mengusir mereke dari Madinah. Sebagian pergi ke 

Khaibar, bergabung dengan Bani Qainuqa, dan 

sebagian lainnya pergi ke Makkah, bergabung 

dengan penduduk kota tersebut. Di Makkah mereka 
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bertemu para pembesar Quraisy dan menghasut 

mereka sehingga muhammad jadi musuh bersama. 

 Beberapa bulan kemudian, para 

pembesar Makkah mengumpulan beberapa klan 

Arab lainnya untuk menyerang Madinah dan 

berperang melawan Muhammad. Siasat mereka 

berhasil. Dalam beberapa hari, 10.000 pasukan dari 

berbagai penjuru Arab terkumpul.89 

4. Perang Parit 

Pertengahan Syawal tahun ke-5 Hijriah 

(627 M). Hari belum sepenuhnya siang. Matahari 

baru beranjak setinggi tombak. Sepuluh ribu 

pasukan gabungan Quraisy, Yahudi, dan kaln-klan 

Arab lainnya bergerak meninggalkan Makkah 

menuju Madinah, pasukan ini kela dikenal dengan 

Ahzab. Dengan menunggang kuda, Abu Sufyan 

tampak di barisan terdepan sebagai komandan 

perang. 

 Di madinah Rasulullah telah mendengar 

kabar rencana penyerangan itu. Salman al-Farisi, 

seorang kesatria perang asal negeri Persia, 

mengusulkan strategi pertahanan baru yaitu dengan 

menggali parit di sekitar Madinah. Rasulullah 
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menyetujui strategi salman. Beliau dan para 

sahabat keluar dari Madinah dan mulai menggali 

parit di ceruk Sala’. Rasulullah mengatur strategi 

penempatan pos-pos pasukan, mulai dari Madinah 

hingga daerah dekat parit yang dijaga pasukan 

pemanah. ‘Umar dipercaya untuk menjaga salah 

satu pos tersebut.90 

 Saat pasukan gabungan tiba di daerah 

ceruk berparit itu, Abu Sufyan menghentikan laju 

pasukan. Ia dan yang lain terperangah ketika 

menyaksikan bentangan parit yang menghalangi 

gerak maju mereka. Merka semua kebingungan. 

Akhirnya, mereka mendirikan kemah di tepi parit. 

Mereka berada di barak-barak kemah tersebut 

hampir sebulan. Selama itu juga, beberapa kali 

pasukan gabungan berusaha menyeberangi parit 

yang membentang itu tapi kandas setelah pasukan 

muslim menghalangi mereka dengan hujan anak 

panah. 

 Ratusan tentara dari pasukan gabungan 

itu tewas. Beberapa bergabung dengan Muhammad 

dan memeluk Islam. Ini menambah frustasi para 

pembesar pasukan gabungan itu. Perpecahan terjadi 
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di antara mereka. Nu’aim ibn Mas’ud, seorang 

kesatria dari pasukan gabungan pindah ke psukan 

muslim, member tahu mereka titik-titik lemah 

pasukan gabungan yang bisa diserang. Persediaan 

bahan makanan mereka pun kian berkurang. 

 Pada saat-saat seperti itu, angin gurun 

berkecepatan tinggi menerpa ceruk sala’, tertiup 

kencang, bergulung-gulung, dan memorak-

porandakan kemah pasukan gabungan. Abu 

Sufyan, sang komandan, memutuskan untuk 

membubarkan pasukan dan kembali ke Makkah 

dengan membawa kekalahan. 

5. Traktat Hudaibiyah 

Pada tahun ke-6 Hijriah (628 M), 

Rasulullah bersama 1.400 kaum muslim pergi ke 

kota Makkah. Bukan untuk perang, melainkan 

untuk umrah. Kabar itu sampai di telinga 

pembesar-pembesar Makkah. Sewaktu Rasulullah 

dan umat Islam berada di tengah perjalanan 

tepatnya di Hudaibiyah, beberapa kilometer dari 

Makkah, mereka mengatakan, penduduk Makkah 

tidak member izin Muhammad dan umat Islam 

untuk memasuki Ka’bah. Rasulullah mengajak 

Quraisy berunding. Diutusnya ‘Utsman untuk 



 

 

meghadap para pembesar Makkah, karena banyak 

di antara mereka saudara dekat ‘Utsman.91 

Beberapa saat kemudian, ‘Utsman 

menghadap Rasulullah bersama beberapa pembesar 

Makkah. Sebuah perjanjian disepakati. Salinan 

tekstual perjanjian berbunyi:”Dengan nama Tuhan. 

Ini perjanjian antara Muhammad dan utusan 

Quraisy Suhail ibn Amr. Tidak akan ada 

peperangan dalam jangka waktu sepuluh tahun. 

Siapa pun yang ingin mengikuti Muhammad, maka 

diperbolehkan secara bebas. Siapa pun yang ingin 

mengikuti Quraisy, maka diperbolehkan secara 

bebas pula. Seorang pemuda Quraisy, yang masih 

berayah atau dilindungi, jika mengikuti 

Muhammad tanpa izin, akan dikembalikan lagi ke 

ayahnya dan pelindungnya. Bila seorang mengikuti 

Quraisy maka ia tidak akan dikembalikan. Tahun 

ini Muhammad akan Kembali ke Madinah. Tapi 

tahun depan, mereka dapat masuk ke Makkah, 

untuk bertawaf di sana selama tiga hari. Selama 

tiga hari itu, penduduk Quraisy akan mundur ke 

bukit-bukit. Mereka haruslah tidak bersenjata saat 

memasuki Makkah. 
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 Tentu saja, isi perjanjian tersebut lebih 

banyak member keuntungan bagi pihak Quraisy. 

Namun, Nabi tetap menandatangani traktat 

perjanjian itu. ‘Umar tidak puas dengan 

kesepakatan tersebut. ‘Umar pun menghadap Nabi. 

 “Wahai Rasulullah, bukankah kita berada 

dalam kebenaran dan mereka berada dalam 

kebatilan?” Tanya ‘Umar kepada Rasul. 

 “Ya, tentu saja,” jawab Rasul. 

 “Bukankah orang-orang kita akan masuk 

ke surga dan mereka akan masuk ke neraka?” 

 “Ya, tentu saja.” 

 “Lalu mengapa kita mengabaikan agama 

kita dan tidak menegakkan perintah Allah?”92 

 “Wahai ‘Umar, Aku adalah Rasulullah. 

Aku tidak pernah menyalahi perintah-Nya.” 

 ‘Umar lalu beranjak dan menemui Abu 

Bakar. Ia pun melontarkan pertanyaan yang sama. 

 “Wahai ‘Umar, Muhammad adalah 

utusan Allah. Beliau tidak akan pernah berbuat 

menyalahi perintah-Nya.” 

 Hati ‘Umar pun luluh. Ia berusaha 

menerima kebijaksanaan Rasulullah. 
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Bagaimanapun, Rasulullah selalu dalam bimbingan 

wahyu. Dalam perjalanan pulang Allah lalu 

menurunkan surat al-Fath kepa Rasulullah sebagai 

pertanda bahwa kemenangan berada pada pihak 

mereka. Beberapa kemenangan lain akan mereka 

raih di kemudian hari. 

 Rasulullah segera memanggil ‘Umar dan 

memberitahu bahwa hari itu Allah mewahyukan 

beliau ayat-ayat yang paling beliau cintai dari 

semua isi dunia. Rasulullah membacakan ayat 

pertama surah al-Fath dihadapan ‘Umar: 

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 

kemenangan yang nyata.” 

6. Pembebasan kota Makkah 

Hingga tahun ke-8 Hijriah, pasukan 

muslim telah beberapa kali memenangkan berbagai 

peperangan, seperti Perang Khaibar dan Perang 

Mut’ah. Pengaruh Islam semakin meluas. 

Sementara pengaruh Quraisy melemah. Beberapa 

klan Arab bahkan banyak yang bergabung dengan 

Muhammad dan memeluk Islam. Traktat 

perdamaian dan gencatan senjata Hudaibiyah, yang 

semula ditandatangani pihak umat Islam dan 

Quraisy, dilanggar pihak Quraisy ketika mereka 



 

 

mempersenjatai klan Bakr untuk menyerang klan 

khuza’ah yang memilih bergabung dengan 

Muhammad.93 

 Hari itu adalah hari ke Sembilan bulan 

Ramadhan. Matahari merangkak menuju titik 

kulminasi. Kota Madinah tampak bersiap. Sepuluh 

ribu orang tampak berbaris. Panas yang 

memenggang dan perut yang perih karena puasa 

tak menyurutkan semangat mereka. Setelah 

memanjatkan doa dan berkhutbah sebentar, 

Rasulullah kemudian memimpin pasukan itu 

bergerak menuju Makkah, dan ‘Umar berada di 

samping beliau. 

 Pasukan muslim tiba di perbatasan kota 

Makkah pada malam hari. Rasulullah menyuruh 

mereka berhenti. Beliau meminta mereka 

menyalakan api di atas bukit-bukit yang 

mengelilingi Makkah. Setiap orang disuruh 

membawa obor sehingga dari jauh tampak garis api 

yang memanjang. 

 Penduduk Makkah ketakutan melihat 

besarnya pasukan Muhammad. Mereka 

menganggap ribuan obor itu akan membakar kota 
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mereka. Kalangan Quraisy merasa tak mampu 

menghadapi pasukan tersebut. Mereka hanya bisa 

pasrah. 

 Rasulullah memerintahkan Abbas ibn 

Abdul Muthalib untuk pergi terlebih dahulu 

memasuki Makkah guna menyampaikan seruan 

kepada para pembesar Quraisydan seluruh 

penduduk kota. Selang beberapalama, Abbas 

kembali bersama Abu Sufyan. Sebelum menghadap 

Rasulullah, keduanya bertemu ‘Umar. Melihat Abu 

Sufyan berada di hadapannya, darahUmar seketika 

itu juga mendidih dan langsung menghadap 

Rasulullah. Ia menyangka Abbas menghadap 

Rasulullah untukkepentingan Abu Sufyan. 

 “Wahai Rasulullah, dengan segala 

hormat, izinkan aku memenggal leher musuh Islam 

ini,” kata ‘Umar. 

Abbas buru-buru menjelaskan 

kedatangannya bersama Abu Sufyan kepada 

‘Umar. Saat itu Abu Sufyan pun menyatakan 

keislamannya di hadapan Rasulullah.94 

 Rasulullah dan pasukannya memasuki 

kota Makkah dengan penuh wibawa. Tanpa 
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perlawanan, tanpa pertumpahan darah. Mula-mula 

beliau memasuki pelataran Ka’bah, bertawaf, 

mencium hajar aswad, bersembahyang di Ka’bah, 

dan menghancurkan ratusan patung dewa-dewa 

Arab di sekitar rumah ibadah itu. 

Setelah itu, Rasulullah pergi ke lereng 

bukit Shafa beserta ‘Umar untuk menerima baiat, 

sumpah setiadari penduduk Makkah.tak lama 

berselang, mereka datang dalam kelompok-

kelompok besar dan bersumpah setia kepada 

Rasulullah. Beliau menerima sumpah mereka. Lalu 

tibalah giliran kelompok perempuan Makkah untuk 

berbaiat. Rasulullah mewakilkan kepada Umar 

untuk menerima baiat kalangan perempuan itu. 

 Tak lebih dari dua tahun kemudian, 

sejumlah utusan klan tiba dari seluruh penjuru 

semenanjung Arab untuk menystsksn bergabung 

dengan Muhammad. Pada tahun itu juga (10 H/632 

M), Rasulullah melaksanakan ibadah haji yang 

terakhir.95 
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D. Khalifah ‘Umar ibn Khattâb saat mendampingi 

Khalifah Abu Bakar 

Di balai musyawarah Bani Sa’idah itu terjadi 

perdebatan perihal siapa yang sepatutnya menggantikan 

kedudukan Rasulullah. Orang Anshar berencana 

menyerahkan kepemipinan umat kepada Sa’ad ibn 

Ubaidah, pembesar golongan mereka.96 

‘Umar segera mengutus orang untuk memanggil 

Abu Bakar agar datang ke balai musyawarah itu. Seperti 

halnya ‘Umar, mulanya Abu Bakar juga enggan pegi ke 

balai tersebut dan lebih mementingkan pengurusan 

jenazah Rasulullah. Tetapi, apa yang terjadi di balai itu 

mendesaknya untuk pergi juga. ‘Umar dan Abu Bakar 

bergegas menuju balai itu untuk melerai perpecahan. 

Setiba di sana, Abu Bakar segera mengambil alih 

perdebatan. ‘Umar berdiri mengawasi situasi. Tiba-tiba 

ada Hubab ibn Munzir dari kalangan Anshar 

menginterupsi. Ia menghendaki pemimpin kaum muslim 

pengganti Rasulullah terdiri dari dua orang, satu dari 

Anshar dan satu lagi Muhajirin. ‘Umar langsung 

mematahkan pendapat Hubab. Ia menegaskan bahwa 

jangan sampai terdapat dua kemudi dalam satu perahu, 

jangan sampsi ada dua pemimpin dalam satu umat. 
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Situasi semakin memanas ketika Hubab menyahuti 

‘Umar nada menantang. Segera saja Abu Ubaidah ibn 

al-Jarrah meredakan suasana. 

Setelah itu, musyawarah pun kembali 

dilanjutkan. Saat sebagian kaum Anshar, yaitu Khazraj, 

berbalik mendukung kaum Muhajirin, Abu Bakar segera 

mengangkat tangan ‘Umar ibn Khattâb dan Abu 

Ubaidah ibn al-Jarrah untuk dipilih dan dibaiat salah 

satunya sebagai pemimpin kaum muslim. Namun, 

‘Umar sangat cepat dan jeli membaca keadaan, ‘Umar 

segera menyatakan bahwa yang layak menjadi 

pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar. 

“Wahai Abu Bakar, bentangkanlah tanganmu! 

Bukankah Nabi menunjukmu menggantikannya untuk 

menjadi imam shalat kami? Siapakah yang boleh 

membelakangi dirimu, dan siapakah yang lebih layak 

daripada engkau? Engkaulah orang yang paling dicintai 

Nabi, satu-satunya orang yang menemani Rasulullah di 

gua saat berhijrah (tsani al-itsnaiyn). Abu Bakar, kami 

membaiatmu sebagai pengganti Rasulullah,” kata 

‘Umar.97 

Setelah ‘Umar, Abu Ubaidah turut memberikan 

kesaksian dan membaiat Abu Bakar. Yang lain pun 
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menyusul. Terpilihlah khalifah pertama secara aklamasi 

dibalai Bani Sa’idah itu: Abu Bakar al-Shiddiq. Sahabat 

terdekat yang mengimani Rasul di saat yang lain 

mengingkarinya. 

Kemimpinan Abu Bakar berlangsung dua tahun 

tiga bulan. Selama itu pula ‘Umar selalu menyertai dan 

meunjukkan kesetiaannya kepada Abu Bakar dalam 

mempertimbangkan keputusan-keputusan strategi umat 

Islam. Abu Bakar adalah khalifah, sementara ‘Umar 

adalah na’ib dan waliyyul amri-nya. 

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, sempat 

mencuat pemberontakan di beberapa daerah 

semenanjung, dan orang-orang enggan menunaikan dan 

membayar zakat. Abu Bakar berpendapat bahwa mereka 

harus diperangi. ‘Umar berpendapat lain. Ia lebih 

memilih mengambil jalan damai dengan meminta 

bantuan kepada mereka dalam memerangi para 

pembangkang. 

“Wahai Abu Bakar, biarkanlah orang-orang itu 

mendirikan shalat dan tida membayar zakat,” kata 

‘Umar. 

“Tidak, ‘Umar. Demi allah, lebih baik aku jatuh 

dari atas awang-awang daripada aku harus 

meninggalkan perintah Rasululah, yaitu memerangi 



 

 

mereka yang membangkang dan enggan membayar 

zakat.” Kata Abu Bakar. 

“Bagaimana engkau akan memerangi mereka, 

orang-orang yang enggan membayar zakat itu, 

sementara Rasulullah telah melarang kita untuk 

memerangi siapa pun yang telah berikrar bahwa tiada 

Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya? 

Kata Rasulullah, pengikraran tersebut menjadikan ia 

terjaga dari hartanya dan nyawanya, dan selebihnya 

adalah urusan Allah,” lanjut ‘Umar. 

Abu Bakar tetap pada pendiriannya. “Demi 

Allah, au akan memerangi mereka yang memisahkan 

antara ikrar syahadat, mendirikan shalat, dan 

menunaikan zakat.”98 

‘Umar pun menghormati dan membenarkan 

keputusan Abu Bakar. Ia melaksanakan dan 

mendampingi Abu Bakar dalam memerangi orang-

orang yang enggan membayar zakat tersebut. 

Kedudukan ‘Umar sebagai sahabatg sekaligus 

pensihat Abu Bakar terlihat jelas, salah satunya ketika 

‘Umar mengusulkan perhimpunan Al-Qur’an. 

Pertemusn di Yamamah telah menelan banyak korban, 

dan banyak di antaranya adalah penghafal Al-Qur’an. 
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‘Umar khawatir, apabila pertempuran serupa terjadi 

lagi, banyak di antara yang berguguran. Maka, dengan 

pertimbangan yang sangta matang dan berhati-hati, 

Umar menyampaikan usul penghimpunan Al-Qur’an 

kepada Abu Bakar. 

“Para penghafal Al-Qur’an banyak yang 

berguguran di medan Yamamah. Aku khawatir jika para 

penghafal lainnya akan lebih banyak berguuran lagi di 

medan-medan perang selanjutnya, dan Al-Qur’an pun 

akan ikut hilang bersamaan dengan gurunya mereka. 

Sebaiknya engkau memerintahan untuk mengumpulkan 

Al-Qur’an? 

Abu Bakar terdiam, berfikir. Ia berkta, 

“Bagaimana aku akan melaukan sesuatu yang tida 

dilakukan Rasulullah?” 

“Tapi hal ini sangat baik,” kata Umar.  

Abu Bakar mempertimbangkan pendapat ‘Umar 

lebih lanjut. Tidak lama kemudian beliau menyetujui 

pendapat tersebut. Abu Bakar memanggil Zid ibn 

Tsabit, sang penulis wahyu sekaligus sekertaris pribadi 

Rasulullah. Abu Bakar memerintahkannya untuk 

mengumpulkan Al-Qur’an. Seperti halnya Abu Bakar, 

awalnya Zaid tampak ragu dan mempertimbangkan 

secara hati-hati karena Rasulullah tak pernah melakukan 



 

 

ini. Namun, kecintaannya pada Al-Qur’an telah 

menghapus keraguannya. Zaid pun melacak dan 

menghimpun l-Qur’an dari pelepah-pelepah kayu, 

tulang-belulang, lempengan-lempengan batu, dan dari 

lisan para huffazh.99 

Selain itu, ‘Umar sangat mendukung kebijakan 

ekspedisi Abu Bakar untuk menaklukan wilayah-

wilayah di luar semenanjung Arab, seperti Mediterania 

Timur (Syam). Kelak, pada masa pemerintahannya, 

semangat ‘Umar untuk melakukan pembebasan di 

berbagai wilayah dapat merentangkan kalimat tauhid di 

tanah dua imperium raksasa dunia kala itu; Persia dan 

Romawi. 

Menjelang wafat, Abu Bakar memanggil 

beberapa sahabat untuk menetukan siapa khalifah 

setelah dirinya. Sejatinya Abu Bakar telah mempunyai 

pilihan: ‘Umar. Tapi Abu Bakar meminta dulu 

pertimbangan beberapa sahabat terkemuka, seperti 

Abdurrahman ibn Auf, ‘Utsman ibn Affan, dan Thalhah 

ibn Ubaidillah. Semua menyetujui ‘Umar ibn Khattab 

sebagi pengganti Khalifah Abu Bakar.100 
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E. Sistem Tata Negara Khalifah Umar 

Segala sikap rendah hati dan kesederhanaan 

hidup ‘Umar sama sekali tidak mengurangi 

kecakapannya mengatur sebuah negara besar, Daulah 

Islamiyyah. Selain itu ‘Umar juga cakap dalam 

menahlukkan berbagai Negara dalam kepemimpinnnya, 

seperti ‘Umar menaklukkan Suriah (Damaskus, Pella, 

Baalbek dan Emesa, Chalcis, Aleppo, Antiokia), 

menaklukkan Palestina (Galilela, Pesisir Levantina, 

Ajnadin, Yerussalem), Menaklukkan Persia (Ibu Kota 

Ctesiphon, Hulwan dan Masabazan, Ahwaz, Tustar, 

Sussa dab Jubdai Saphur, Isfahan, Hamadan dan Rayy, 

Qom, Bistham, Jurjan dan Tabaristan, Azerbaijan dan 

Armenia). 

 Ketika memegang kekhalifahan, ‘Umar juga 

mempelopori pembentukan beberapa jawatan 

pemerintahan, membentuk tata kenegaraan yang lebih 

maju, dan memperbaiki administrasi negara. Pada masa 

‘Umar ada pembagian administratif antar wilayah 

negara, majelis-majelis negara, jawatan pajak, jawatan 

pengadilan, lembaga konsultasi hukum, jawatan 

ketentaraan dan keamanan rakyat, pembendaharaan 

negara, jawatan kemaysarakatan, pembangunan kota-

kota, masjid, dan madrasah-madrasah baru, jawatan 



 

 

pendidikan, jawatan keagamaan dan wakaf, hingga 

undang-undang pengaturan nonmuslim dan pembebasan 

tradisi perbudakan.101 

a. Jawatan Dakwah dan Wakaf 

Rasulullah berwasiat kepada khalifah dan 

umat sesudahnya agar mereka senantiasa menjaga, 

mengamalkan, mengajarkan, mendakwahkan, dan 

menyebarluaskan Islam kepada rakyat dengan 

sebaik-baiknya dan penuh kesungguhan. ‘Umar 

menjalankan wasiat mulia Rasulullah ini dengan 

sebaik-baiknya. 

Rasulullah tidak pernah mengajarkan 

umatnya untuk menyebarkan Islam dengan 

paksaan, apalagi dengan jalan perang dan 

kekerasan.  Allah juga berfirman : Tidak ada 

paksaan dalam agama. 

‘Umar megajak dunia memeluk agama Islam 

dengan ajakan yang baik dan penuh hikmah. 

Setelah pasukan muslim menaklukkan Persia, 

‘Umar berwasiat kepada Sa’ad Ibn Abi Waqash, 

“Kuperintahkan engkau untuk mengajak mereka 

memluk Islam : ajaklah mereka dengan cara yang 

baik, sebelum engkau memuali pertempuran. 

                                                            
            101 Ibid., 163. 



 

 

“Thabari juga menuturkan, ketika pasukan muslim 

menaklukkan berbagai negeri, ‘Umar berwasiat 

kepada para pemimpin pasukan agar tidak 

memaksa penduduk setetmpat untuk mengganti 

agama mereka dengan Islam. ‘Umar justru 

berwasiat agar umat islam dapat memuliakan 

mereka dan tidak menggangu praktik-praktik 

ibadah. 

Pada Masa Kekhalifahan Abu Bakar, ‘Umar 

memprakarsai perhimpunan Al-Qur’an. Pada masa 

pemerintahannya ia menerapkan kebijakan untuk 

mengajarkan dan menyebarkan Al-Qur’an (yang 

telah terhimpun dalam bentuk mushaf) ke seluruh 

pelosok negeri. ‘Umar berkata, “Ajarilah mereka 

huruf-huruf Al-Qur’an ketika kalian mengajarkan 

dengan menghafal.” ‘Umar juga berkata, 

“Ajarkanlah kepada mereka firman-firman Allah, 

juga hadis-hadis Rasulullah.”102 

‘Umar lalu mendirikan madrasah-madrasah 

tempat belajar Al-Qur’an, hadist, fikih, dan ilmu-

ilmu agama lainnya. Di berbagai wilayah negara. 

Umar berkata, “hendaklah kalian mempelajari 

sunnah, ilmu waris, bahasa, sebagaimana kalian 

                                                            
           102 Ibid.,  163‐165. 



 

 

mempelajari Al-Qur’an”. ‘Umar menunjuk 

beberapa pengajar untuk sekolah-sekolah tersebut 

dan memberi mereka gaji yang sangat tinggi. 

Di sekolah-sekolah tersebut, para siswa 

diharuskan menghafal sedikitnya lima surah Al-

Qur’an, yaitu al-Baqarah, al-Nisa, Al-Hajj, Al-Nur, 

dan Al-Madinah. Diriwayatkan dari Umar sendiri: 

lelaki diharuskan enam surah Al-Qur’an, dua surah 

dibaca waktu subuh, dua surah waktu maghrib, dan 

dua lainnya pada waktu isya. 

Selain untuk mengajar al-Qur’an, ‘Umar 

juga menunjuk beberapa sahabat untuk mengajar 

hadist dan fikih, seperti Abu Hurairah, Abdullah 

ibn Abbas, Mu’adz ibn Jabal, Abu Darda, Ubadah 

ibn Shamit, Imran ibn Hashin, Abdullah ibn ‘Umar, 

Abdullah ibn Mas’ud, Ali ibn Abu Thalib, bahkan 

Aisyah bint Abu Bakar. 

Selain banyak membangun madrasah, ‘Umar 

juga banyak membangun masjid diberbagai negeri. 

Rupanya ‘Umar mengingat perkataan Rasulullah, 

“Barang siapa membangun masjid maka Allah 

membangunkan untuknya sebuah rumah indah di 

surga”. 



 

 

Abu Musa al-Asy’ari, Gubernur Bashrah, 

diperintahkan ‘Umar untuk membangun sebuah 

masjid bagi setiap kampung dan suku. Hingga 

ketika hari Jumat tiba, ribuan orang berduyun-

duyun memenuhi rumah Allah itu. Perintah untuk 

membangun masjid juga dititahkan ‘Umar kepada 

Sa’d ibn Abi Waqas, Gubernur Kufah, dan Amr ibn 

al-Ash, Gubernur Msir, juga kepada para wali 

disepanjang wilayah Mediterania Timur (Syam).103 

Selain membangun masjid disegenap penjuru 

kota, ‘Umar juga memperluas Ka’bah di Makkah 

dan Masjid Nabawi di Madinah. ‘Umarlah yang 

pertama kali memperluas dan memperbaiki 

keadaan dua rumah ibadah mulai umat islam 

tersebut. ‘Umar juga memerintahkan untuk 

memberikan lampu penerang yang digantungkan 

ditiap-tiap masjid dan madrasah, di seluruh kota 

dan wilayah, memberinya wewangian, serta 

mengalasi lantainya dengan tikar yang ebrsih. 

Selain itu, ‘Umar juga memperhatikan para juru 

azan dan pengurus masjid, dengan memberi 

mereka santunan yang tinggi. 
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b. Jawatan keilmuan 

‘Umar pecinta ilmu pengetahuan. Ia berkata, 

“Kematian seorang ahli ilmu jauh lebih baik 

daripada kematian seribu ahli ibadah yang tak 

mengerti halal dan haram”. 

Pada masa kekhalifahan Umar dibangun 

madrasah Makkah, dengan guru besarnya Abdullah 

ibn Abbas sang turjuman Al-Qur’an, permata Al-

Qur’an masdrasah Madinah, dengan guru besarnya, 

Anas ibn Malik dan Abu Musa Al-Asy’ari, 

madrasah Kufah, dengan guru besarnya, Abdullah 

ibn Mas’ud, sang faqih al-din, madrasah Syam, 

dengan guru besarnya, Mu’adz ibn Jabal dan Abu 

al-Darda, dan madrasah mesir, dengan guru 

besarnya, Uqbah ibn Amir dan Amr ibn Al-Ash. 

‘Umar berkata,:Tidaklah seseorang itu 

sampai pada derajat kealiman kecuali ia tidak 

dihasut oleh orang-orang di atasnya, tidak 

direndahkan oleh orang-orang di bawahnya, dan 

tidak mengambil sedikit pun upah dari ilmunya. 

‘Umar berkata, “Sekalipun tidak memberimu 

manfaat, ilmu tidak akan memberimu kerugian”.104 
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‘Umar berkata, “Jadilah pemegang teguh 

kitab suci dan penyebarnya, serta jadilah sumber-

sumber ilmu. Niscaya Allah akan senantiasa 

memberi kalian rezeki dari hari ke hari”. 

‘Umar berkata, “ Belajarlah dan ajarkanlah 

apa yang telah kalian pelajari kepada segenap 

manusia. Belajarlah tentang ketenangan dan 

keteguhan. Rendah hatilah kepada orang-orang 

yang mengajari kalian, juga kepada orang-orang 

yang kalian ajari.  Janganlah kalian menjadi ulama-

ulama yang keras. 

‘Umar sangat mencela orang kaya ilmu tapi 

miskin amal. ‘Umar bahkan menyebutnya munafik. 

“sesungguhnya aku sangat takut ada ahli ilmu yang 

munafik dalam umat ini”. Para sahabat lainnya 

bertanya, “Bagaimana mungkin seorang munafik 

itu adalah ahli ilmu, wahai Amirul Mukminin?” 

‘Umar menjawab, “Yaitu orang yang alim lisannya, 

tetapi bodoh hati dan amalnya” 

Umar jga berkata, “Islam akan hancur oleh 

orang-orang alim yang luput, oleh perdebatan 

orang-orang munafik atas Al-Qur’an, dan oleh 

pemimpin yang sesat. 



 

 

Perhatian besar ‘Umar terhadap ilmu juga 

terlihat dari beberapa imbauannya terhadap para 

gubernur. Kepada Ibn Ubaidah ‘Umar menulis 

pesan: “Ajari sahayamu menunggang kuda dan 

pasukan perangmu memanah”. 

c. Jawatan Kesehatan 

‘Umar sangat memperhatikan hak kesehatan 

rakyat. Ia banyak mendirikan klinik dan rumah 

saikt serta memberikan pelayanan kesehatan 

dengan sebaik-baiknya.105 

Layanan dan perhatian kesehatan Khalifah 

Umar bahkan tidak hanya pada manusia, tapi juga 

pada hewan. Suatu hari Salim Ibn Abdullah 

mendapati Umar tengah mengobati bokong unta 

yang tengah sakit. Umar berkata “Aku takut jika 

nanti aku dimintai pertanggung jawaban atas unta 

rakyat ini”. 

d. Pemerintah dan Administrasi Negara (Nizham 

Qadha’i) 

‘Umar berhasil membangun sebuah jaringan 

pemerintahan sipil yang luas sekaligus kokoh. Ia 

berhasil meletakkan dasar-dasar dan menyusun 

undang-undang sebuah negara besar. Beberapa 
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departemen kenegaraanjuga dibentuk dengan 

segala prosedurnya, sesuatu yang sebelumnya sama 

sekali tidak dikenal oleh bangsa Arab. 

‘Umar membagi administrasi negara menjadi 

unit-unit berupa iqlim (provinsi), dan distrik. 

Hingga akhir masa jabatannya, umar membagi 

negara pemerintahannya dalam beberapa provinsi, 

yaitu Makkah dan Madinah (mewakili seluruh 

wilayah semenanjung Arabia), Jazirah, Kufah, dan 

Bashrah (mewakili seluruh wilayah Irak), 

Khurasan, Azerbaijan, Fars (mewakili seluruh 

wilayah Persia), Suriah dan Palestina (mewakili 

seluruh wilayah mediterania Timur), dan Mesir 

(termasuk Afrika Utara). 

Beberapa pejabat di setiap provinsi diangkat 

oleh ‘Umar. Pejabat tertinggi yang memerintah 

setiap provinsi adalah wali atau gubernur, disusul 

oleh kepala sekretaris  wilayah, atau khattib, kepala 

pasukan tentara atau perwira militer (Qaid), pejabat 

dinas perpajakan (Shahib Al Kharra) yang 

merangkap menjadi petugas zakat (‘amil), pejabat 

dinas keamanan(shahib al-ahdats), pejabat 



 

 

keuangan negara (shahib bait al-mall), juga kepala 

dinas kehakiman (Qhadi).106 

e. Pemisahan Antara Eksekutif Dan Yudikatif  

Salah satu terobosan terbesar Khalifah 

‘Umar pada paruh pertama masa pemerintahannya 

adalah memisahkan antara kekuasaan eksekutif 

(kekhalifahan dan ke-wali-an) dan yudikatif 

(qadhi). Pada masa pemerintahan Abu Bakar, 

khalifah dan para pejabatn administratif merangkap 

jabatan sebagai qadhi atau hakim. Awalnya, 

konsep rangkap jabatan tersebut juga diadopsi 

pemerintahan ‘Umar. Tetapi, seiring dengan 

perkembangan kekuasaan kaum muslim, 

dibutuhkan mekanisme administratif yang 

mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan 

yang baik. Ketika itulah ‘Umar memisahkan antara 

kekuasaan eksekutif dan yudikatif. 

Pemisahan tersebut ditandai dengan 

diangkatnya para wulat (gubernur), ahl al-hall wa 

al-‘aqd (lembaga penengah dan pemberi fatwa), 

pendirian pengadilan pengangkatan qadhi (hakim) 

yang jumlahnya diseimbangkan dengan jumlah 

penduduk. 
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Diantara para gubernur yang masyhur adalah 

Ali ibn Rubai’ah, Qais ibn Abi al-Ash, Ya’la ibn 

Umayyah (gubernur Yaman), Mughirah ibn 

Syu’bah (Kufah), Mu’awiyah ibn Abi Sufyan 

(Syam), ‘Ustman ibn Abi Al-Ash (Nahrain dan 

Oman), Abu Musa al-Asy’ari (Bashrah), dan Umair 

ibn Sa’d (Emessa) 

f. Ahl al-Hall wa al-‘Aqd 

Ahl al-hall wa al-‘aqd merupakan kumpulan 

anggota majelis syura yang terdiri atas ulama dan 

cendikiawan. Pemilihan anggotanya dilakukan 

dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu telah 

mengabdi di dunia politik, militer, dan misi islam 

selama 8-10 tahun, serta mempunyai pengertahuan 

yang memadai mengenai yurisprudensi dan Al-

Qur’an.107 

Pada masa ‘Umar, ahl al-hall wa al-aqd 

terbagi menjadi beberapa lembaga: 

1) Majelis Permusyawaratan yang terbagi lagi 

menjadi tiga divisi: pertama, Dewan Penasihat 

Tinggi yang terdiri atas sahabat-sahabat 

terkemuka dan terpercaya seperti 

Abdurrahman ibn Auf, Muadz ibn Jabal, Ubay 
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ibn Ka’b, Zaid ibn Tsabit, dan Thalhah ibn 

Zubair. Kedua, Dewan Penasihat Umum yang 

berasal dari sahabat-sahabat Anshar, 

Muhajirin, dan para pemuka suku. Mereka 

bertugas membahas masalah-masalah 

mengenai kepentingan umum. Ketiga, Dewan 

antara penasihat tinggi dan umum yang 

bertugas membahas masalah-masalah khusus. 

2) Al-Khatib atau sekretaris negara, salah satu 

pejabatnya adalah Abdullah ibn Arqam 

3) Nidzam al-Maaly (Lembaga Pembendaharaan) 

yang mengatur masalah pemasukan keuangan 

dari ghanimah, jizyah, kharaj, dan lain-lain. 

4) Nidzam al-Idar (Lembaga Administrasi) yang 

bertujuan untuk memudahkan pelayanan 

kepada masyarakat. Pada lembaga ini terdapat 

diwanul jund (Ketentaraan) yang 

mendistribusikan gaji kepada pasukan perang 

dan pegawai pemerintahan 

5) Lembaga Kepolisian dan Keamanan 

6) Lembaga Keagamaan dan Pendidikan108 
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g. Asas Syura 

‘Umar menentukan pemegang jabatan-

jabatan penting di atas dengan dasar 

permusyawaratan terbuka dengan rakyat (syura). 

Untuk kepentingan ini, umar pun membentuk 

majelis permusyawaratan (majelis as-syura), yang 

anggotanya merupakan perwakilan dari khalayak 

banyak. Al-Thabari menarasikan cara kerja para 

anggota majelis tersebut, yaitu dengan menyeru 

kepada khalayak umum dengan berkeliling ibu kota 

secara rutin, lalu memanggil rakyat untuk shalat 

berjamaah di masjid ibu kota. Setelah selesai 

shalat, anggopta majelis akan menaiki mimbar dan 

menyerukan kepada masyarakat agar 

menyampaikan masalah yang perlu dibicarakan 

sekaligus mencatat masalah-masalah tersebut untuk 

disampaikan kepada ‘Umar. ‘Umar kerap turun 

langsung dan menaiki mimbar untuk 

mendengarkan setiap keluhan rakyatnya sekaligus 

menyelesaikan permasalahan bersama. 

Dalam forum tersebut, pendapat orang-

orang yang tidak selaras dengan Amirul Mukminin 

sekalipun tetap dicatat dan disampaikan dengan 

baik. Para wanita, anak-anak, orangtua, dan 



 

 

nonmuslimdiberi hak penuh dalam syura. Yusuf 

ibn Ya’qub al-Majasyun menuturkan, ‘Umar sering 

mangundang anak-anak kecil untuk dimintai 

pendapat terkait penyelesaian suatu masalah. 

‘Umar melakukan hal itu untuk mengasah pikiran 

anak-anak. 

h. Jawatan Penegakan Hukum 

Kepada mereka yang bersalah dan 

melanggar aturan, hukuman akan ditegakkan oleh 

lembaga keamanan. Bahkan, pada masa ‘Umarlah 

penjara mulai didirikan. Awalnya, ‘Umar membeli 

rumah Shafwan ibn Umayyah seharga empat ribu 

dirham untuk dialih fungsikan menjadi penjara. 

Selanjutnya, penjara pun didirikan di distrik-

distrik. 

Penjara tersebut mulanya diperuntukkan 

bagi para pelanggar kejahatan. Tetapi, orang yang 

berutang dan tidak mampu melunasi pun dikirim ke 

penjara. 

Namun, ‘Umar juga mempunyai cara 

tersendiri dalam menegakkan hukum. Beberapa 

kali ia menyadarkan orang yang salah untuk 

kembali ke jalan yang benar dengan cara yang 

benar-benar penuh hikmah dan kelembutan. Suatu 



 

 

ketika diadukan ke hadapan Umar perihal seorang 

lelaki lacur dari Syam. Dikatakan tentang lelaki itu: 

ia selalu minum hingga mabuk. Mendengarnya 

‘Umar segera memerintahkan juru tulisnya untuk 

mencatat:109 

Dari ‘Umar ibn Khattâb untuk Fulan ibn 
fulan, Assalamualaikum. Aku memuji 
kepada allah atasmu, bahwa tiada Tuhan 
selain Allah. Bismillahirrohmanirrohim. 
Telah diturunkan sebuah kitab suci dari 
sisi allah yang Maha perkasa dan 
mengetahui, yang mengampuni segala 
dosa, menerima tobat, dan memiliki 
azab yang pedih dan kekuasaan. Tiada 
Tuhan selain Dia, dan kepadaNya lah 
segala sesuatu kembali. 

 

‘Umar menstempel surat itu, lalu berpesan 

kepada pengantarnya: “Jangan berikan surat ini 

kepada lelaki itu kecuali ia telah tersadar.” ‘Umar 

juga memerintahkan utusan itu untuk mendoakan 

lelaki pemabuk itu. Hingga ketika surat itu datang 

dan dibacakan dihadapan lelaki pemabuk itu, ia 

berkata: Sungguh, Tuhanku telah menjanjikan 

pengampunan untukku, dan mencegah siksaannya 

atas diriku. Lelaki pemabuk itu terus membacanya 
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hingga akhirnya ia menangis. Ia kemudian 

bertobat, dan memperbaiki perbuatannya. 

Ketika kabar sampai kembali kepada 

‘Umar, ia berkata: “Seharusnya demikianlah kalian 

berbuat. Ketika salah satu dari kalian melihat 

seseorang terjerumus pada kesalahan, luruskanlah, 

doakan, dan jangan menjadi setan lain untuknya” 

Hal-hal terkecil lainnya juga tak pernah 

luput dari perhatian Umar, untuk ditegakkan 

hukumnya secara benar. ‘Umar menegakkan tugas 

mulia amar makruf nahi munkar hingga ke masjid-

masjid, sa’ib ibn Yazid berkata: Saat tengah 

tertidur di masjid, aku terbangunkan oleh suara 

ribut dari dua orang lelaki. Khalifah ‘Umar 

memintaku untuk mendatangkan kedua orang 

tersebut. Saat keduanya berada dihadapan ‘Umar, 

‘Umar berkata, “Dari mana kalian berdua?” 

Mereka menjawab, “Dari Thaif”. ‘Umar lalu 

berkata, :Jika kalian adalah oenduduk kota ini, 

niscaya akun akan memukul kalian. Kalian telah 

berteriak-teriak di masjid Rasulullah?” ‘Umar 

melarang siapa pun mengeraskan suara di 

masjid.110 
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i. Lembaga Konsultasi Hukum 

Lembaga konsultasi hukum sejatinya 

merupakan pendamping lembaga pengadilan dan 

lembaga penegakan hukum sehingga masyarakat 

awam yang hendak memperkarakan suatu hal 

dipengadilan, mengetahui hak dan kewajiban 

mereka di mata hukum. ‘Umar membentuk 

lembaga tersebut untuk mencerdaskan rakyatnya 

mengenai peraturan hukum sesuatu. Ia dapat 

menanyakan kepada fuqaha ahli hukum yang 

diangkat ‘Umar disetiap kota atau pemukiman yang 

besar. 

‘Umar pun menentukan siapa saja yang 

berhak mengutarakan pendapat tentang hukum 

mufti dengan cara mengumumkan kepada khalayak 

melalui pidato-pidato di rapat rakyat, seperti ketika 

di Jabiah, “Siapa yang hendak mempelajari Al-

Qur’an, datanglah kepada Ubay ibn Ka’b: yang 

ingin mengetahui kewajiban-kewajiban datanglah 

kepada Zaid ibn Tsabit: dan bagi yang ingin 

mengetahui hukum, datanglah kepada Muadz ibn 

Jabal”. 

j. Jawatan Perbendaharaan Negara 



 

 

Pada paruh tahun ke-15 Hijriah, ‘Umar 

membawa uang lima ratus ribuan dirham ke 

Madinah. Para sahabat dikumpulkan untuk 

bermusyawarah mengenai uang tersebut. Sebagian 

sahabat berpendapat, uang itu dibagikan ke 

masyarakat. Namun, Walid ibn Hisyam 

berependapat lain: uang itu sebaiknya disimpan di 

lembaga perbendaharaan negara.111 

Usulan Walid tersebut dipertimbangkan 

secara matang oleh ‘Umar. Ia mulai memikirkan 

pusat perbendaharaan negara, sekaligus pengelola 

dan pengawasnya. Maka, ditangan Ruzbih, seorang 

arsitek termasyhur beragama Majusi, didirikanlah 

bangunan pusat perbendaharaan di Madinah dan 

kota-kota utama penaklukan lainnya. Kelak 

bangunan perbendaharaan negara itu dikenal 

dengan nama bait al-mal. 

Namun, ketika terjadi pencurian, ‘Umar 

meminta Ruzbih menggandengkan gedung tersebut 

dengan masjid agar terhindar dari kejaidan serupa. 

Pada perkembangannya, gedung ini dijaga oleh 

sepasukan tentara. Hasil kerja zruzbih yang sangat 

memuaskan itu mermbuat Gubernur Kufah Sa’d 
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ibn Abi Waqqash menghadiahi Ruzbih gaji seumur 

hidup. 

Sementara itu, ‘Umar mengangkat para 

pengelola dan pengawas lembaga keuangan negara 

dari kalangan terpilih dan terpercaya, seperti 

Abdullah ibn Arqam, Abdurrahman ibn Ubaid Al-

Qari, dan Mu’iqib sahabat yang dikenal sebagai 

juru cap Rasulullah. 

Semua harta milik negara dikelola dan 

digunakan untuk kepentingan rakyat. ‘Umar 

melarang para pasukan muslim mengambil seluruh 

harta rampasan perang. Diriwayatkan dari Mu’adz 

ibn Jabal, ‘Umar melarang membagikan seluruh 

harta rampasan perang Sawad-Irak. Harta tersebut 

disimpan dan dikelola di bait al-mal untuk 

kepentingan umat.112 

Untuk mengelola perputaran uang di 

pembendaharaan negara itu. ‘Umar menetapkan 

tadwin al-diwan, sebauah sistem akuntansi 

pencatatan belanja yang pertama kali ada dalam 

sejarah arab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

bahwa selepas penaklukan Bahrain. Pasukan 

muslim mengirim harta rampasan perang sebanyak 
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lima ribu dirham. ‘Umar mengumpulkan 

masyarakat untuk membagi harta tersebut. Ia lalu 

berkhutbah di atas mimbar. Ditengah khutbahnya, 

seseorang berkata, “Wahai amirul mukminin, saya 

melihat bangsa-bangsa lain memiliki diwan untuk 

pembelajaran harta negara mereka”. ‘Umar 

menyetujui pendapat orang tersebut, dan dibuatlah 

sistem tadwin al-diwan. 

k. Jawatan Pembangunan dan Infrastruktur 

Pada masa ‘Umar, kota-kota penting 

dibangun dengan konstruksi dan arsitektur 

istimewa. Pengembangan kota dimulai dengan 

membangun masjid dan saluran air untuk 

pengadaan air minum. Baru kemudian dibangun 

kantor-kantor pemerintahan. 

Kota-kota yang dibangun pada masa ‘Umar 

itu berangsur menjadi pusat kebudayaan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan, kota-

kota tersebut masih menjadi urat nadi pergerakan 

roda pemerintahan sampai sekarang. Inilah 

beberapa kota yang dibangun pada masa ‘Umar.  

1) Bashrah 

Bashrah adalah kota terbesar di Irak. Kaum 

muslim di bawah komando Uthbah ibn 



 

 

Ghazwan mengambil alih kota tersebut dari 

Bangsa Sassania pada 636 M. Awalnya, kota ini 

bernama “Vahestabad Ardasir”, lalu diubah oleh 

Uthbah menjadi al-Bashrah. Al-Bashrah bisa 

berarti “menyaksikan”, atau dalam bahasa 

Persia, berarti “jalan raya yang dilalui banyak 

orang”. 

Khalifah ‘Umar membangun wilayah 

tersebut pada 14-15 H. Arsiteknya adalah 

Gubernur pertama Bashrah, yaitu Uthbah ibn 

Ghazwan. Di kota ini, ‘Umar membangun 

saluran air dari kufah ke bashrah yang 

bersumber dari sumhai trigis. Hal ini membuat 

populasi di bashrah meningkat pesat. Pada masa 

pemerintahan Zaid ibn Abu Sufyan, nama-nama 

yang tercata sebagai tentara saja berjumlah 

80.000 orang, sedangkan anak dan cucu mereka 

berjumlah 120.000 orang. Kondisi tersebut 

sangat bertolak belakang dengan awal 

kedatangan kaum muslim ke kota itu.113 

Awalnya, bashrah adalah padang sahara. 

Tanahnya berkerikil, tetapi penuh rumput dan 

air. Maka Uthbah membangunnya dengan 
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membagi daerah tersebut menjadi 

perkampungan untuk satuan-satuan suku dan 

membangun rumah-rumah kecil dari dari 

lumpur dan jerami untuk dihuni. Namun, kota 

tersebut dilanda kebakaran pada 17 H. Maka, 

rumah-rumah dibangun dengan bata. Khalifah 

mengizinkannya asalkan satu rumah tidak lebih 

dari tiga kamar. Di kota ini pula segera 

dibangun masjid, gedung pemerintahan, jund, 

dan penjara. 

2) Kufah 

Kota tua di timur Najaf ini awalnya dihuni 

bangsa Mesopotamia. Pada masa pemerintahan 

Sassania. Kufah merupakan kota bagian dari 

Provinsi Suristan. Kota ini berhasil ditaklukkan 

oleh kaum muslim di bawah komando Sa’d Abi 

Waqqash dalam pertempuran di Yarmuk pada 

673 M. 

Kufah adalah kota yang sangat 

menyenangkan dan hanya berjarak tiga kilo 

meter dari Sungai Eufrat. Orang-orang 

menjulukinya khadd al-adzra, pipi tersayang 

karena keindahannya. Di tanah ini, bunga-bunga 



 

 

daisy, kalanit, lavender, dan tulip 

bermekaranserupa hamparan permadani. 

Cetak biru pembangunan Kufah dibuat 

sendiri oleh ‘Umar. Pembangunannya dimulai 

pada 17 H. Rumah-rumah didirikan untuk bisa 

menampung 40.000 orang, sedangkan bagi 

orang Arab disediakan perkampungan terpisah 

yang diawasi oleh Hayaj ibn Malik. ‘Umar pula 

yang menentukan lebar-lebar jalan di Kufah. 

Lebar jalan utama empat puluh lengan, jalan 

pertengahan tiga puluh lengan, jln penunjang 

selebar tujuh lengan.114 

Masjid didirikan di atas tanah lapang yang 

tinggi sehingga terlihat jelas dan dapat 

menampung 40.000 jamaah. Sementara daerah-

daerah di sekitar masjid dikosongkan dan 

menjadi wilayah terbuka. Didepan masjid 

dibangun serambi dengan pilar-pilar yang 

diambil langsung dari istana. Kisra penguasa 

Iran masa lalu. Namun, pilar-pilar tersebut 

“dibeli” oleh ‘Umar dengan memberikan 

keringanan jizyah kepada warga Majusi sesuai 

dengan taksiran harga pilar-pilar. 
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Dikota ini pula ‘Umar mendirikan pusat 

perbendaharaan negara yang didesain oleh 

seorang arsitektur tersohor Majusi: Ruzbih. 

Gedung ini kemudian digandengkan dengan 

masjid karena alasan keamanan. Pembangunan 

insfrastruktur serta fasilitas publik lainnya 

semakin menghidupkann Kufah, si pipi 

tersayang. Nahkan, kota tersebut mencapai 

puncak kejayaannya hingga Umar 

menyebutkannya puncak Islam. Maka, dengan 

segala kelengkapannya, ketika itu Kufah 

menjadi pusat kekuatan Arab. 

3) Fusthath 

Sesaat setelah pasukan muslim pimpinan 

Amr ibn Ash menaklukkan kota Memphis di 

lembah Sungai Nil, Khalifah ‘Umar melarang 

pasukan Islam meduduki satu bangunan atau 

sejengkal pun tanah milik penduduk kota. 

Sebaliknya, Khalifah ‘Umar memerintahkan 

Amr mendirikan tenda di tanah kosong di 

samping perkampungan. Pendirian tenda inilah 

asal mula penamaan Futhath, yang berarti tenda 

besar.115 
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Meskipun Fusthath awalnya hanyalah 

tanah kosong yang membentang antara Sungai 

Nil dan bukit Muqattahm, tetapi di bawah 

kepemimpinan Amr, kota tersebut menjadi ibu 

kota pertama Mesir, di kota tersebut didirikan 

masjid besar, yaitu Masjid Amr ibn Ash. 

Panjangnya 45 meter, lebarnya 30 meter. pintu 

gerbangnya tiga, salah satunnya mengarah ke 

gedung pemerintahan. Masjid Amr ibn Ash 

merupakan masjid jamik yang pertama kali 

berdiri di wilayah Afrika. Pembangunan masjid 

merupakan prioritas utama dalam pemerintahan 

Islam. Sebab, saat itu masjid bukan sekadar 

tempat ibadah, melainkan juga pusat 

pemerintahan, pusat informasi, sarana 

pendidikan, tempat mengeluarkan fatwa, dan 

sebagainya. 

Amr ibn Ash membangun Fusthat dengan 

sangat piawai. Tanah kosong itu berkembang 

pesat seiring dengan kebijakan transmigrasi 

oleh amr. Segera saja Fusthat menjadi pusat 

perdagangan yang baru, menyaingi Iskandariah 

dan Memphis. 



 

 

Perkembangan Fusthat tidak saja menjadi 

kebanggaan kaum muslim, tetapi juga penduduk 

asli (bangsa Koptik), dan orang-orang Romawi 

yang tinggal di sana. Mereka dibebaskan. 

Mereka dibebaskan memeluk agama yang 

mereka yakini dengan syarat membayar jizyah. 

Mereka juga diperkenankan oleh Amr untuk 

turut mengurus administrasi negara. Bahkan, di 

lingkungan Koptik, Amr menyediakan sebidang 

tanah untuk memperbaiki gereja, membuat 

pemandian, jalan dan sebagainya. 

Maka, Fusthat berkembang menjadi kota 

yang nyaman. Kemajuannya turut berperan 

menjadikan mesir sebagai salah satu pusat 

kebuadayaan dan ilmu pengetahuan dengan 

Islam sebagai titik tolaknya. 

Kemajuan suatu pemerintahan salah 

satunya ditandai dengan adanya fasilitas publik 

yang memadai. Wazarah al-Nafi’ah dibentuk 

‘Umar sebagai pihak yang bertanggung jawab 

atas pembangunan dan pemeliharaan fasilitas 

publik, seperti gedung pemerintah, saluran air, 

jalan, jembatan, dan rumah sakit.116 
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Pembangunan saluran air menjadi salah 

satu pusat titik perhatian ‘Umar sebagai saluran 

irigasi dan pendukung perbaikan dan perluasan 

sektor pertanian. Selain itu, saluran air yang 

dibangun pun digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan air minum bagi masyarakat dan 

sebagai jalur transportasi alternatif. Inilah 

beberapa saluran air yang dibangun pada masa 

‘Umar. 

1) Saluran Abu Musa. Nama saluran tersebut 

diambil dari nama Gubernur Bashrah yang 

tengah menjabat, yaitu Abu Musa Al-

Asy’ari. Dengan panjang 15 kilometer, 

saluran yang digali memotong dari Tigris 

itu pun dialirkan ke Bashrah sehingga 

kebutuhan air di setiap rumah di Bashrah 

dapat dipenuhi dengan baik. Sebelum 

saluran Abu Musa dibangun, masyarakat 

Bashrah harus berjalan sejauh sepuluh 

kilometer untuk mendapatkan air minum. 

2) Saluran Sa’d. Sebelumnya, penduduk 

Anbar telah meminta kepada kekaisaran 

Persia untuk membuat saluran air. Namun, 

permintaan tersebut baru terpenuhi pada 



 

 

masa pemerintahan ‘Umar. Atas perintah 

Sa’d ibn Abi Waqqash Gubernur Kufah, 

Sa’d ibn Umar diperintahkan untuk 

memimpin pembuatan saluran air ke 

Kufah. Proyek tersebut sempat terputus 

karena penggalian terhalang oleh gunung, 

lalu kembali diteruskan dan diselesaikan 

oleh Haj-Jaj. 

3) Saluran Amirul Mukminin. Inilah sluran 

terbesar dan mempunyai fungsi yang 

paling strategis. Saluran air tersebut 

menghubungkan Sungai Nil dan Laut 

Merah. Pembangunannya dilakukan atas 

perintah langsung ‘Umar untuk mengatasi 

kelaparan yang tengah melanda Arab. 

Selain itu, pada perkembangannya, saluran 

ini pun berfungsi sebagai jalur transportasi 

yang sangat menguntungkan bagi 

perniagaan Mesir117 

Disamping pembuatan saluran air, 

pemerintah ‘Umar juga mengukir prestasi 

gemilang pada pendirian bangunan-bangunan 
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penunjang pemerintahan. Secara garis besar 

adat tiga jenis bangunan yang didirikan: 

1) Bangunan keagamaan (‘imarah diniyyah). 

Tercatat lebih dari seribu masjid didirikan 

pada masa ‘Umar. Gubernur Bashrah Abu 

Musa al-Asy’ari diperintahkan untuk 

membangun masjid jamik di pusat kota dan 

mendirikan satu masjid di setiap 

perkampungan. Perintah yang sama 

dititahkan kepada Sa’d Ibn Abi Waqqash 

dan Amr Ibn Ash. Selain itu ‘Umar juga 

memperluas Ka’bah. Karena kemajuan 

islam begitu pesat, kapasitas Ka’bah tidak 

lagi dapat menampung jama’ah yang 

beribadah disana. Oleh karena itu, ‘Umar 

membeli rumah-rumah disekitar Ka’bah 

untuk memperluas Baitullah tersebut. 

Perluasan Ka’bah di Makkah diikuti 

dengan perluasan masjid Nabawi di 

Madinah. 

2) Bangunan Militer (‘Imarah Harbiyyah). 

Pembangunan ini melewati jund (pusat 

militer), benteng, asrama, dan barak. Pusat-

pusat militer tersebar di hampir seluruh 



 

 

wilayah kekuasaan ‘Umar, yaitu Madinah, 

Kufah, Bashrah, Moshul, Fustath, 

Damaskus, Urdan, dan Palestina. Fasilitas 

jund adalah barak untuk tempat tinggal 

pasukan, kandang-kandang kuda 

berkapasitas empat ribu ekor, kuda khusus 

yang bercap jaish fi sabilillah (tentara 

dijalan Allah). Dan gedung-gedung 

makanan untuk perbekalan para prajurit.118 

3) Bangunan sipil (‘Imarah madaniyyah). 

Pusat administrasi atau dar al-amarat 

mencakup tempat tinggal dan kantor 

pejabat-pejabat provinsi dan distrik, tempat 

penyimpanan catatan-catatan resmi 

(diwan), gedung perbendaharaan negara 

(bait al-mal), penjara dan rumah tamu 

untuk digunakan para pendatang dari luar 

madinah. 

Pendirian bangunan tersebut juga ditunjang 

dengan pembangunan jalan dan jembatan 

sehingga lebih mudah dijangkau. Pembangunan 

jalan dan jembatan ini merupakan buah dari 

perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh 
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rakyat diberbagai daerah penaklukan. Biaya dan 

pengawasan pembangunannya pun ditanggung 

oleh rakyat di setiap daerah penaklukan. 

Namun pembangunan di Madinah 

merupakan instruksi langsung dari ‘Umar. 

Madinah sering didatangi jamaah haji. Jalan-

jalan menuju Madinah banyak yang rusak dan 

tidak ada penampungan air. Pada 17 H, ‘Umar 

memerintahkan agar jalan diperbaiki, tempat-

tempat berteduh antara Makah dan Madinah 

dibangun, sumur-sumur yang tersumbat 

dibersihkan, dan sumur-sumur baru digali. 

Semua dilakukan agar ibadah haji dapat 

dilakukan dengan sebaik-baiknya.119 

F. Sifat-Sifat Mulia ‘Umar 

1. Ibadah ‘Umar 

Al-Hasan bercerita : ‘Ustman Ibn Al-‘Ash 

menikahi salah seorang janda ‘Umar Ibn Khattab. 

Ia berkata,”Demi Allah, aku tidak menikahi janda 

‘Umar sebab mengharap harta dan 

keturunan,tetatpi semata-mata karena aku berharap 

iya dapat  memberiku kabar  tentang malam-malam 
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yang dilalui ‘Umar. Aku berkata kepadanya, 

“Bagaimanakah Shalat ‘Umar di waktu malam ?’ 

Ia menjawab , “Selepas shalat Isya, ‘Umar 

menyuruhku meletakan bejana berisi air di samping 

kepalanya. Ketika terjaga, ia akan mencelupkan 

tangannya  ke dalam air, lalu mengusap wajah dan 

kedua tangannya, untuk kemudian berdxikir sampai 

ia terkantuk  dan tertidur lagi. Lalu ‘Umar terjaga 

lagi, sampai tiba waktu waktu ketika ia benar-benar 

terbangun.’’ 

Seorang hamba sahaya ‘Umar, Aslam al-

Adawi, berkisah : “Suatu malam aku menginap 

bersama ‘Umar. Ia mempunyai waktu khusus pada 

malam hari untuk menunaikan shalat. Jika 

terbangun dari tidur, ‘Umar selalu membaca ayat 

berikut : Dan hendaklah engkau perinyahkan 

keluargamu untuk mendirikan shalat, dan 

hendaklah engkau berlaku sabar atasnya (Thaha : 

132).” 

Suatu ketika, Mu’awiyah Ibn Khudayj 

menemui ‘Umar pada waktu zuhur. ‘Umar berkata 

kepadanya, “Sungguh celaka ucapanku, atau 

sungguh celaka prasangkaku. Jika aku tidur malam 

hari, aku telah menyia-nyiakan kesempatanku 



 

 

dengan Tuhanku. Bagaimana aku bisa tidur di 

kedua waktu ini, wahai Mu’awiyah ?” 

Mu’awiyah melihat ‘Umar sangat letih dan 

mengantuk dalam duduknya. Mu’awiyah bertabya, 

“Tidakkah kau tidur, wahai Amirul Mukminin?” 

‘Umar menjawab, “Bagaimana mungkin aku bisa 

memejam kan mataku ? jika aku tidur di waktu 

malam, aku akan menyia-nyiakan  kesempatanku 

dengan Allah.” 

Al Abbas Ibn Abdul Muththalib  bercerita : 

“Umar Ibn Khattâb adalah tetangga terdekatku. 

Aku tidak pernah mempunyai tetangga dan orang-

orang disekitar ku sebaik ‘Umar. Malam-malam 

‘Umar adalah Sahalat, dan siang harinya adalah 

puasa demi hajat rakyatnya.” 

Hingga meninggal, ‘Umar  tampak 

menghotam karena berpuasa. Abdullah, putra 

Umar berkata, “Ayahku terus menerus berpuasa 

kecuali saat hari raya Qurban, hari raya fitri, dan 

dalam perjalanan.” Abdullah juga bercerita tentang 

ibadah haji ayahanda nya, “Ayahku pernah 

mewalikan urusan haji  kepada Abdurrahman Ibn 



 

 

Auf. Selepas itu , pada tahun berikutnya, ia berhaji 

sendiri sehingga ia wafat.”120 

‘Umar sangat gemar beribadah. Ia merasa 

nikmat ketika bermunajat kepada Allah, tenteram 

ketika berdzikir, dan rindu untuk selalu menaati 

kehendak Tuhannya. 

Dengarkanlah salah satu petika khutbah 

‘Umar selepas Ia memuji Allah: “Sesungguhnya 

Allah telah menggariskan dan memuluskan 

jalannya, serta menunjukkannya kepada kita 

melalui rasul-Nya. Maka tidak ada jalan lain untuk 

meniti ketaatan kecuali dengan doa, dahwah dan 

kepatuhan kepada Sang Rasul. Segala puji bagi 

Allah yang telah menguji diriku dengan kalian. 

“Segala puji bagi Allah yang telah 

menetapkan diriku atas kalian, selepas aku 

menemani tiga orang yang tersesat dari golonngan 

mereka. Salah seorang dari mereka hendak menuju 

rumah dan tempat tinggalnya. Namun ia melewati 

jalan yang salah dan remang remang, ia tetap pada 

jalannya dan tidak pernah menemukan jalan keluar, 

sampai tibalah aku menyelamatkan dan 

menuntunnya menuju tempat tinggalnya, lalu 
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menyerahkan kepada keluarganya. aku telah 

membawanya pada keselamatan 

“Lalu seorang yang lain menuruti jalan 

orang pertama, dan mengikuti jejaknya . Ia pun 

sampai tujuan dengan selamat dan bertemu dengan 

sahabatnya. Hingga giliran orang ketiga . jika ia 

mengikuti jejak dan jalan dua orang sebelumnya, 

maka ia akan tiba dengan selamat pula, dan akan 

bertemu dengan dua orang sahabatnya. Andai saja 

orang ketiga itu melenceng sedikit ke kanan, atau 

melenceng sedikit ke kiri, maka sungguh ia tidak 

akan pernah bertemu dengan dua orang kawannya 

itu, selamanya.121 

“Ingatlah, sesungguhnya  orang-orang arab 

serupa unta yang dungu. Aku tidak mencocok 

hidungnya dengan tali kecuali aku membawanya ke 

jalan cinta kasih, sembari meminta pertolongan 

kepada Allah. Ingatlah, sesungguhnya aku adalah 

penyeru, maka hendaklah kalian mendengarkan 

seruanku. Ya Allah, sesumgguhnya aku orang yang 

kikir, maka jadikanlah aku dermawan. Ya Allah, 

sesumgguhnya aku orang yang kasar, maka 

lembutkanlah. Ya Allah, sesungguhnya aku orang 
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yang lemah, maka kuatkanlah aku. Ya Allah, 

ajegkanlah aku dalam berbakti kepada-Mu, dan 

kepada kekasih-kekasih-Mu, juga dalam mendapat 

pertolongan-Mu. Bebaskanlah aku dari cela dan 

marabahaya musuh-musuh-Mu.” 

 

2. Keikhlasan ‘Umar 

Pada hari Khaibar, Nabi bersabda, “ Kelak 

akan kuwariskan sepancang bendera kepada 

seorang lelaki yang sangat cinta dan dicintai Allah 

dan Rasul-Nya.” Selepas itu, orang-orang 

menghabiskan malam mereka sambil bertanya-

tanya, siapa lelaki yang dimaksud oleh Rasul ? 

siapa yang akan mendapat warisan bendera 

kenabian itu? 

Saat itu ‘Umar berkata, “Sungguh, aku 

tidak pernah berharap pada sebuah kepemimpinan 

kecuali pada saat ini.” Harapan ‘Umar terhadap 

kepemimpinan tidak pernah terbesit sepanjang usia 

hidupnya kecuali pada malam itu. Itu pun karena ia 

mendambakan limpahan cinta dari Allah dan 

Rasul-Nya. 

Ketika ‘Umar Ibn Wahb al-jamhi memeluk 

Islam, ‘Umar berkata, “Sungguh, seekor babi 



 

 

sekalipun lebih aku sukai daripada dirinya sebelum 

ia memeluk agama Allah. Namun sekarang, ‘Umar 

lebih aku cintai daripada sebagian kerabatku.” 

Demikianlah, hati bergeser dari kebencian 

yang sangat menuju cinta yang sempurna karena 

mengharap kecintaan Tuhannya yang Maha Tinggi. 

Tidaklah pula kesukaan ‘Umar akan 

pernikahan dan memperbanyak anak anak, kecuali 

demi memperbanyak jumlah kaum muslimin, dan 

mengharap keturunannya dapat menauhidkan 

Allah.122 

Amirul Mukminin berkata, “Sesungguhnya 

aku menikah supaya aku bisa melahirkan keturunan 

yang bertasbih pada Allah. ‘Umar mengkhitbah 

Ummu Khultsum, putri Ali Ibn Thalib. Ketika itu 

Ali berkata kepada Umar, “Ia masih sangat kecil.” 

‘Umar menjawab, “Siapkanlah Ia wahai ayah Al 

Hasan, sesungguhnya aku mendapat sesuatu dari 

kemuliaannya yang tak pernah didapat orang lain.” 

Ali menanggapi, “Aku akan 

menghantarkannya kepadamu. Bila aku 

merelakannya, akan ku nikahkan kalian berdua.” 

Ali mengutus putrinya kepada ‘Umar dengan 
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membawa sepucuk surat. Sebelumnya ia berpesan 

kepada putrinya, “Katakanlah kepadanya, sepucuk 

surat ini adalah apa yang telah kukatakan padamu.” 

Ummu Kulsum menjawab, “Katakanlah 

kepadanya, aku telah merelakan untuk nya.” 

Ali kembali berkata, “Ya. Itu untuknya.”, 

Ali kembali berkata, “Katakanlah kepadanya, aku 

telah merelekan untuknya.” 

Ketika Ummu Kulsum menghadap Umar, 

Umar meletakkan tangannya di atas betis Ummu 

Kulsum sampai busananya terbuka. “apa-apaan ini? 

Andai kau bukan Amirul Mukminin, akan 

kupatahkan batang hidungmu,” Tukas Ummu 

Kulsum. 

Ummu Kulsum pergi dan kembali kepda 

ayahnya, Ali Ibn Abu Thalib. Ia menceritakan apa 

yang baru saja terjadi. “Kau mengutusku kepada 

seorang lelaki tua yang buruk.” 

Ali memjawab, “jangan berkata begitu, putriku. 

Lelaki itu suamimu. 

‘Umar lalu datang ke majelis Muhajirin di 

Rawdhah. Di sana telah duduk para Muhajirin 

awal. Sambil ikut duduk bergabung dengan 

mereka, ‘Umar berkata, “Berikanlah ucapan 



 

 

selamat kepadaku, berikanlah selamat rif’ah 

(semoga diberkati keharmonisan dan keturunan) 

kepadaku.” 

Para muhajirin terheran-heran, “Apa yang 

terjadi padamu, wahai Amirul Mukminin ?”123 

‘Umar menjawab keheran mereka, “Aku 

menikah dengan Ummu Kultsum putri Ali Ibn Abu 

Thalib. Suatu ketika aku pernah mendengar 

Rasulullah bersabda, ‘setiap nasab, sebab, dan 

keturunan akan terputus pada hari kiamat, kecuali 

nasab, sebab dan keturunanku. Dengan menikahi 

Ummu Kultsum, aku jadi memilik nasab dan 

sebab. Darinya aku memiliki Zaid dan Ruqayah. 

3. Bersahaja 

Suatu hari ‘Umar berkhutbah, saat itu ia 

telah menjabat khalifah, di jubah yang dipakainya 

ada dua belas tambalan. Khafshah berkata. “Wahai 

Amirul Mukmin, mengapa kau tidak memakai 

pakaian yang lebih baik dari pada ini.? Menggapa 

kau tidak makan makanan yang lebih baik dari 

mananmu sekarang ini? Sesungguhnya Allah 

melapangkan rezeki dan memperbanyak kebaikan.” 

                                                            
            123 Ibid.,  192‐193. 



 

 

‘Umar menjawab “Tidaklah engkau 

mengingat hari-hari kehidupan Rasulullah dan Abu 

Bakar yang bersahaja dan penuh cobaan? Demi 

Allah, aku aku akan mengikuti jalan hidup yang 

prihatin. Siapa tahu aku dapat menemukan 

kehidupan keduanya dalam ketenangan.” 

Anas berkata, “aku melihat pakaian ‘Umar. 

Di bagian pundaknya terdapat empat jahitan, yang 

satu sama lainya tidaklah sama.” 

Amir bin Rubi’ah berkata “Suatu waktu 

aku pergi haji bersama Umar bin Khottob. Bolak-

balik dari Madinah ke Makkah. Sepanjang 

perjalanan, Umar tidak pernah mendirikan tenda 

atau kemah. Ia hanya berteduh di bawah pohon.”124 

Suatu hari, ‘Umar mendapat sautu paketan 

pakaian. ‘Umar membagi-bagikanya setiap orang 

mendapat satu potong baju. “Wahai manuisia, 

apakah kalian mendengarku? Salman menjawab. 

“tidak kami tidak mendengar.” ‘Umar bertanya, 

“Kenapa wahai Salman?” Salman menjawab, “Kau 

bahikan kepada kami sepotong baju, sementara kau 

membawa dua. Umar berkata, “Jangan tergesa- 

gesa Salman” ‘Umar lalu memanggil putranya, 

                                                            
            124 Ibid., 193-194. 



 

 

abdullah. Tidak seotrang pun menjawab, ‘Umar 

kembali menyeru, “Wahai Abdullah bin ‘Umar.” 

“saya, wahai Amirul mukminin!” sahut Abdullah. 

‘Umar bertanya , “Apakah baju yang kau jahit itu 

bajumu?” Abdullah menjawab “Iya.” Salman lantas 

berkata. “Sekarang  kami sungguh akan 

mendengarkanmu.” 

4. Sangat Takut Kepada Tuhan 

Ali bin Abi Tholib bercerita: suatu ketika 

aku melihat ‘Umar tengah berada di atas pelana. 

Aku bertanya, “Wahai ‘Umar Amirul Mukminin, 

mau pergi kemana?” Ia menjawab, “seekor unta 

lepas dari grombolan unta sedekah aku 

mencarinya.” Aku berkata, “Wahaqui Amirul 

Mukminin, kau telah merendahkan kholifah 

setelahmu.”  ‘Umar menjawab, “Wahai Abu Al-

Hasan, engkau jangan mencela ku. Demi Dzat yang 

mengutus Muhammad sebagai nabi, jika saja 

seekor sapi tersasar di tepi sungai Eufrat akan 

dimintai pertanggung jawaban di hari kiamat 

kelak.”125 

Abdulah bin Abbas menuturkan: Setelah 

shalat, ‘Umar akan duduk bersama orang- orang. 

                                                            
            125 Ibid., 194-195. 



 

 

Siapa saja yang punya keperluan maka ia akan 

berbicara kepada ‘Umar. Jika tidak ada, Umar akan 

berdiri, lalu masuk dan menditrikan shalat 

beberapa rakaat. Orang-orang tidak menemui dan 

dududk bersamanya. Aku beranjak menuju pintu. 

Aku pun berkata, “Wahai Yarfa apakah Amirul 

Mukminin mempunyai keluhan?” Yarfa’ 

menjawab, “Tidak!” aku lalu duduk. Lalu 

datanglah Utsman, ia pun duduk Yarfa’ keluar, 

laluberkata, “Berdirilah wahai Ibnu ‘Affan, 

berdirilah wahai Ibnu Abbas.” Kami kami pun  

masuk menemui ‘Umar. Tiba-tiba kami pun 

melihat beberapa onggok harta di tangannya, setiap 

onggok di buntal oleh kain. Ia berkata ,” Aku  

melihat penduduk Madinah, dan dan kutemukan 

kalian berdua adalah keluarga yang paling banyak 

kebaikannya. Ambilah harta ini, dan bagikanlah, 

jika dari harta ini ada sisa maka kembalikanlah.” 

Benarlah ‘Umar ketika ia berkata, “barang 

siapa takut kepada Allah, tidak tidak akan bergolak 

kemarahannya. Barang siapa bertakwa kepada 

Allah, tidak akan bergolak kemarahanya.  Barang 

siapa yang bertawa pada Allah, maka apa yang ia 

kehendaki tidak akan sia-sia ” 



 

 

Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar 

berkisah: Saat perang Qadisiyya, Sa’ad bin Abi 

Waqqash mengirimkan harta rampasan kepada 

‘Umar. Isinya pusaka kisra Persia (pedang, sepatu, 

perhiasan, busana, dan mahkota kebesaranya).  

Sa’ad berkata, “’Umar lalu menatap harta 

perampasan  itu sejenak, lemudian beralih menatap 

kerumunan orang. ‘Umar meliah seorang yang 

paling tinggi diatara mereka, yaitu Suraqah bin 

Jat’stman. ”‘Umar berseru, wahai Suraqqah, ke sini 

dan pakailah ini, Saraqqah mendekat dan sangat 

berharapdapat memakainyaumar lalu berkata, 

“Kelilingilah benda ini.” Suraqqah pun 

menciumnya. ‘Umar lalu sesumbar, “Seorang Arab 

tengah memakai harta kekayaan Kissra.” Sungguh, 

andai, saja kisra dan kelauarganya lebih mulia 

darimu dan dari kaummu, aku akan mencopot itu 

semua.  

Suraqah merasa malu dan melepaskan 

busananyaitu, ‘Umar lantas berdo’a sambil 

menangis : “Ya Allah, Engkau telah 

menghindarkan ini pada Rasul-Mu, padahal dia 

lebih Engkau cintaidaripada diriku. Engkau telah 

engkau hindarkan ini semua kepada Abu Bakar, 



 

 

padahal dia lebih Engkau  cintai daripada  diriku. 

Maka , jika semua ini akan Engkau cintai daripada  

diriku. Maka, jika semua ini akan Engkau berikan 

ini semua kepaku untuk memuliakanku. ”  

‘Umar berkata, “Jika saja seekor domba 

mati di tepian sungai Eufrat dengan sia-sia, aku 

khuatir Allah kan menanyaiku pada hari kiamat 

kelak.”126 

Amr bin Ash berlata, “Aku tidak pernah 

meliaht seoranmg setelah Nabi Muhammad dan 

Abu Bakar yang lebih takut kepada Allah selain 

‘Umar. Ian tidak pandang bulu ketika menegakan 

kebenaran, baik kepada anak maupun orangtuanya” 

Karena ketakutanya kepada Allah itulah 

‘Umar banyak menangis dan prihatin. Di bawah 

lengkung mataada dua garis hitam akibat kerapnya 

menangis. 

Ali bin Abu Thalib menuturkan, dalam 

sebuah khubah jumat, ‘Umar membaca ayat, Dan 

ketika langit dibelah, sampai  ayat, Jiwa pun 

mengetahui apa yang dihadapkan kepadanya  (al-

Takwir: 1-14). ‘Umar lantas menghentikan bacaan. 

Ia menangis tersedu. 
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Ubaid bin Umair berkata: suatu subuh 

‘Umar bin Khottâb shalat fajar bersama kamai. Ia 

membaca surat hingga sampai pada petikan ayat. 

Dan kedu matanya menjadi puttih karna kedukaan, 

dan dia pun sanat berduka “ (Yusuf:84). ‘Umar 

menangis hinga menghentikan bacaan lalu rukuk. 

Hisyam bin al-Hasan bercerita: Ketik 

membaca ayat Al-Quran dalam wiridnya, ‘Umar 

menangis hingga terjungkal. Orang-orang mengka 

jatuh sakit. 

5. Menangisi Seorang Rahib 

Imran bin al-Juniberkisah: Suatu hari 

‘Umar berpapasan dengan seorang tua. ‘Umar 

berhenti dan memanggilnya. Oarng tua itu adalah 

pendeta Nasrani. ‘Umar berkata, Ya, aku tau. Tapi 

aku sangat menyayanguinya. Aku ingat firman 

Allah, “Orang-orang yang beramal baik tetapi 

merka masuk ke neraka yang menyala-nyala. Aku 

sengguh menyayangi nasib ijtihad, dan 

kesalahannya, sementara ia nanti masuk neraka”127 

6. Warak Dan Hati-Hati 

‘Umar kerab sekali memuntahkan makanan 

yang telah masuk ke perutnya karna takut makanan 
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itu haram. Zaid bin Aslam bercerita: suatu ketika 

‘Umar meminum susu. Susu itu membuatnya 

penasaran. Ia bertanya kiepada orang yang 

memberi segelas susu itu. “Dari mana kau 

mendapatkan susu ini?”. Orang itu menjawab, 

“Mulanya susu itu ikut mengalirbersama aliran air 

lalu ia mendapatkan seekor unta dari unta sedekah 

yang tengah diperah oleh orang orang. Mereka 

memerah susu unta itu, dan memberikaknya 

sebagai minuman untukku. Mendengar cerita itu, 

‘Umar memuntahkan susu yang baru saja di 

minum. 

Abdurrahman al-Asy’ari keluar bertemu 

dengan ‘Umar memiliki seekor unta yang bisa 

diperah. Seorang pelayan datang ke hadapan ‘Umar 

membawa susu. ‘Umar menanyakan susu itu. “Dari 

mana susu ini?” ”Dari seekor unta betina yang 

sedang menyusui anaknya. Aku memerahnya 

untukmu  dari unta itu, dari harta Allah” ‘Umar 

lantas berkata, “celaka! Aapa kau hendak 

me4mberiku minum dengan api neraka? Tolong 

panggilkan Ali bin Abi Tholib.” Pelayan itu lantas 

memanggil Ali. ‘Umar berkata, “Pelayan ini diberi 

kuasa untuk mengurus seekor unta dari harta 



 

 

sedekah. Harta allah. Ia memberiku minum susu 

dari unta itu. Apakah halal untukku?” Ali 

menjawab, “Ya halal untukmu wahai Amirul 

Mukminin begitu juga dagingnya.”128 

7. Rendah Hati 

Malam-malam ‘Umar keluar, Thalhah 

melihat kepergianya. ‘Umar terlihat masuk dari 

setiap satu rumah ke rumah lain. Kesesokan 

harinya, Thalhah pergi kerumah tersebut. Di rumah 

itu Thalhah mendapati seorang nenek yang sudah 

tua dan buta. Thalhah bertanya kepada orang tua 

itu, “siapa gerangan lelaki itu?.” Nenek itu 

menjawab, “Dia dia seslalu membantu mulai dari 

ini hingga itu. Ia datang untuk memperbaiki 

keadaan ku hingga membantu menhilangkan 

sakitku.”  

Anas bercerita: Suatu hati aku keluar 

bersama ‘Umar bin Khattâb. Kamu masuk ke suatu 

bangunan. Aku mendengar ia berkata pada dirinya 

sendiri “Bagus, bagus, wahai Amirul Mukminin! 

Hendaklah engkau senantiasa bertakwa kepada 

Allah, atau kau yang kelak akan diazab olehnya” 
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Ketika ‘Umar tiba di salah satu daerah di 

negri Syam untuk menakhlukan Pestina, 

rombongan hendak beristirahat . umar turun dari 

unta. Ia melepas sepatu dan menetengnya. ‘Umar 

lantas menuruni air bersama untanya Abu Ubaidah 

yang melihat ‘Umar berkata, “Kau telah membuat 

sebuah perlakuan bagi penduduk bumi demikian 

dan demikian.” ‘Umar menjawab dengan halus, 

“Wahai Abu Ubaidah, andai saja seorang orang 

lain yang berkata demikian . sesungguhnya kalian 

adalah manusia terendah, manusia terhina, 

termiskin. Allah mengagungkan kdan memuliakan 

kalian dengan islam. Sungguh andai saja kalian 

mencari keagungan dan kemuliaan di luar islam, 

niscaya Allah akan merendahkan kalian.” 

Pada suatu hari raya, ‘Umar datng ke 

masjid tanpa alas kaki. Ia menyeru, “Berkumpulah 

untuk sholat”  ketika orang-orang berkumpul, 

‘Umar menaiki mimbar. Ia memuji Allah, 

bersholawat kepada Nabi, lalu berkata, “wahai 

umat manusia, aku melihat diriku, aku tersadar dari 

keangkuhanku.” Selepas berbicara, ‘Umar turun. 

Abdurraham bin Auf lalu bertanya kepada ‘Umar: 

“wahai Amiruk Muminin, tidaklah kau engaku 



 

 

mengangkat derajatmu?” Umar menjawab, “Tidak, 

ibn Auf. Aku tengah menegur diriku sendiri. 

Engkau Amirul Mukminin, siapakah orang yang 

lebih baik darimu? Sesungguhnya aku ingin 

mengajariku untuk mengenal diriku sendiri”129 

Pada satu hari yang panas, ‘Umar keluar 

rumah. Ia meletakkan pakaian diatas kepalanya. 

Lalu, seseorang pelayan lelaki yang sedang 

menunggang keledai melewati ‘Umar, ‘Umar 

berkata, “Wahai Gholam, bawalah aku 

bersamamu” Pelayan itu turun lantas berkata, 

“Naiklah wahai Amirul Mukminin.” ‘Umar 

menjawab, “Tidak! Naiklah dan aku akan naik di 

belakangmu.” ‘Umar menaikikeledai itu di 

belakang sang pelayan hingga tiba di kota. 

Aslam bercerita : Bilal bertanya, “Wahai 

Aslam, seberapa dekat kau mengenal  ‘Umar?” 

Aku berkata, “sangat dekat”. Namun, jika ia marah, 

aku membacakan untuknya ayat-ayat Al-Qur’an. 

Seketika itu juga kemarahan ‘Umar akan surut. 

Malik al-Dar berkata: suatu hari umar 

menyentakku, dan hendak melempariku dengan 

jagung. Aku pun berkata kepadanya. “ingatlah 
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Allah, wahai Amirul Mukminin”. ‘Umar lalu 

melemparkan jagung itu. Ia lalu berkata, “engkau 

telah mengingatkanku kepada Dzat yang Maha 

Agung. 

‘Umar berkata, :”Orang yang paling 

kucintai adalah ia yang dapat menunjukkan 

kekurangan-kekuranganku”. 

Suatu hari Ahnaf ibn Qais hendak 

menghadap Amirul Mukminin (‘Umar) bersama 

sejumlah petinggi Arab. Di tengah perjalanan, 

mereka bertemu dengan ‘Umar yang telah 

menyingsingkan pakaiannya dan berlari-lari. 

Ahnaf pun bertanya, “Apa yang tengah 

engkau lakukan wahai Amirul Mukminin?” 

“Bukankah engkau ikut mengejar unta 

yang sesungguhnya milik baitul mal yang terlepas. 

Dan engkau tahu Ahnaf, betapa banyak rakyat yang 

ikut memiliki unta tersebut,” kata ‘Umar. 

“Mengapa engkau tidak menyuruh 

ajudanmu saja untuk menangkapnya?”130 

“Aku adalah ajudan bagi semua rakyat. 

Sudah menjadi kewajiban seorang hamba dan 
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ajudan rakyat untuk selalu memenuhi amanat 

mereka dan mendengarkan.” 

Ibrahim al-Taima bercerita: Suatu hari 

umar menyendiri umtuk merenung. Ia lalu menulis 

renungannya kepada Abdullah ibn Abbas: 

Bagaimana bisa umat ini saling berbeda, sementara 

kitab suci, nabi, dan kiblat mereka adalah satu? Ibn 

Abbas berkata,”Wahai Amirul Mukminin, 

sesungguhnya telah diturunkan Al-Qur’an kepada 

kita, kita pun membacanya dan mengetahui atas 

apa yang diturunkan itu. Sesungguhnya, akan 

datang setelah kita para kaum yang membaca Al-

Qur’an, tetapi mereka tidak mengetahui 

kandungannya yang sejati dan sebab 

diturunkannya. Maka, setiap kaum akan memiliki 

pendapat dan pandangan. Ketika sebuah kaum 

telah berbeda pendapat, mereka pun silih berbeda. 

Ketika mereka silih berbeda, meraka akan silih 

berperang”. ‘Umar dengan seksama menghayati 

kata-kata Ibnu Abbas. 

8. Firasat Yang Tajam 

Ketika iman seseorang begitu kukuh, Allah 

akan memberinya Bashirah (mata batin) unruk 



 

 

mengetahui apa yang samar dalam kehidupan, yang 

tak bisa diketahui kebanyakan orang. 

‘Umar ibn Khattâb pernah bertanya kepada 

seorang lelaki, “siapa namamu?” lelaki itu 

menjawab, “Jamrah” ‘Umar kembali bertanya, 

“Abu siapa?” Ia menjawab, “Abu Syihab” ‘Umar 

bertanya “Dari siapa?” Ia menjawab, “Dari Hirqah” 

‘Umar bertanya lagi, “dimana rumahmu?” Ia 

menjawab “di Hirqah Al-Nar” ‘Umar beratnya 

“dimana tempatnya” ia menjawab “di Dzat Lazha” 

‘Umar berkata “Segera temui keluargamu, 

sesungguhnya mereka tengah dilanda kebakaran”. 

Dan syahdan ternyata keluarga lelaki itu memang 

seperti yang dikatakan ‘Umar.131 

Aslam menuturkan: Ketika ‘Umar 

bercakap-cakap dengan orang-orang, tiba-tiba 

lewat seorang lelaki. Ia tengah menggendong anak 

kecil. ‘Umar berkata, “aku tidak pernah melihat 

perkara asing sebelumnya dari hal ini.” Lelaki itu 

menyahut “Demi Allah wahai Amirul Mukminin, 

anak ini terlahir dan ibunya mati” ‘Umar bertanya 

“Bagaimana kejadiannya?” lelaki itu menjawab 

“aku keluar untuk sebuah misi ini dan itu, dan aku 
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meninggalkan istriku dalam keadaan hamil. Aku 

berkata kepada istriku Aku pasrahkan kepada Allah 

anak yang ada diperutmu. Ketika kembali dari 

perjalananku, aku diberi kabar bahwa istriku telah 

mati. Lalu ketika suatu malam aku duduk di 

makam al_baki bersam keluarga pamanku, 

mendadak aku melihat seberkas cahaya menyerupai 

lampu dari sebuah kuburan. Aku bertanya kepada 

keluarga pamanku, apa itu? Mereka menjawab, 

Tidak tahu, setiap malam kami melihat cahaya itu 

memancar dari kubur fulanan. Aku lalu mengambil 

obor, dan beranjak menuju kuburan itu. Tiba-tiba 

kulihat kuburan itu terkuak. Kutemukan bayi ini di 

pangkuan jasad ibunya”. 

Ibnu ‘Umar bercerita: ketika sedang duduk, 

mendadak umar melihat seorang lelaki. ‘Umar 

berkata “Aku punya firasat, kalau saja lelaki itu 

dapat berbicara tentang perdukunan, panggil ia 

kehadapanku”. Seketika orang-orang memanggil 

lelaki itu. “apakah engkau dapat berbicara tentang 

perdukunan?” “Ya!” jawab lelaki itu. 

9. Karamah ‘Umar 

Mujahid berkata: suatu waktu kami 

bercakap-cakap, didapatkan bahwa setan-setan 



 

 

terbelenggu pada masa pemerintahan ‘Umar. 

Ketika ‘Umar wafat, setan-setan itupun kembali 

terbebas.132 

Khawwat ibn Jubair bercerita: pada masa 

kekhalifahab ‘Umar pernah terjadi kekeringan. 

‘Umat sengsara. ‘Umar keluar menemui mereka. Ia 

lalu mendirikan sholat dua rokaat setelah itu Ia 

melepas kedua ujung selendangnya dan 

membaliknya, sisi kiri dibalik ke sisi kanan, dan 

sisi kanan ke sisi kiri. ‘Umar menengadahkan 

tangan dan berdoa: Ya Allah, Sesungguhnya kami 

meminta ampunan-Mu, Kami mohon turunkanlah 

hujan ke bumi kami. Tak lama selepas ‘Umar 

meninggalkan tempat sholat, hujan segera turun. 

Suatu hari ‘Umar melewati pekuburan 

baki’. ‘Umar lalu berkata “Assalamu’alaikum 

wahai ahli kubur. Kami membawa kabar bahwa 

para istri kalian kini telah menikah kembali, 

rumah-rumah kalian telah ditempati, jasa kalian 

telah dikenang, dan harta kalian telah dibagi” 

Aslam bercerita : Suatu hari ‘Umar keluar 

untuk sholat jum’at. Ia menaiki mimbar, lalu 

berkhutbah. Namun ditngah-tengah khutbah ia 
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berteriak, “Wahai Sariah Ibn Zunaim! Awas 

gunung! Wahai Sariah Ibn Zunaim! Awas gunung! 

Hendaklah seorang penggembala berhati-hati atas 

kambingnya kepada seekor serigala”. ‘Umar lalu 

melanjutkan khotbahnya hingga selesai. Beberapa 

hari kemudian Sariah Ibn Zunaim datang, ia 

mengisahkan bahwa saat berperang, ia mendengar 

umar berteriak “Wahai Sariah Ibn Zunaim! Awas 

gunung! Hendaklah seorang penggembala berhati-

hati atas kambingnya kepada seekor serigala,” saat 

hendak melewati sebuah gunung yang disana 

terdapat pihak musuh. Kami pun bertempur dengan 

gigih dan Allah memberi kami kemenangan.133 

Yahya Ibn Ayyub al-Kharra’i berkata: 

Saya mendengar tentang seorang pemuda yang 

hidup pada masa ‘Umar. Ia taat dan rajin 

beribadah, serta dekat dengan masjid. ‘Umar sangat 

kagum kepada pemuda itu. Ayahnya sudah tua. 

Saat malam tiba ia meninggalkan masjid untuk 

menemui ayahnya. Ditengah jalan ia selalu 

berpapasan dengan perempuan yang suka 

mengganggu. Perempuan itu menghalang-halangi 

jalan untuk pemuda itu. Hingga suatu malam, 
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ketika pemuda itu memasuki pintu dan masuk 

kedalam, ia bertemu dengan perempuan nakal itu. 

Si pemuda lalu berdzikir dan segera membacakan 

ayat, “Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa 

ketika dirayu setan, maka mereka akan segera 

mengingat Allah” pemuda itu pingsan karena 

ketakutan. Perempuan itu mencoba 

membopongnya bersama seorang sahaya dan 

meletakkannya didepan pintu rumahnya. Ayahnya 

segera keluar, melihat semua itu ia ikut tersungkur. 

dipanggilah orang-orang, mereka pun membopong 

ayah dan anaknya itu dan membaringkan mereka 

didalam rumah. 

Setelah keduanya sadar, sang ayah berkata, 

“Anakku, bagaimana keadaanmu?” pemuda itu 

menjawab, “Baik, Ayah” Ayahnya berkata lagi 

“Sesungguhnya aku minta kepada Allah” ia lalu 

menceritakan duduk perkaranya. Sang anak 

kembali jatuh pingsan hingga ia meninggal dunia. 

Orang-orang segera menshalati, mengafani 

dan menguburkan jasad pemuda itu malam harinya. 

Keesokannya, orang-orang menceritakan hal ini 

kepada ‘Umar. ‘Umar mendatangi ayah pemuda itu 

dan memuliakannya. ‘Umar berkata “ayo ikut aku 



 

 

ke kuburan pemuda itu” setelah tiba dikuburan 

yang dimaksud, ‘Umar berkata “wahai pemuda, 

sesungguhnya orang yang takut kepada maqam 

Tuhannya, ia akan mendapat dua surga”. 

10. Berwibawa Besar 

Allah mengaruniai ‘Umar wibawa besar 

yang menggetarkan hati dan menggoyahkan nyali 

orang yang berhadapan dengannya. Ia dapat 

meruntuhkan hati orang-orang yang sombong.134 

Ibn Abbas bercerita:“Aku tinggal satu 

tahun bersam ‘Umar. Selama itu aku ingin bertanya 

tentang satu ayat al-Qur’an, tapi aku tidak kuasa 

karena besarnya wibawa yang terpancar darinya” 

Suatu hari ketika para sahabatnya 

berkumpul. Ada Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, 

Abdurrahman dan Sa’d. Diantara mereka yang 

paling berani dihadapan umar adalah Abdurrahman 

Ibn Auf, sekalipun demikian, wibawa umar selalu 

menggetarkan hati Abdurrahman yang 

membuatnya urung berbicara dihadapan ‘Umar. 

Akhirnya, keperluan ‘Umar ini tidak jadi 

disampaikan. ‘Umar lalu menemui Abdurrahman, 

“Wahai Abdurrahman, semoga Allah memberimu 
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semangat keberanian, apakah Ali, Utsman, 

Thalhah, Zubari dan Sa’d yang mengajarimu 

demikian?” Abdurrahman menjawab, “Ya”. ‘Umar 

lalu berkata “Demi Allah, sesungguhnya kau telah 

berlembut hati kepada manusia, sehingga kau takut 

kepada Allah dalam kelembut hatian itu. Lalu kau 

berbuat tegas kepada mereka, sehingga kau takut 

kepada Allah dalam ketegasan itu. Lalu dimana 

jalan keluarnya?” seketika itu Abdurrahman berdiri 

dan menangis dipangkuan ‘Umar. 

Namun, wibawa ‘Umar yang agung tidak 

membuatnya berbuat zalim terhadap orang lain, 

apalagi terhadap orang lemah. ‘Umar Ibn Marrah 

bercerita: seorang lelaki Quraisy bertemu dengan 

‘Umar. Ia berkata “berlembut hatilah kau kepada 

kami, hati kami sungguh sungkan atas wibawamu” 

‘Umar lalu berkata “apakah itu termasuk aniaya?” 

lelaki Quraisy itu menjawab“tidak”135 

Dari mana sumber wibawa ‘Umar? 

Ketakwaan dan ketakutannya kepada Allah. Al-

Qosim Ibn Muhammad bercerita: suatu hari ‘Umar 

tengah berjalan. Dibelakangnya beberapa sahabat 

mengiringi. Tidak satupun dari mereka berani 
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dekat-dekat. ‘Umar lalu menoleh ke mereka dan 

menangis. Ia berdoa “Ya Allah, Sesungguhnya 

engkau Maha tahu bahwa aku lebih takut kepada-

Mu lebih dari takut mereka kepadaku”. 

11. Berhati Sabar 

Selain tegas dan berwibawa, ‘Umar juga 

sabar. Kemarahannya tidak pernah terpancing oleh 

kezaliman. 

Ibnu ‘Umar berkata: “Setiap kali ‘Umar 

marah, lalu disebutkan nama Allah disampingnya, 

atau dibacakan ayat-ayat suci, marahnya langsung 

reda. 

Malik al-Dar bercerita: suatu ketika ‘Umar 

teriak membentak dan hendak melemparku dengan 

batu. Aku berkata “Ingatlah nama Allah” Ia 

langsung melepaskan batu itu dan berkata “engkau 

telah mengingatkanku pada keagungan Allah” 

 

 

 

12. Akhlak ‘Umar 

Ketika bertemu dengan Usamah Ibn Zair, 

‘Umar berkata “Assalamu’alaikum wahai Amir, 



 

 

Rasulullah telah wafat, dan bagiku sekarang ini, 

engkau adalah seorang pemimpin”. 

‘Umar juga berkata “dulu Abu Bakar 

adalah junjungan kita, dan kini Bilal lah junjungan 

kita” 

‘Umar juga banyak menyebutkan 

keutamaan para pendahulunya, Abu Bakar. Ia 

kerap memuji dan meneladani jejak langkahnya. 

Ibn Abi Hudzail berkata: suatu ketika 

‘Umar memanggil Zaid Ibn Shuhan. Ia kemudian 

duduk bersanding diatas pelana sebagaimana ia 

duduk dengan para pembesar kaum. ‘Umar 

kemudian menoleh keo rang-orang dan berkata, 

“Berbuatlah kalian seperti ini kepada Zaid, juga 

kepada sahabat-sahabat Zaid”136 

‘Umar juga dikenal sangat mengormati 

sahabat-sahabat Rasulullah. Salah seorang pelayan 

‘Umar, Aslam bercerita: suatu hari aku keluar 

bersama ‘Umar menuju pasar. Di pasar umar 

ditemui seorang perempuanmuda, “Wahai Amirul 

Mukmin, suamiku mati dan meninggalkan anak-

anak yang masih sangat kecil, aku takut mereka 

dimakan serigala. Ayahku pernah bertemu dengan 
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Rasulullah pada saat perjanjian Hudaibiyah”. 

‘Umar lalu berhenti disamping perempuan itu dan 

tidak melanjutkan langkahnya. Ia kemudian berkata 

“selamat dengan nasab yang dekat”. Ia lantas 

beranjak menuju unta yang tertambat didepan 

rumah, dan memberi perempuan itu dua kantong 

kulit yang penuh berisi makanan. ‘Umar juga 

memberi perempuan itu nafkah dan pakaian yang 

cukup, juga memberinya minyak kasturi. Seorang 

lelaki berkata “Wahai Amirul Mukminin, apakah 

engkau banyak berbuat demikian?” ‘Umar 

menjawab “Demi Allah, aku melihat ayah 

perempuan ini, juga kakaknya dulu pernah ikut 

berperang dan menggempur benteng musuh”. 

‘Umar pernah memukul seorang lelaki 

yang menyerapahi Ummul Mukminin Ummu 

Salamah. Menurut Abi Wa’il, ada seorang lelaki 

mempunyai hak kepada Ummu Salamah. Ia 

kemudian memisuhi istri nabi itu. Melihat kejadian 

tersebut, ‘Umar memukul lelaki itu tiga puluh kali 

hingga kulitnya terkelupas. 

Ibnu Mas’ud melihat seorang lelaki yang 

jubahnya tengah melorot. Ibnu Mas’ud berkata 

kepada lelaki itu: “Angkatlah jubahmu yang 



 

 

melorot itu” lelaki itu menimpali “kau juga, Ibn 

Mas’ud! Angkatlah jubahmu” Ibn Mas’ud berkata 

kepada lelaki itu “aku tidak sepertimu, sebab 

betisku tampak mulus dan aku akan mengimami 

sholat orang-orang” melihat kejadian tersebut, 

‘Umar mendatangi mereka dan memukul lelaki itu, 

‘Umar berkata “Apakah kau membantah Ibn 

Mas’ud”137 

13. Keilmuan ‘Umar 

‘Umar sangat alim dan sangat fasih. 

Hujahnya sangat kuat. Dalilnya jelas, wawasannya 

sangat luas, Ijtihad dan pemutusan hukumnya tepat 

dan tak bertentangan dengan syariat. 

Ibn Mas’ud berkata “andai saja ilmu ‘Umar 

diletakkan di sebuah timbangan, dan ilmu semua 

orang yang hidup di bumi diletakkan di sebelah 

timbangan lainyya, maka timbangan ilmu ‘Umar 

akan lebih berat daripada ilmu mereka. Mereka 

semua mengetahui bahwa ‘Umar menguasai 

sembilan belas cabang ilmu” 

Ibnu Mas’ud juga berkata “diantara kita, 

‘Umarlah yang paling mengerti kitab Allah dan 

hkum-hukum agama Allah”. Hudzaifah berkata 
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“seolah-olah ilmumanusia itu diletakkan didepan 

‘Umar”. 

‘Umar hafal Al-Qur’an dengan baik dan 

paham kandungannya dengan cemerlang. Ia juga 

banyak meriwayatkan hadits Nabi. Yang 

diriwayatkannya sampai 537 hadits. Ia juga banyak 

mengeluarkan fatwa. 

Ibn Sa’d menceritakan salah seorang 

sahabat yang menemui Umar: Aku pergi menemui 

‘Umar. Tiba-tiba kulihat para ahli fiqih sedang 

berkumpul dihadapannya serupa anak-anak kecil. 

Mereka semua tengah belajar fiqih ‘Umar dan 

ilmunya maha luas. 

14. Fikih ‘Umar 

Fikih ‘Umar mengacu pada maqashid al 

syari’ah, pada prinsip-prinsip pokok syariat Islam 

dengan tetap merujuk pada kaiah-kaidah syariat 

yang kukuh. Inilah beberapa hukum fiqih yang 

kemudian berlaku pada masa ‘Umar :138 

Abdullah Ibn ‘Umar berkata : Suatu waktu 

seorang budak lelaki di bunuh. ‘Umar lalu berkata, 

“Andai saja orang-orang San’a terlibat dalam 

pembunuhan budak lelaki itu, aku akan membunuh 
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mereka semua.”  Dalam riwayat lain, ada empat 

orang membunuh seorang bocah lelaki. ‘Umar 

berkata, “Andai saja orang–orang San’a terlibat 

dalam pembunuhan anak laki-laki itu, niscaya aku 

akan membunuh ,mereka semua. 

‘Umar juga mengeluarkan keputusan 

tegasatas perilaku tukang sihir. ‘Umar menulis 

sepucuk surat kepada salah seorang pesuruh tukang 

sihir lelaki dan perempuan. 

‘Umar juga menyuruh umat Islam untuk 

membakar rumah pembuat kamr atau minuman 

keras. Yahya Ibn Said Ibn ‘Umar berkata : ketika 

berkunjung ke rumah seseorang, ‘Umar 

menemukan Khamr di rumah tersebut, ‘Umar 

langsung membakarnya. 

Namun, ‘Umar juga memaafkan orang 

yang melakukan kesalahan atas dasar tidak 

mengerti. Suatu ketika ‘Umar memaafkan lelaki 

berzina tapi tidak tahu hukumnya. Sa’ad Ibn al-

Musayyab berkata : salah seorang  pelayan umar 

menulis kepada umar bahwa seorang lelaki itu 

telah berzina. ‘Umar menulis untuk pelayan itu; 

“Tanyakan padanya, apakah ia tahu bahwa hukum 



 

 

zina itu haram. Jika ia melakukannya lagi telah kau 

beritahu, tegakkan had padanya.139 

Ketika berkeliling memeriksa kasus 

minumankeras di wilyah syam, ‘Umar menetapkan 

hukuman bagi peminum khamr sebanyak 80 kali 

cambukan. Semua sahabat menyetuji ketetapan 

umar itu. Khalid ibn walid mengutus Wabrah al-

Shalitidari syam untuk mrnghadap ‘Umar. Ia 

berkata: Aku mendatangi ‘Umar, di sampingnya 

ada Thalhah, Zubair, dan Abdurrahman Ibn Auf 

tengah beritikaf di masjid. Aku berkata kepadanya, 

Khalid Ibn al-Walid mengucapkan salam 

kepadamu. Ia juga berkata bahwa mereka yang 

terjerumus dalam Khamr menentang ganjaran yang 

telah ditetapkan. Bagaimana pendapatmu, Wahai 

Amirul Mukminin? ‘Umar berkata. “ mereka 

semua berada dalam keputusanmu,” “Berada dalam 

keputasanku ? aku berpendapat, ketika mereka 

mabuk, mereka akan hilang akal, ketika mereka 

hilang akal, mereka akan berbuat makar. Dan untuk 

orang makar, ditegakkana delapan puluh. Para 

sahabat sepakat atas keputusan tersebut. ‘Umar 

berkata , “Sampaikan kepada tuanmu apa yang 
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telah diucapkan barusan.” Khalid al-Walid lalu 

mencambuk mereka para peminum khamar delapan 

puluh kali cambukan, begitu juga ‘Umar. 

Thariq Ibn Shihab bercerita : suatu hari 

seorang Yahudi mendatangi ‘Umar Ibn Khatab dan 

bertanya, “ Apa pendapatmu tentanag ayat, dan 

surge yang luasnya serupa langit dan bumi (Ali 

Imron : 133), Lalu dimanakah neraka?” umar 

meminta sahabat-sahabat yang lain, “jawablah 

pertanyaan Yahudi ini.” Tidak satupun mampu 

menjawab, Umar lalu berkata, tidak kah kau 

berpikir, ketika malam dating memenuhi langit, 

lalu dimanakah siang, Yahudi itu menjawab, 

“semua ada dalam kuasaan Tuhan,” begitu juga 

neraka.”Kata ‘Umar. Semua ada dalam kekuasaan 

Allah .” yahudi itu lalu berkata, “ demi dzat yang 

jiwa ragaku berada dalam genggaman kekuasaan-

Nya, hal tersebut sudah tercantum dalam kitab 

yang diturunkan  Allah, persis dengan engkau 

katakana tadi.”140 

15. Belas Kasih ‘Umar 

Aslam bercerita : “kami keluar bersama 

‘Umar menuju Harah. Ketika tiba di daerah sharer, 
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kami melihat sepercik nyala api. ‘Umar berkata : 

“wahai Aslam , aku melihat cahaya disebelah sana. 

Mari kita kesana.” Kami pun bergegas ke tempat 

itu, kami terperanjat. Seorang perempuan bersama 

anak-anaknya. Di depannya sebuah periuk sedabg 

dipanaskan di atas api. ‘Umar lantas amenyapa , “ 

Asslamualaikum, wahai pemilik cahaya  (‘Umar 

merasa sangat rishi untuk meyapa mereka dengan 

sapaan wahai pemilik Api. Perempuan itu 

menjawab, wa’alaikum salam. 

“Bolehkah aku mendekat ?” 

“Mendekatlah dengan baik baik atau 

pergilah.” Kami pun mendekat ke perempuan itu. 

Kalian sepertinya ada masalah? Tanya 

‘Umar . 

Malam dan dingin menahan kami.”  

Mengapa anak anak itu terus merinttih 

Mereka kelaparan 

Lantas apa yang kau masak di periuk itu 

Lalu apa yang kau masak di periuk itu 

Isinya air agar mereka bias diam dan biisa 

tidur, sesungguhnya Allah berada  di antar kami 

dan ‘Umar “semoga Allah mengasihimu, apa yang 

kau ketahui tentang  ‘Umar ? 



 

 

‘Umar memerintah urusan kami, menjadi 

pemiompin kami, lalu melupakan kami.” 

‘Umar lalu menemuiku dan berkata ayo 

kita pergi.’ Kami pun keluar dan langsung 

kegudang gandum. ‘Umar mengambil sekarung 

dan sekantong minyak. “Biarkan aku yang 

memanggungnya, tegas Umar. 

Aku pun berkata, “Tidak, biarkan aku yang 

membawakannya untukmu. Apakah kau akan 

menanggung dosaku dihari Kiamat nanti.141 

Aku pun membantunya. Kami segera 

kembali ke perempuan itu. Ketika tiba kami 

meletakkan dan membuka barang bawaan kami 

didepan perempuan it. ‘Umar lalu berkata pada 

perempuan itu, “Biarkan aku yang memasakkan 

untukmu.” ‘Umar memasukkan gandum ke dalam 

periuk, juga meniup-niupkan api agar dapat 

menyala besar, hingga aku melihat asap keluar dari 

sela-sela janggutnya yang tebal. 

Ketika masakan telah matang, ‘Umar 

menurunkan periuk itu dan menyuguhkan untuk 

mereka . kemudian umar berkata pada perempuan 

itu, “suapilah mereka, biarkan aku yang 
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meniriskannya.” Anak-anak itu pun makian dengan 

lahap hingga kenyang. Perempuan itu berkata 

kepada ‘Umar, “ Semoga Allah membalas 

kebaikanmu”. 

Hingga saat itu, perempuan tersebut tidak 

mengetahui bahwa orang dihadapannya adalah 

‘Umar, Amirul Mukminin. ‘Umar lalu segera 

berpamiutan untuk kembali melanjutkan ronda. 

Perempuan itu pun menguacapkan terima kasih dan 

berkata , “ Semoga Allah membalas amal baikmu. 

Demi Allah, engkau lebih baik dan lebih pantas 

menjadi khalifah daripada ‘Umar. 

‘Umar hanya tersenyum dan menjawab, 

“Semoga demikian.” 

Di lain waktu, ‘Umar bertemu seorang 

kakek tua yang bertanya tentang sebuah pintu. 

Ketika mengetahui bahwa kakek tua itu seorang 

yahudi, ‘Umar bertanya, Apa yang membuatmu 

berlindung pada apa yang aku lihat ?” Kakek Tua 

itu menjawab, “aku dibebani Jizyah (pajak), 

kebutuhan dan keuzuran usia. 

‘Umar lalu memegang lengan kakek tua itu 

dan mengantarkannya sampai didepan rumahnya. 

‘Umar juga memberinya bekal untuk mencukupi 



 

 

hidupnya. ‘Umar berjalan menuju gudang bayt al-

mal. Ia berkata kepada petugas, “Tidakkah kau 

melihat kesusahan yang dialami kakek itu ? Demi 

Allah, kita tidak menunaikan hak-haknya. Kita 

telah memerahnya di masa mudanya, dan kita 

menyia-nyiakan di masa tuanya. Allah berfirman, 

Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir 

dan miskin (al-Tautbah: 60).”142 

‘Umar berkata, “Orang-orang fakir adalah 

orang muslim, sementara kakek tua itu adalah 

orang miskin dari ahli kitab.” ‘Umar lantas 

membebaskannya dari jizyah dan ketentuan-

ketentuan lainnya. 

Musyyab Ibn Darim melihat ‘Umar 

memukul seorang lelaki dan membentaknya, 

ternyata lelaki itu membebani uantanya dengan 

bawaan yang teramat berat. ‘Umar lalu mengobati 

luka unta itu hingga sembuh. ‘Umar lalu berkata, “ 

Sesungguhnya aku takut akan dimintai 

pertanggungjawaban kelak atas suatu hal.” 

‘Umar juga berkata, “Jika seekor anak 

kambing mati di tepian sungai eufrat, aku takut 
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Allah akan menuntut pertanggungjawabanku 

sebagai Amirul Mukminin di hari kiamat kelak. 

16. Keadilan ‘Umar 

‘Umar menggunakan seluruh kekayaan 

Negara untuk kepentingan rakyat  dan agama. 

Tidak pernah sedikit pun ‘Umar mengambil bagian 

dari harta tersebut, apalagi memanfaatkannya untuk 

kepentingan diri dan keluarganya. 

Suatu hari ‘Umar jatuh sakit, rakyat 

menganjurkan agar ia meminum madu. Waktu itu, 

gudang bendahara baitul mal mempunyai banyak 

simpanan madu. Beberapa orang menasehatinya 

untuk mengambil sedikit madu dari gudang 

tersebut. ‘Umar menolaknya karena belum 

meminta izin kepada rakyat. Pemilik gudang 

tersebut. Ketika orang-orang berkumpul di masjid, 

‘Umar menaiki mimbar. Ia meminta izin kepada 

khalayak untuk mengambil sedikit madu dari 

gudang negara.143 

‘Umar mempunyai saudara bernama Zaid 

Ibn Khattab. Zaid terbunuh dalam perang 

yamamah. Pembunuhnya lalu memeluk Islam. 

Pada masa pemerintahan ‘Umar, Ia dating ke 
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madinah. Mengetahui hal itu, ‘Umar tidak tahan 

melihat pembunuh saudaranya itu. ‘Umar berkata, 

Bisa kah kau palingkan wajah mu dariku? Aku 

tidak menyukaimu, lelaki itu menjawab “apakah 

ketidaksukaanmu padaku  akan mempengaruhi 

hak-hakku sebagai rakyatmu dan sebagai muslim?” 

“Tidak” tegas ‘Umar. Lelaki itupun merasa senang. 

Urwah berkata “sesungguhnya ketika dua 

orang yang berseteru dating kepada ‘Umar, ia 

menepuk bahu kedua orang tersebut dan berdoa, 

Ya Allah berilah aku pertolongan untuk berbuat 

adil kepada keduanya, sesungguhnya salah satu 

dari mereka dapat menjauhkanku dari agamaku”. 

Al-Hasan bercerita: suatu ketika umar 

diserahi uang. Ia lalu memberikannya kepada 

hafshah, putrinya. Hafhsah lalu berkata “wahai 

Amirul Mukminin, sesungguhnya hak kerabatmu 

ada dalam harta ini. Allah telah memerintahkanmu 

untuk memenuhi hak para kerabat” ‘Umar 

menjawab “putriku, sesungguhnya hak kerabatku 

terdapat dalam hartaku. Harta ini milik kaum 

muslim”. 

Ibnu Abbas menuturkan: selepas 

menunaikan ibadah haji, umar datang kepada kami. 



 

 

Kemudian shafwan ibn Umayyah membuatkan 

makanan. Beberapa pembantu shafwan membawa 

nampan besar. Mereka menyuguhkan hidangan 

untuk ‘Umar dan tamu lainnya. Orang-orang 

menikmati hidangan tersebut, sementara para 

pelayan hanya berdiri. Umar berkata “aku melihat 

para pelayanmu tidak ikut makan, apakah kalian 

tidak menyukai mereka?” Sufyan Ibn Abdullah 

menjawab “demi Allah tidak, wahai Amirul 

Mukminin,tetapi kita mempunyai hak kuasa atas 

mereka”. Mendengar hal tersebut ‘Umar berang, 

“tidaklah patut bagi sebuah kaum memperlakukan 

pelayan mereka dengan sewenang-wenang . umar 

pun melanjutkan perkataanya pada para pelayan, 

“duduk dan makan lah bersama kami”. Para 

pelayann itu pun duduk dan makan, sementara 

‘Umar tidak ikut bersantap.144 

Al-Saib Ibn al-Aqra tengah duduk di bekas 

istana kerajaan Kisra (Persia). Ia berjata “aku 

melihat sebuah patung yang telunjuknya mengarah 

ke suatu tempat. Aku kira patung itu tengah 

menunjukkan ke tempat penyimpanan harta karun 

kisra. Maka kugali tempat itu dan kutemukan 

                                                            
           144 Ibid., 220‐222. 



 

 

banyak harta. Akupun menuliskan penemuanku ini 

kepada ‘Umar. Dalam surat itu, kubilang bahwa 

harta terseut di anugerahkan Allah untukku, bukan 

untuk orang-orang muslim”. ‘Umar membalasnya, 

“Engkau adalah pemimpin yang menanggung 

kaum muslim. Bagikan uang tersebut kepada kaum 

muslim” 

 

B. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter ‘Umar Ibn 

Khattâb Dalam Buku “Kisah Hidup ‘Umar Ibn Khattâb” 

Karya Dr. Musthafa Murad 

1. Religius 

Karakter yang menjelaskan bahwa ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki jiwa religius yaitu: 

a. Mengingatkan kepada kebaikan 

Ibnu Abbas menuturkan: Selepas 

menunaikan ibadah haji, ‘Umar datang kepada 

kami. Kemudian Shafwan ibn Umayyah membuat 

makanan. Beberapa pembantu Shafwan datang 

membawa nampan besar. Mereka menyuguhkan 

hidangan untuk Umar dan tamu lainnya. Orang-

orang menikmati hidangan tersebut, sementara para 

pelayan hanya berdiri. ‘Umar berkata, “aku melihat 

para pelayanmu tidak ikut makan. Apakah kalian 



 

 

tidak menyukai mereka?” Sufyan ibn Abdullah 

menjawab, “Demi Allah tidak, wahai Amirul 

Mu’minin, tetapi kita mempunyai hak kuasa atas 

mereka.” Mendengar hal tersebut, ‘Umar berang, 

“Tidaklah patut bagi sebuah kaum memperlakukan 

pelayan mereka dengan sewenang-wenang.” ‘Umar 

pun melanjutkan perkataannya kepada para 

pelayan, “Duduk dan makanlah bersama kami.” 

Para pelayan itu pun duduk dan makan, sementara 

‘Umar tidak ikut bersantap.145 

b. Mengajarkan ilmu agama 

Rasulullah berwasiat kepada khalifah dan 

umat sesudahnya agar mereka senantiasa menjaga, 

mengamalkan, mengajarkan, medakwahkan, dan 

menyebarluaskan Islam kepada rakyat dengan 

sebaik-baiknya dan penuh kesungguhan. ‘Umar 

menjalankan wasiat mulia Rasulullah ini dengan 

sebaik-baiknya. 

Selain itu pada masa khalifah Abu Bakar, 

‘Umar memprakarsai penghimpunan Al-Qur’an. 

Pada masa pemerintahannya, ia menerapkan 

kebijakan untuk mengajarkan dan menyebarkan Al-

                                                            
          145 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab. terj. Ahmad 
Ginanjar Sya’ban dan Lulu M. Sunma (Jakarta: Zaman, 2014), 221. 



 

 

Qur’an (yang telah terhimpun dalam bentuk 

mushaf) ke seluruh pelosok negeri. ‘Umar berkata, 

“Ajarilah mereka huruf-huruf Al-Qur’an ketika 

kalian mengajarkannya dengan menghafal.” ‘Umar 

juga berkata, “Ajarkanlah kepada mereka firman-

firman Allah, juga hadis-hadis Rasulullah.” 

‘Umar lalu mendirikan madrasah-madrasah 

tempat belajar Al-Qur’an, hadis, fikih dan ilmu-

ilmu agama lainnya diberbagai wilayah Negara. 

‘Umar berkat, “Hendaklah kalian mempelajari 

sunnah, ilmu waris, bahasa, sebagaimana kalian 

mempelajari Al-Qur’an.” ‘Umar menunjuk 

beberapa pengajar untuk sekolah-sekolah tersebut 

dan memberi mereka gaji yang sangat tinggi.”146 

c. Bertakwa kepada Allah  

Abdullah ibn Abbas menuturkan: Setelah 

shalat, ‘Umar akan duduk bersama orang-orang. 

Siapa saja yang punya keperluan maka ia akan 

berbicara kepada ‘Umar. Jika tidak ada, ‘Umar 

akan berdiri, lalu masuk dan mendirikan shalat 

beberapa rakaat. Orang-orang tidak menemui dan 

duduk bersamanya. Aku beranjak menuju pintu. 

Aku pun berkata, “Wahai Yarfa’, apakah Amirul 

                                                            
            146 Ibid., 164-165. 



 

 

Mukminin mempunyai keluhan? Yarfa’ menjawab, 

“Tidak!” Aku lalu duduk. Lalu datanglah ‘Utsman, 

ia pun duduk. Yarfa’ keluar, lalu berkata, 

“Berdirilah, wahai Ibnu ‘Affan, berdirilah, wahai 

Ibnu ‘Abbas. Kami pun masuk menemui ‘Umar. 

Tiba-tiba kami melihat beberapa onggok harta di 

tangannya, setiap onggok dibuntal oleh kain. Ia 

berkata, “Aku melihat penduduk Madinah, dan 

kutemukan kalian berdua adalah keluarga yang 

paling banyak kabilahnya. Ambillah harta ini, dan 

bagikanlah. Jika dari harta ini ada sisa maka 

kembalikanlah. 

Benarlah ‘Umar ketika ia berkata, “Barang 

siapa takut kepada Allah, tidak akan bergolak 

kemarahannya. Barang siapa bertakwa kepada 

Allah, tidak akan bergola kemarahannya. Barang 

siapa bertakwa kepada Allah, apa yang ia 

kehendaki tidak akan sia-sia.”147 

d. Mempertaruhkan hidup untuk perjuangan Islam 

Setelah memeluk Islam, ‘Umar 

mempertaruhkan seluruh sisa hidupnya untuk 

membela dakwah Rasul. ‘Umar menjadi benteng 

dan pilar ajaran Islam yang paling kukuh. Ia 

                                                            
            147 Ibid.,, 195-196. 



 

 

menjadi sahabat terdekat Rasulullah, orang 

terpercaya sekaligus penasihat utamanya. ‘Umar 

juga berperan besar bagi perkembangan dan 

kejayaan Islam di kemudian hari, utamanya 

pembentukan hukum dan aturan Islam, juga 

penaklukan dan penyebaran Islam hingga ke 

negeri-negeri yang jauh, hingga ke wilayah-

wilayah amshar yang sebelumnya tak tersentuh 

dari Atlantik, Afrika Utara, Mesir, Nubia, 

Mediterania Timur (Syam), Anatolia, Pesia, hingga 

Asia Tengah.148 

e. Mengajarkan ketaatan kepada Allah 

 “Sesungguhnya Allah telah menggariskan 

dan memuluskan jalannya, serta meunjukkannya 

kepada kita melalui rasul-Nya. Maka tidak ada 

jalan lain untuk meniti ketaatan kecuali dengan 

doa, dakwah, dan kepatuhan kepada sang Rasul. 

Segala puji bagi Allah yang telah menguji kalian 

dengan diriku, dan menguji diriku dengan kalian.149  

2. Jujur 

Karakter yang menjelaskan bahwa ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki jiwa jujur yaitu: 

                                                            
            148 Ibid., 32-33. 
             149 Ibid., 189. 



 

 

Karena masih sedikit yang memeluk agama 

Islam, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 

Mereka tak berani menampakkan kemuslimannya. 

‘Umarlah orang pertama yang berani berdakwah dan 

mengumumkan keislamannya secara terang-terangan. 

Keesokan hari setelah menyatakan keislamannya, 

‘Umar mendatangi rumah Abu Jahal, seorang pembesar 

Quraisy yang dikenal sebagai penentang utama ajaran 

Muhammad. ‘Umar berkata kepada Abu Jahal, “Aku 

datang menemuimu untuk memberi tahu bahwa aku 

sudah beriman kepada Allah dan Muhammad, juga apa 

yang dibawanya.” 

Abu Jahal naik pitam mendengarkannya. Ia 

menyerapahi ‘Umar habis-habisan. “Celaka, laknat 

leluhur dan dewa-dewa Arab untukmu, ‘Umar!”150 

3. Toleransi 

Karakter yang menjelaskan bahwa ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki jiwa toleransi yaitu: 

Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jaminan 

yang telah diberikan oleh hamba Allah, ‘Umar, 

pemimpin umat beriman, kepada penduduk Yerussalem. 

Bahwa ia telah member jaminan mengenai keamanan 

untuk jiwa mereka, untuk harta mereka, untuk gereja-

                                                            
            150 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 26. 



 

 

gereja dan salib mereka, untuk sakit dan sehatnya kota 

serta untuk ibadah mereka. Gereja-gereja mereka tidak 

akan ditempati oleh orang-orang muslim, juga tidak 

akan pernah dirusak, tidak boleh ada satu apapun yang 

dikurangi dari dalam gereja itu atau dari lingkungan 

sekitarnya, baik salib, harta benda, dan semua harta 

milik mereka. Mereka tidak akan dipaksa untuk beralih 

memeluk agama Islam, dan tidak akan ada pula orang 

Yahudi yang hidup bersama mereka di Yerussalem. 

Penduduk Yerussalem harus membayar jizyah 

sebagaimana penduduk kota lainnya. Mereka juga harus 

mengeluarkan orang-orang Bizantium dan para 

perampok. Para penduduk Yerussalem yang ingin pergi 

keluar kota dengan membawa serta harta mereka, 

meninggalkan gereja dan salib mereka, maka 

keselamatan mereka akan dijamin sampai tempat tujuan. 

Para penduduk desa boleh tinggal di kota bila mereka 

menginginkannya, dengan ketentuan harus membayar 

jizyah sebagaimana warga lainnya. Mereka yang mau 

pergi, silahkan pergi bersama orang-orang Bizantium, 

dan mereka yang ingin kembali, silahkan kembali ke 

keluarga masing-masing. Jizyah mereka tidak boleh 

ditarik sebelum tiba masa panen. 



 

 

Jika mereka membayar pajak menurut 

ketentuannya, maka apa yang sesungguhnya tertera di 

dalam surat ini adalah perjanjian Allah, di bawah 

tanggungjawab Nabi, sang Khalifah dan juga orang-

orang mukmin.151 

4. Disiplin 

Karakter yang menjelaskan bahwa ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki jiwa disiplin yaitu: 

Nilai disiplin adalah tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan.152 Bila mengerjakan sesuatu dengan tertib, 

memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang positif, 

belajar secara teratur dan selalu mengerjakan sesuatu 

dengan penuh tanggung jawab.153 ‘Umar 

memperlakukan istri –istrinya dengan penuh kemulian, 

dan mendidik putra-putrinya dengan penuh kasih saying 

dan kedisiplinan. 

Jalaludin al-Suyuthi (Tarikh al-Khulafa) 

menceritakan bahwa Suatu hari Abdullah ibn ‘Umar, 

yang saat itu masih kecil, masuk keseluruh ruangan. Di 

sana ‘Umar tengah duduk. Abdullah masuk dengan 
                                                            
            151 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 108-109. 
            152 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 45. 
            153 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 
Perspektif Islam, 45. 



 

 

memakai alas kaki dan baju yang terbilang mewah. 

‘Umar lalu berdiri  memukul Abdullah dengan batang 

pohon jagung hingga Abdullah menagis. Hafshah putri 

‘Umar lalu bertanya, ’’kenapa Ayah memukulnya?’’ 

‘Umar menjawab, Aku melihat ia tampak gawok , 

kagum dan heran pada dirinya sendiri. Aku 

mendidiknya agar dia tak angkuh dan narsis.’’154 

5. Kerja keras 

Karakter yang menjelaskan bahwa ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki jiwa kerja keras yaitu: 

Ketika memegang kekhalifahan, ‘Umar 

membentuk berapa jawatan pemerintahan, membentuk 

tata kenegaraan yang lebih maju, dan memperbaiki 

administrasi negara. Pada masa ‘Umar ada pembagian 

administratif antar wilayah negara, majelis-majelis 

negara, jawatan pajak, jawatan pengadilan, lembaga 

konsultasi hukum, jawatan ketentaraan dan keamanan 

rakyat, pembendaharaan negara, jawatan 

kemaysarakatan, pembangunan kota-kota, masjid, dan 

madrasah-madrasah baru, jawatan pendidikan, jawatan 

keagamaan dan wakaf, hingga undang-undang 

                                                            
            154 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 30-31. 



 

 

pengaturan non muslim dan pembebasan tradisi 

perbudakan.155 

6. Kreatif 

Karakter yang menjelaskan bahwa ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki jiwa kreatif yaitu: 

Kedudukan ‘Umar sebagai sahabat sekaligus 

penasihat Abu Bakar terlihat jelas, salah satunya ketika 

‘Umar mengusulkan penghimpunan Al-Qur’an. 

Pertempuan di Yamamah telah menelan banyak korban, 

dan banyak di antaranya adalah penghafal Al-Qur’an. 

‘Umar khawatir, apabila pertempuan serupa terjadi lagi, 

banyak diantara yang berguguran. Maka, dengan 

pertimbangan yang sangat matang dan berhati-hati, 

‘Umar menyanpaikan usul penghimpunan Al-Qur’an 

kepada Abu Bakar.156 

7. Mandiri 

Karakter yang menjelaskan bahwa ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki jiwa Mandiri yaitu: 

‘Umar berangkat dari Jabiyah dengan 

menunggang unta. Saat ‘Umar datang, semua khalayak 

terkejut, terutama penduduk kota. Mereka tak dapat 

berkata apa-apa. Hati mereka hanya bergumam. Uskup 

                                                            
            155 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 163. 
            156 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 71. 



 

 

Agung Sophronius menyambut kedatangan sang 

khalifah itu dengan salam penuh takzim. Lalu, kepada 

penduduk, ia berkata, dengan mata yang bergetar, 

dengan suara yang parau, “Lihatlah, sungguh ini adalah 

kesahajaan dan kegetiran yag telah dikabarkan oleh 

Danial sang Nabi ketika ia datang ke tempat ini.” 

Semua sejarawan mencatat peristiwa ini. 

Pemimpin terbesar umat Islam itu datang ke Yerussalem 

tanpa iring-iringan pasukan atau ajudan.157 

8. Demokratis 

Karakter yang menjelaskan bahwa ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki jiwa Demokratis yaitu: 

Di balai musyawarah Bani Sa’idah itu terjadi 

perdebatan perihal siapa yang sepatutnya menggantikan 

kedudukan Rasulullah. Orang Anshar berencana 

menyerahkan kepemipinan umat kepada Sa’ad ibn 

Ubaidah, pembesar golongan mereka. 

‘Umar segera mengutus orang untuk memanggil 

Abu Bakar agar datang ke balai musyawarah itu. Seperti 

halnya ‘Umar, mulanya Abu Bakar juga enggan pegi ke 

balai tersebut dan lebih mementingkan pengurusan 

jenazah Rasulullah. Tetapi, apa yang terjadi di balai itu 

                                                            
            157 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 109. 



 

 

mendesaknya untuk pergi juga. ‘Umar dan Abu Bakar 

bergegas menuju balai itu untuk melerai perpecahan. 

Setiba di sana, Abu Bakar segera mengambil alih 

perdebatan. ‘Umar berdiri mengawasi situasi. Tiba-tiba 

ada Hubab ibn Munzir dari kalangan Anshar 

menginterupsi. Ia menghendaki pemimpin kaum muslim 

pengganti Rasulullah terdiri dari dua orang, satu dari 

Anshar dan satu lagi Muhajirin. ‘Umar langsung 

mematahkan pendapat Hubab. Ia menegaskan bahwa 

jangan sampai terdapat dua kemudi dalam satu perahu, 

jangan sampsi ada dua pemimpin dalam satu umat. 

Situasi semakin memanas ketika Hubab menyahuti 

‘Umar nada menantang. Segera saja Abu Ubaidah ibn 

al-Jarrah meredakan suasana. 

Setelah itu, musyawarah pun kembali dilanjutkan. 

Saat sebagian kaum Anshar, yaitu Khazraj, berbalik 

mendukung kaum Muhajirin, Abu Bakar segera 

mengangkat tangan ‘Umar ibn Khattâb dan Abu 

Ubaidah ibn al-Jarrah untuk dipilih dan dibaiat salah 

satunya sebagai pemimpin kaum muslim. Namun, 

‘Umar sangat cepat dan jeli membaca keadaan, ‘Umar 

segera menyatakan bahwa yang layak menjadi 

pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar. 



 

 

“Wahai Abu Bakar, bentangkanlah tanganmu! 

Bukankah Nabi menunjukmu menggantikannya untuk 

menjadi imam shalat kami? Siapakah yang boleh 

membelakangi dirimu, dan siapakah yang lebih layak 

daripada engkau? Engkaulah orang yang paling dicintai 

Nabi, satu-satunya orang yang menemani Rasulullah di 

gua saat berhijrah (tsani al-itsnaiyn). Abu Bakar, kami 

membaiatmu sebagai pengganti Rasulullah,” kata 

‘Umar. 

Setelah ‘Umar, Abu Ubaidah turut memberikan 

kesaksian dan membaiat Abu Bakar. Yang lain pun 

menyusul. Terpilihlah khalifah pertama secara aklamasi 

dibalai Bani Sa’idah itu: Abu Bakar al-Shiddiq. Sahabat 

terdekat yang mengimani Rasul di saat yang lain 

mengingkari.158 

 

Dalam cerita lain,  ‘Umar menentukan pemegang 

jabatan-jabatan penting di atas dengan dasar 

permusyawaratan terbuka dengan rakyat (syura). Untuk 

kepentingan ini, Umar pun membentuk majelis 

permusyawaratan (majelis as-syura), yang anggotanya 

merupakan perwakilan dari khalayak banyak. Al-

Thabari menarasikan cara kerja para anggota majelis 

                                                            
            158 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 68-70. 



 

 

tersebut, yaitu dengan menyeru kepada khalayak umum 

dengan berkeliling ibu kota secara rutin, lalu memanggil 

rakyat untuk shalat berjamaah di masjid ibu kota. 

Setelah selesai shalat, anggopta majelis akan menaiki 

mimbar dan menyerukan kepada masyarakat agar 

menyampaikan masalah yang perlu dibicarakan 

sekaligus mencatat masalah-masalah tersebut untuk 

disampaikan kepada ‘Umar. ‘Umar kerap turun 

langsung dan menaiki mimbar untuk mendengarkan 

setiap keluhan rakyatnya sekaligus menyelesaikan 

permasalahan bersama.159 

9. Rasa Ingin Tahu 

Karakter yang menjelaskan bahwa ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki jiwa rasa ingin tahu yaitu: 

Isi perjanjian Hudaibiyah lebih banyak memberi 

keuntungan bagi pihak Quraisy. Namun, Nabi tetap 

menandatangani traktat perjanjian itu. ‘Umar tidak puas 

dengan kesepakatan tersebut. ‘Umar pun menghadap 

Nabi. 

 “Wahai Rasulullah, bukankah kita berada dalam 

kebenaran dan mereka berada dalam kebatilan?” Tanya 

‘Umar kepada Rasul. 

 “Ya, tentu saja,” jawab Rasul. 
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 “Bukankah orang-orang kita akan masuk ke surga 

dan mereka akan masuk ke neraka?” 

 “Ya, tentu saja.” 

 “Lalu mengapa kita mengabaikan agama kita dan 

tidak menegakkan perintah Allah?” 

 “Wahai ‘Umar, Aku adalah Rasulullah. Aku tidak 

pernah menyalahi perintah-Nya.” 

 ‘Umar lalu beranjak dan menemui Abu Bakar. Ia 

pun melontarkan pertanyaan yang sama. 

 “Wahai ‘Umar, Muhammad adalah utusan Allah. 

Beliau tidak akan pernah berbuat menyalahi perintah-

Nya.” 

 Hati ‘Umar pun luluh. Ia berusaha menerima 

kebijaksanaan Rasulullah. Bagaimanapun, Rasulullah 

selalu dalam bimbingan wahyu. Dalam perjalanan 

pulang Allah lalu menurunkan surat al-Fath kepada 

Rasulullah sebagai pertanda bahwa kemenangan berada 

pada pihak mereka. Beberapa kemenangan lain akan 

mereka raih di kemudian hari. 

Rasulullah segera memanggil ‘Umar dan 

memberitahu bahwa hari itu Allah mewahyukan beliau 

ayat-ayat yang paling beliau cintai dari semua isi dunia. 

Rasulullah membacakan ayat pertama surah al-Fath 



 

 

dihadapan ‘Umar: “Sesungguhnya kami telah 

memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.”160 

10. Semangat Kebangsaan 

‘Umar sangat mendukung kebijakan ekspedisi 

Abu Bakar untuk menaklukan wilayah-wilayah di luar 

semenanjung Arab, seperti Mediterania Timur (Syam). 

Kelak, pada masa pemerintahannya, semangat ‘Umar 

untuk melakukan pembebasan di berbagai wilayah dapat 

merentangkan kalimat tauhid di tanah dua imperium 

raksasa dunia kala itu; Persia dan Romawi.161 

11. Cinta Tanah Air 

‘Umar menggunakan seluruh kekayaan Negara 

untuk kepentingan rakyat  dan agama. Tidak pernah 

sedikit pun ‘Umar mengambil bagian dari harta tersebut, 

apalagi memanfaatkannya untuk kepentingan diri dan 

keluarganya.162 

12. Menghargai Prestasi 

Suatu ketika Umar keluar dari masjid bersama 

seorang sahaya. Tiba-tiba ditengah jalan terlihat seorang 

perempuan. Kepadanya Umar memberi salam. 

Perempuan itu menjawab salamnya dan berkata “Wahai 

Umar, Aku masih mengingatmu ketika engkau masih 
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dipanggil ‘Umair’ di pasar ukkazh dan engkau mengadu 

anak-anak kecil. Lalu hari-hari pun berlaludan engkau 

dipanggil ‘Umar’. Hari-hari berlalu hingga kini kau 

dipanggil dengan ‘Amirul Mukminin’, maka 

bertakwalah kepada Allah atas urusan rakyat. 

Ketahuilah, barang siapa takut mati maka seluruh 

makhluk pun takut kepadanya”. Mendengar uraian 

tersebut, Umar menangis. 

Sahaya yang tengah bersama Umar pun berkata 

“Wahai perempuan, kau telah melukai Amirul 

Mukminin dan membuatnya menangis”. “Biarkan saja, 

tidakkah kau tahu siapa perempuan ini? Dia adalah 

Khulah bint Hakim. Kata-katanya didengar oleh Allah 

di atas Arsy sana. Sesungguhnya aku sangat senang 

mendengar kata-katanya”. Kata Umar kepada Sahaya 

itu 

Khulah adalah perempuan yang mengadukan 

suaminya kepada Rasulullah. Lalu Allah menurunkan 

ayat Sesunggunya Allah mendengar perkataan seorang 

perempuan yang mendebatmu tentang suaminya dan 

mengadu kepada Allah.163 

 

 

                                                            
            163 Ibid.,225. 



 

 

13. Bersahabat/ Komunikatif 

Umar, yang ada di samping Rasulullah, kala itu 

berusaha mempertimbangkan titah beliau. Umar berkata 

dengan santun, “Rasulullah sedang sakit parah, Aku 

khawatir beliau akan menulis sambil beliau terpengaruh 

oleh sakitnya. Sementara pada kita sudah ada Al-

Qur’an. Cukuplah bagi kita kitab Allah ini,” kata Umar. 

 Usulan Umar ini disetujui beberapa sahabat. 

Namun, sahabat lainnya lebih setuju melaksanakan titah 

Rasulullah. “Bawakan kertas dan pena untuk Rasulullah 

agar beliau dapat menulis pesannya. 

 Perselisihan kecil pun meletup, Rasulullah 

berusaha melerai mereka. Beliau menasehati mereka 

agar pergi sejenak. Pada hari itu Rasulullah menuliskan 

tiga wasiat: agar umat Islam berpegang teguh pada Al-

Qur’an dan sunnah, mengeluarkan orang-orang kafir 

dari semenanjung, dan terus mengirimkan utusan dan 

menyebarkan agama Allahh hingga ke negeri-negeri 

yang jauh.164 

14. Cinta Damai 

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, sempat 

mencuat pemberontakan di beberapa daerah 

semenanjung, dan orang-orang enggan menunaikan dan 

                                                            
            164 Ibid., 55. 



 

 

membayar zakat. Abu Bakar berpendapat bahwa mereka 

harus diperangi. ‘Umar berpendapat lain. Ia lebih 

memilih mengambil jalan damai dengan meminta 

bantuan kepada mereka dalam memerangi para 

pembangkang.165 

15. Gemar Membaca 

Karakter yang menjelaskan bahwa ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki jiwa Gemar membaca yaitu: 

‘Umar pecinta ilmu pengetahuan. Ia berkata, 

“Kematian seorang ahli ilmu jauh lebih baik daripada 

kematian seribu orang ahli ibadah yang tak mengerti 

halal dan haram.”  

‘Umar berkata, “Tidaklah seorang itu sampai 

pada derajat kealiman kecuali ia tidak dihasut oleh 

orang-orang diatasnya, tidak diremehkan oleh orang-

orang dibawahnya, dan tidak mengambil sedikitpun 

upah dari ilmunya.” 

‘Umar juga berkata, “Sekalipun tidak memberimu 

manfaat, ilmu tidak akan memberimu kerugian.” 

‘Umar berkata, “Jadilah pemegang teguh kita suci 

dan penyebarannya serta jadilah sumber-sumber ilmu 

niscaya Allah akan senantiasa member kalian rizki dari 

hari ke hari,” 

                                                            
            165 Ibid., 70. 



 

 

‘Umar berkata, “Belajarlah dan ajarkanlah apa 

yang telah kalian pelajari kepada segenap manusia. 

Belajarlah tentang ketenangan dan keteguhan. Rendah 

hatilah kepada orang yang mengajari kalian, juga 

kepada orang-orang yang kalian ajari. Janganlah kalian 

menjadi ulama’-ulama’ yang keras.” 

‘Umar sangat mencela orang kaya ilmu tapi 

miskin amal. ‘Umar bahkan menyebutnya munafik. 

“Sesunggunya aku sangat takut ada ahli ilmu yang 

munafik dalam umat ini.” Para sahabat lainnya 

bertanya, “Bagaimana mungkin seorang munafik itu 

adalah ahli ilmu, wahai Amirul Mukmini?” ‘Umar 

menjawab, yaitu orang yang alim lisannya, tetapi bodoh 

hati dan amalnya. 

‘Umar juga berkata, “Islam akan hancur oleh 

orang-orang alim yang luput, oleh perdebatan orang-

orang munafik atas Al-Qur’an, dan oleh pemimpin yang 

sesat.” 

Perhatian besar umar terhadap ilmu juga terlihat 

dari beberapa himbauannya terhadap para gubernur. 

Kepada Ibn Ubaidah, ‘Umar menulis pesan: “Ajari 

sahayamu menunggang kuda dan pasukan perangmu 

memanah.”166 

                                                            
            166 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 166-168. 



 

 

16. Peduli Lingkungan dan Peduli Sosial 

Karakter yang menjelaskan bahwa ‘Umar ibn 

Khattâb memiliki jiwa peduli lingkungan dan peduli 

sosial yaitu: 

‘Umar bertemu kakek tua yang bertanya tentang 

sebuah pintu. Ketika mengetahui bahwa kakek tua itu 

seorang yahudi, ‘Umar bertanya, “ apa yang 

membuatmu berlindung pada apa yang aku lihat?” 

Kakek tua itu menjawab, “Aku dibebani Jizyah (pajak), 

kebutuhan dan keudzuran usia.” 

‘Umar lalu memegang lengan kakek tua itu dan 

mengantarnya sampai didepan rumahnya. ‘Umar juga 

memberinya bekal untuk mencukupi hidupnya. ‘Umar 

berjalan menuju gudang bait amal. Ia berkata kepada 

petugas, “Tidakkah kau melihat kesusahan yang dialami 

kakek itu? Demi Allah kita tidak menunaikan hak-

haknya. Kita telah memerasnya dimasa mudanya dan 

kita menyia-nyiakannya dimasa tuanya.” Allah 

berfirman, “Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-

orang fakir dan miskin (Al-Taubah: 60).” 

‘Umar berkata, “Orang-orang fakir adalah orang-

orang muslim, sementara kakek tua itu adalah orang 



 

 

miskin dari ahli kitab.’’ ‘Umar lantas membebaskanya 

dari jizyah dan ketentuan-ketentuan lainya.167 

17. Tangggung Jawab 

‘Umar ibn Khattâb memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Sebagaimana 

tertuang dalam cerita ini: 

Suatu hari Ahnaf ibn Qais hendak menghadap 

Amirul Mukminin (‘Umar) bersama sejumlah petinggi 

Arab. Ditengah perjalanan mereka bertemu dengan 

‘Umar yang tengah meyingsingkan pakaiannya dan 

berlari-lari. 

Ahnaf pun bertanya, “Apa yang tengah engkau 

lakukan, wahai Amirul Mu’minin? 

Bukanlah engkau ikut mengejar unta yang 

sesungguhnya milik baitul mal yang terlepas. Dan 

engkau tahu Ahnaf, “Betapa banyak rakyat yang ikut 

memiliki unta tersebut” kata ‘Umar. 

Mengapa engkau tidak menyuruh ajudanmu saja 

untuk menangkapnya?. 

Aku adalah ajudan bagi semua rakyat sudah 

menjadi kewajiban seorang hamba dan ajudan rakyat 

                                                            
            167 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 219. 



 

 

untuk selalu memenuhi amanat mereka dan 

mendengarkan nasehat mereka.168 

Selain tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, 

beliau juga merasa bertanggung jawab atas hewan yang 

terluka karena beban berat yang dibawanya. 

Musayyab ibn Darin melihat ‘Umar memukul 

seorang lelaki dan membentaknya. Ternyata lelaki itu 

membebani untanya dengan bawaan yang teramat berat. 

‘Umar lalu mengobati luka unta itu hingga sembuh. 

‘Umar lalu berkata, “Sesungguhnya aq takut akan 

dimintai pertanggungjwaban kelak atas suatu hal.” 

‘Umar juga berkata, “Jika seekor anak kambing 

mati ditepian sungai Eufrat aku takut Allah akan 

menuntu pertanggungjawabanku sebagai Amirul 

Mu’minin di akhirat kelak.169 

Dalam cerita Mu’awiyah ibn Khudayj, beliau 

menemui ‘Umar pada waktu zuhur. ‘Umar terlihat 

sangat kelelahan tapi ‘Umar tidak mau beristirahat 

karena sifat tanggungjawabnya. 

Suatu ketika, Mu’awiyah ibn Khudayj menemui 

‘Umar pada waktu zuhur. ‘Umar berkata kepadanya, 

“Sungguh celaka ucapanku, atau sungguh celaka 

                                                            
            168 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 203. 
            169 Ibid., 219-220. 



 

 

prasangkaku. Jika aku tidur siang hari, aku telah 

menyia-nyiakan amanah rakyatku. Jika aku tidur malam 

hari, aku telah menyia-nyiakan kesempatanku dengan 

Tuhanku. Bagaimana aku biss tidur di kedua waktu ini, 

wahai Mu’awiyah? 

Mu’awiyah melihat ‘Umar sangat letih dan 

mengantuk dalam duduknya. Mu’awiyah bertanya, 

“Tidaklah kau tidur, wahai Amirul Mu’minin?” ‘Umar 

menjawab, “Bagaimana mungkin aku bisa memejamkan 

mataku? Jika aku tidur di waktu malam, aku akan 

menyia-nyiakan kesempatanku dengan Allah.”170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
            170 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 188. 



 

 

BAB III 

RELEVANSI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

‘UMAR IBN KHATTÂB DALAM BUKU “KISAH HIDUP 

‘UMAR IBN KHATTÂB” KARYA Dr. MUSTHAFA MURAD 

DENGAN PENDIDIKAN ISLAM 

 

A. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Umar Ibn 

Khattab Dalam Buku “Kisah Hidup ‘Umar Ibn Khattâb” 

Karya Dr. Musthafa Murad 

s) Religius 

Yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa yaitu 

religius. Nilai religius yaitu pikiran, perkataan dan 

tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasar 

pada nilai Ketuhanan atau ajaran agama.171 Karakter 

yang menjelaskan bahwa Umar ibn Khattab memiliki 

jiwa religius yaitu: 

                                                            
           171 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2012), 
44. 



 

 

f. Mengingatkan kepada kebaikan 

Di dalam buku “Kisah Hidup Umar ibn 

Khattab” karya Dr. Musthafa Murad. Salah satu 

sifat religius yang ada di dalam buku ini adalah 

sikap Umar dalam mengingatkan Shafwan ibn 

Umayyah kepada kebaikan. Sebagaimana yang 

tertuang dalam kutipan dibawah ini. 

Ibnu Abbas menuturkan: Selepas 
menunaikan ibadah haji, Umar datang 
kepada kami. Kemudian Shafwan ibn 
Umayyah membuat makanan. Beberapa 
pembantu Shafwan datang membawa 
nampan besar. Mereka menyuguhkan 
hidangan untuk Umar dan tamu lainnya. 
Orang-orang menikmati hidangan tersebut, 
sementara para pelayan hanya berdiri. 
Umar berkata, “aku melihat para 
pelayanmu tidak ikut makan. Apakah 
kalian tidak menyukai mereka?” Sufyan 
ibn Abdullah menjawab, “Demi Allah 
tidak, wahai Amirul Mu’minin, tetapi kita 
mempunyai hak kuasa atas mereka.” 
Mendengar hal tersebut, Umar berang, 
“Tidaklah patut bagi sebuah kaum 
memperlakukan pelayan mereka dengan 
sewenang-wenang.” Umar pun 
melanjutkan perkataannya kepada para 
pelayan, “Duduk dan makanlah bersama 
kami.” Para pelayan itu pun duduk dan 



 

 

makan, sementara Umar tidak ikut 
bersantap.172 

 

Didalam cerita tersebut dapat kita lihat 

betapa baik dan ngalimnya seorang khalifah Umar. 

Bahkan dengan pelayan pun beliau tidak mau 

membeda-bedakan. 

g. Mengajarkan ilmu agama 

Mantan Presiden RI pertama Soekarno 

berulang-ulang menegaskan: “Agama adalah unsur 

mutlak dalam National and Character building” 

(Sumahamijaya dkk. 2003:45). Hal ini diperkuat 

dengan pendapat Sumahamijaya itu sendiri yag 

mengatakan bahwa karakter harus mempunyai 

landasan yang kokoh dan jelas. Tanpa landasan 

yang jelas, karakter tidak akan punya arah, 

mengambang keropos sehingga tidak berarti apa-

apa. Oleh karenanya, fundamen atau landasan dari 

pendidikan karakter itu tidak lain haruslah 

agama.173 Umar pun demikian, Umar selalu 

mengajarkan kepada pengikutnya untuk selalu 

                                                            
          172 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab. terj. Ahmad 
Ginanjar Sya’ban dan Lulu M. Sunma (Jakarta: Zaman, 2014), 221. 

            173 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 
Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) ,61. 



 

 

mendalami Ilmu Agama. Dimana Umar mendirikan 

madrasah-madrasah tempat belajar Al-Qur’an, 

hadis, fikih dan ilmu-ilmu agama lainnya 

diberbagai wilayah Negara. 

Rasulullah berwasiat kepada khalifah dan 
umat sesudahnya agar mereka senantiasa 
menjaga, mengamalkan, mengajarkan, 
medakwahkan, dan menyebarluaskan Islam 
kepada rakyat dengan sebaik-baiknya dan 
penuh kesungguhan. Umar menjalankan 
wasiat mulia Rasulullah ini dengan sebaik-
baiknya. 
Selain itu pada masa khalifah Abu Bakar, 
Umar memprakarsai penghimpunan Al-
Qur’an. Pada masa pemerintahannya, ia 
menerapkan kebijakan untuk mengajarkan 
dan menyebarkan Al-Qur’an (yang telah 
terhimpun dalam bentuk mushaf) ke 
seluruh pelosok negeri. Umar berkata, 
“Ajarilah mereka huruf-huruf Al-Qur’an 
ketika kalian mengajarkannya dengan 
menghafal.” Umar juga berkata, 
“Ajarkanlah kepada mereka firman-firman 
Allah, juga hadis-hadis Rasulullah.” 
Umar lalu mendirikan madrasah-madrasah 
tempat belajar Al-Qur’an, hadis, fikih dan 
ilmu-ilmu agama lainnya diberbagai 
wilayah Negara. Umar berkat, “Hendaklah 
kalian mempelajari sunnah, ilmu waris, 
bahasa, sebagaimana kalian mempelajari 
Al-Qur’an.” Umar menunjuk beberapa 
pengajar untuk sekolah-sekolah tersebut 



 

 

dan memberi mereka gaji yang sangat 
tinggi.”174 

 

h. Bertakwa kepada Allah  

Takwa, yaitu sikap yang sadar penuh 

bahwa Allah selalu mengawasi kita, kemudian kita 

berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhai 

Allah, dengan menjauhi atau menjaga diri dari 

sesuatu yang tidak diridhai-Nya.175 Umar sangat 

alim dan sangat fasih. Hujahnya kuat. Dalilnya 

jelas. Wawasannya sangat luas. Ijtihad dan 

pemutusan hukumnya tepat dan tak bertentangan 

dengan syariat.176 Umar selalu berusaha 

menyempatkan waktunya untuk selalu beribadah 

kepada Allah.  

Abdullah ibn Abbas menuturkan: Setelah 
shalat, Umar akan duduk bersama orang-
orang. Siapa saja yang punya keperluan 
maka ia akan berbicara kepada Umar. Jika 
tidak ada, Umar akan berdiri, lalu masuk 
dan mendirikan shalat beberapa rakaat. 
Orang-orang tidak menemui dan duduk 
bersamanya. Aku beranjak menuju pintu. 
Aku pun berkata, “Wahai Yarfa’, apakah 
Amirul Mukminin mempunyai keluhan? 

                                                            
            174 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 164-165. 
            175 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 
Perspektif Islam,, 93. 
            176 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 213. 



 

 

Yarfa’ menjawab, “Tidak!” Aku lalu 
duduk. Lalu datanglah ‘Utsman, ia pun 
duduk. Yarfa’ keluar, lalu berkata, 
“Berdirilah, wahai Ibnu ‘Affan, berdirilah, 
wahai Ibnu ‘Abbas. Kami pun masuk 
menemui Umar. Tiba-tiba kami melihat 
beberapa onggok harta di tangannya, setiap 
onggok dibuntal oleh kain. Ia berkata, 
“Aku melihat penduduk Madinah, dan 
kutemukan kalian berdua adalah keluarga 
yang paling banyak kabilahnya. Ambillah 
harta ini, dan bagikanlah. Jika dari harta ini 
ada sisa maka kembalikanlah. 
Benarlah Umar ketika ia berkata, “Barang 
siapa takut kepada Allah, tidak akan 
bergolak kemarahannya. Barang siapa 
bertakwa kepada Allah, tidak akan bergola 
kemarahannya. Barang siapa bertakwa 
kepada Allah, apa yang ia kehendaki tidak 
akan sia-sia.”177 

 

i. Mempertaruhkan hidup untuk perjuangan Islam 

Tidak bisa dipungkiri Umar ibn Khattab 

adalah orang yang bisa memperluas Islam sampai 

ke luar semenanjung Arab.  Islam Senantiasa berada 

dalam kejayaan semenjak Umar ibn Khattab 

memeluk Islam. 

Setelah memeluk Islam, Umar 
mempertaruhkan seluruh sisa hidupnya 
untuk membela dakwah Rasul. Umar 
menjadi benteng dan pilar ajaran Islam 

                                                            
            177 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 195-196. 



 

 

yang paling kukuh. Ia menjadi sahabat 
terdekat Rasulullah, orang terpercaya 
sekaligus penasihat utamanya. Umar juga 
berperan besar bagi perkembangan dan 
kejayaan Islam di kemudian hari, utamanya 
pembentukan hukum dan aturan Islam, 
juga penaklukan dan penyebaran Islam 
hingga ke negeri-negeri yang jauh, hingga 
ke wilayah-wilayah amshar yang 
sebelumnya tak tersentuh dari Atlantik, 
Afrika Utara, Mesir, Nubia, Mediterania 
Timur (Syam), Anatolia, Pesia, hingga 
Asia Tengah.178 

j. Mengajarkan ketaatan kepada Allah 

Umar sangat gemar beribadah. Ia merasa 

nikmat ketika bermunajat kepada Allah, tenteram 

ketika berdzikir, dan rindu untuk selalu menaati 

kehendak Tuhannya. Dengarkan salah satu petikan 

khutbah Umar selepas memuji Allah: 

“Sesungguhnya Allah telah menggariskan 
dan memuluskan jalannya, serta 
meunjukkannya kepada kita melalui rasul-
Nya. Maka tidak ada jalan lain untuk 
meniti ketaatan kecuali dengan doa, 
dakwah, dan kepatuhan kepada sang Rasul. 
Segala puji bagi Allah yang telah menguji 
kalian dengan diriku, dan menguji diriku 
dengan kalian.179 
 
 
 

                                                            
            178 Ibid., 32-33. 
             179 Ibid., 189. 



 

 

 
t) Jujur 

Yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.180 

Jujur sebagai sebuah nilai merupakan keputusan 

seseorang untuk mengungkapkan (dalam bentuk 

perasaan, kata-kata dan atau perbuatan) bahwa realitas 

yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong 

atau menipu orang lain untuk keuntungan dirnya.181 

Pada awal Umar masuk Islam masih sedikit penduduk 

yang memeluk Agama Islam. Karena masih sedikit, 

Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi 

Umar secara tegas mengumumkan secara terang-

terangan, bahkan Umar berani jujur kepada Abu Jahal 

seorang pembesar dari klan Quraisy. 

Karena masih sedikit yang memeluk agama 
Islam, dakwah dilakukan secara sembunyi-
sembunyi. Mereka tak berani menampakkan 
kemuslimannya. Umarlah orang pertama yang 

                                                            
            180 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 44. 
            181 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 
Perspektif Islam, 18. 



 

 

berani berdakwah dan mengumumkan 
keislamannya secara terang-terangan. 
Keesokan hari setelah menyatakan 
keislamannya, Umar mendatangi rumah Abu 
Jahal, seorang pembesar Quraisy yang dikenal 
sebagai penentang utama ajaran Muhammad. 
Umar berkata kepada Abu Jahal, “Aku datang 
menemuimu untuk memberi tahu bahwa aku 
sudah beriman kepada Allah dan Muhammad, 
juga apa yang dibawanya.” 
Abu Jahal naik pitam mendengarkannya. Ia 
menyerapahi Umar habis-habisan. “Celaka, 
laknat leluhur dan dewa-dewa Arab untukmu, 
Umar!”182 

 

u) Toleransi 

Yaitu sikap dan tindakan yang menghargai 

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

tidakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang berhubungan 

dengan bangsa yaitu menghargai keberagaman, Sikap 

memberikan rasa hormat terhadap berbagai macam hal 

baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, kultur, suku dan 

agama.183 Bentuk dari sifat umar yang menunjukkan 

menghargai keberagaman yaitu saat Islam 

melangsungkan pengepungan di Yerusalem terjadi 

perdebatan yang sengit didalam gereja, panglima 
                                                            
            182 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 26. 
            183 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 48. 



 

 

Artavon dan Patriach Sophronius, uskup agung gereja 

Yerussalem. Apakah mereka mengobarkan peperangan 

di dalam kota suci itu atau Yerussalem diserahkan 

dengan jalan damai. Akhirnya orang-orang yang 

berkumpul mengamini usulan uskup untuk 

menyerahkan Yerussalem dengan jalan damai.   

Utusan Abu Ubaidah dari Yerusalem datang 

menghadap Umar, meyampaikan undangan dan pesan, 

untuk kemudian segera kembali dengan membawa surat 

dari sang khalifah. Dalam surat itu Umar menulis: 

Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jaminan 
yang telah diberikan oleh hamba Allah, Umar, 
pemimpin umat beriman, kepada penduduk 
Yerussalem. Bahwa ia telah member jaminan 
mengenai keamanan untuk jiwa mereka, untuk 
harta mereka, untuk gereja-gereja dan salib 
mereka, untuk sakit dan sehatnya kota serta 
untuk ibadah mereka. Gereja-gereja mereka 
tidak akan ditempati oleh orang-orang muslim, 
juga tidak akan pernah dirusak, tidak boleh ada 
satu apapun yang dikurangi dari dalam gereja 
itu atau dari lingkungan sekitarnya, baik salib, 
harta benda, dan semua harta milik mereka. 
Mereka tidak akan dipaksa untuk beralih 
memeluk agama Islam, dan tidak akan ada pula 
orang Yahudi yang hidup bersama mereka di 
Yerussalem. 
Penduduk Yerussalem harus membayar jizyah 
sebagaimana penduduk kota lainnya. Mereka 
juga harus mengeluarkan orang-orang 
Bizantium dan para perampok. Para penduduk 



 

 

Yerussalem yang ingin pergi keluar kota dengan 
membawa serta harta mereka, meninggalkan 
gereja dan salib mereka, maka keselamatan 
mereka akan dijamin sampai tempat tujuan. 
Para penduduk desa boleh tinggal di kota bila 
mereka menginginkannya, dengan ketentuan 
harus membayar jizyah sebagaimana warga 
lainnya. Mereka yang mau pergi, silahkan pergi 
bersama orang-orang Bizantium, dan mereka 
yang ingin kembali, silahkan kembali ke 
keluarga masing-masing. Jizyah mereka tidak 
boleh ditarik sebelum tiba masa panen. 
Jika mereka membayar pajak menurut 
ketentuannya, maka apa yang sesungguhnya 
tertera di dalam surat ini adalah perjanjian 
Allah, di bawah tanggungjawab Nabi, sang 
Khalifah dan juga orang-orang mukmin.184 

v) Disiplin 

Yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

Nilai disiplin adalah tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan.185 Bila mengerjakan sesuatu 

dengan tertib, memanfaatkan waktu untuk kegiatan 

yang positif, belajar secara teratur dan selalu 

mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab.186 

                                                            
            184 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 108-109. 
            185 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 45. 
            186 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 
Perspektif Islam, 45. 



 

 

Umar memperlakukan istri –istrinya dengan penuh 

kemulian, dan mendidik putra-putrinya dengan penuh 

kasih saying dan kedisiplinan. 

Jalaludin al-Suyuthi (Tarikh al-Khulafa) 
menceritakan bahwa Suatu hari Abdullah ibn 
Umar, yang saat itu masih kecil, masuk 
keseluruh ruangan. Di sana Umar tengah 
duduk. Abdullah masuk dengan memakai alas 
kaki dan baju yang terbilang mewah. Umar 
lalu berdiri  memukul Abdullah dengan batang 
pohon jagung hingga Abdullah menagis. 
Hafshah putri Umar lalu bertanya, ’’kenapa 
Ayah memukulnya?’’ Umar menjawab, Aku 
melihat ia tampak gawok , kagum dan heran 
pada dirinya sendiri. Aku mendidiknya agar 
dia tak angkuh dan narsis.’’187 
 

Dari kutipan cerita diatas sudah jelas 

bahwasannya Umar ibn Khattab adalah orangtua yang 

disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Jika anaknya 

melakukan kesalahan umar dengan tegas akan 

menghukumnya. 

w) Kerja keras 

Yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

Nilai kerja keras adalah perilaku yang 

menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 
                                                            
            187 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 30-31. 



 

 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.188 Kerja 

keras bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti, 

istilah yang kami maksud adalah mengarah pada visi 

besar yang harus dicapai untuk kebaikan/kemaslahatan 

manusia (umat) dan lingkungannya. Mengingat arah 

dari istilah kerja keras, maka upaya untuk 

memaslahatkan manusia dan lingkungannya merupakan 

upaya yang tidak ada hentinya sampai kiamat tiba.189 

Umar ibn Khattab mempunyai semangat yang 

tinggi dalam hal apapun khususnya demi kemajuan 

Islam. Semasa beliau di angkat menjadi khalifah banyak 

sekali hal yang dilakukan untuk perkembangan Negara. 

Tidak henti-hentinya beliau terus membangun dan 

menyumbang berbagai pemikiran untuk Negara Daulah 

Islamiyah. 

Ketika memegang kekhalifahan, Umar 
membentuk berapa jawatan pemerintahan, 
membentuk tata kenegaraan yang lebih maju, 
dan memperbaiki administrasi negara. Pada 
masa Umar ada pembagian administratif antar 
wilayah negara, majelis-majelis negara, jawatan 
pajak, jawatan pengadilan, lembaga konsultasi 
hukum, jawatan ketentaraan dan keamanan 
rakyat, pembendaharaan negara, jawatan 

                                                            
            188  Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 45. 
           189 Dharma Kesuma, et al. Pendidikan Karakter: Kajian Teori 
dan Praktik di Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 7. 



 

 

kemaysarakatan, pembangunan kota-kota, 
masjid, dan madrasah-madrasah baru, jawatan 
pendidikan, jawatan keagamaan dan wakaf, 
hingga undang-undang pengaturan non muslim 
dan pembebasan tradisi perbudakan.190 

x) Kreatif 

Yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang 

telah dimiliki. 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang 

telah dimiliki.191 Umar memiliki pemikiran baru untuk 

menghimpun Al-Qur’an, hal yang belum dilakukan dan 

terfikir pada zaman Rasulullah. Karena Umar takut Al-

Qur’an bisa hilang seirig banyaknya penghafal Al-

Qur’an yang berguguran di medan perang. 

Kedudukan Umar sebagai sahabat sekaligus 
penasihat Abu Bakar terlihat jelas, salah satunya 
ketika Umar mengusulkan penghimpunan Al-
Qur’an. Pertempuan di Yamamah telah menelan 
banyak korban, dan banyak di antaranya adalah 
penghafal Al-Qur’an. Umar khawatir, apabila 
pertempuan serupa terjadi lagi, banyak diantara 
yang berguguran. Maka, dengan pertimbangan 
yang sangat matang dan berhati-hati, Umar 

                                                            
            190 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 163. 
            191 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter,46. 



 

 

menyanpaikan usul penghimpunan Al-Qur’an 
kepada Abu Bakar.192 

y) Mandiri 

Yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-

tugas. 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.193 

Untuk menyelesaikan tugas tanpa harus bergantung 

kepada orang lain, maka seseorang harus mampu 

menyelesaikan tugas secara mandiri, dengan 

menggunakan fikiran, keringat, tenaga, dan usahanya 

sendiri.194 

Ketika Yerussalem sudah ditakhlukkan, Umar 

pun memasuki Yerussalem. Penduduk Yerussalem 

menanti kedatangan Khalifah Umar dengan penuh suka 

cita. Dan sikap kemandirian beliau terlihat saat beliau 

datang tanpa ajudan dan membuat penduduk 

Yerussalem kagum. 

Umar berangkat dari Jabiyah dengan 
menunggang unta. Saat Umar datang, semua 
khalayak terkejut, terutama penduduk kota. 

                                                            
            192 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 71. 
            193 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter,46. 
            194 Akhmal Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di 
Indonesia (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), 91. 



 

 

Mereka tak dapat berkata apa-apa. Hati mereka 
hanya bergumam. Uskup Agung Sophronius 
menyambut kedatangan sang khalifah itu 
dengan salam penuh takzim. Lalu, kepada 
penduduk, ia berkata, dengan mata yang 
bergetar, dengan suara yang parau, “Lihatlah, 
sungguh ini adalah kesahajaan dan kegetiran 
yag telah dikabarkan oleh Danial sang Nbi 
ketika ia datang ke tempat ini.” 
Semua sejarawan mencatat peristiwa ini. 
Pemimpin terbesar umat Islam itu datang ke 
Yerussalem tanpa iring-iringan pasukan atau 
ajudan.195 

z) Demokratis 

Yaitu cara befikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

oranglain.196 

Pada saat sahabat tengah mempersiapkan 

pengurusan jenazah Rasulullah. Beberapa sahabat yang 

lain tengah berkumpul di Tsaqifah Bani Sa’idah untuk 

memperbincangkan pengganti Rasulullah, disitu 

termasuk Umar ibn Khattab. 

Di balai musyawarah Bani Sa’idah itu terjadi 
perdebatan perihal siapa yang sepatutnya 
menggantikan kedudukan Rasulullah. Orang 
Anshar berencana menyerahkan kepemipinan 
umat kepada Sa’ad ibn Ubaidah, pembesar 
golongan mereka. 

                                                            
            195 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 109. 
            196 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 47. 



 

 

Umar segera mengutus orang untuk memanggil 
Abu Bakar agar datang ke balai musyawarah 
itu. Seperti halnya Umar, mulanya Abu Bakar 
juga enggan pegi ke balai tersebut dan lebih 
mementingkan pengurusan jenazah Rasulullah. 
Tetapi, apa yang terjadi di balai itu 
mendesaknya untuk pergi juga. Umar dan Abu 
Bakar bergegas menuju balai itu untuk melerai 
perpecahan. 
Setiba di sana, Abu Bakar segera mengambil 
alih perdebatan. Umar berdiri mengawasi 
situasi. Tiba-tiba ada Hubab ibn Munzir dari 
kalangan Anshar menginterupsi. Ia 
menghendaki pemimpin kaum muslim 
pengganti Rasulullah terdiri dari dua orang, satu 
dari Anshar dan satu lagi Muhajirin. Umar 
langsung mematahkan pendapat Hubab. Ia 
menegaskan bahwa jangan sampai terdapat dua 
kemudi dalam satu perahu, jangan sampsi ada 
dua pemimpin dalam satu umat. Situasi semakin 
memanas ketika Hubab menyahuti Umar nada 
menantang. Segera saja Abu Ubaidah ibn al-
Jarrah meredakan suasana. 
Setelah itu, musyawarah pun kembali 
dilanjutkan. Saat sebagian kaum Anshar, yaitu 
Khazraj, berbalik mendukung kaum Muhajirin, 
Abu Bakar segera mengangkat tangan Umar ibn 
Khattab dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah untuk 
dipilih dan dibaiat salah satunya sebagai 
pemimpin kaum muslim. Namun, Umar sangat 
cepat dan jeli membaca keadaan, Umar segera 
menyatakan bahwa yang layak menjadi 
pengganti Rasulullah adalah Abu Bakar. 
“Wahai Abu Bakar, bentangkanlah tanganmu! 
Bukankah Nabi menunjukmu menggantikannya 
untuk menjadi imam shalat kami? Siapakah 



 

 

yang boleh membelakangi dirimu, dan siapakah 
yang lebih layak daripada engkau? Engkaulah 
orang yang paling dicintai Nabi, satu-satunya 
orang yang menemani Rasulullah di gua saat 
berhijrah (tsani al-itsnaiyn). Abu Bakar, kami 
membaiatmu sebagai pengganti Rasulullah,” 
kata Umar. 
Setelah Umar, Abu Ubaidah turut memberikan 
kesaksian dan membaiat Abu Bakar. Yang lain 
pun menyusul. Terpilihlah khalifah pertama 
secara aklamasi dibalai Bani Sa’idah itu: Abu 
Bakar al-Shiddiq. Sahabat terdekat yang 
mengimani Rasul di saat yang lain 
mengingkari.197 
Dalam pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah 

pengganti Rasulullah, didalamnya banyak perdebatan 

antara kaum anshar dan muhajirin. Mereka sama-sama 

mengajukan jago masing-masing, dan Umar secara 

cekatan mengangkat tangan Abu Bakar dengan 

membaiatnya dan disetujui semua sahabat. 

Umar ibn Khattab kerap turun langsung ke 

masyarakat untuk mendengar aspirasi dan permasalahan 

rakyat. Umar membentuk majelis permusyawaratan 

untuk menampung aspirasi mereka. 

Umar menentukan pemegang jabatan-jabatan 
penting di atas dengan dasar permusyawaratan 
terbuka dengan rakyat (syura). Untuk 
kepentingan ini, umar pun membentuk majelis 
permusyawaratan (majelis as-syura), yang 
anggotanya merupakan perwakilan dari 

                                                            
            197 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 68-70. 



 

 

khalayak banyak. Al-Thabari menarasikan cara 
kerja para anggota majelis tersebut, yaitu 
dengan menyeru kepada khalayak umum 
dengan berkeliling ibu kota secara rutin, lalu 
memanggil rakyat untuk shalat berjamaah di 
masjid ibu kota. Setelah selesai shalat, anggopta 
majelis akan menaiki mimbar dan menyerukan 
kepada masyarakat agar menyampaikan 
masalah yang perlu dibicarakan sekaligus 
mencatat masalah-masalah tersebut untuk 
disampaikan kepada Umar. Umar kerap turun 
langsung dan menaiki mimbar untuk 
mendengarkan setiap keluhan rakyatnya 
sekaligus menyelesaikan permasalahan 
bersama.198 

aa) Rasa Ingin Tahu 

Yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.199 

Salah satu bukti bahwa Khalifah Umar ibn 

Khattab adalah orang yang ingin mengetahui lebih 

mendalam adalah pada saat Rasulullah mau 

menandatangani traktat hudaibiyah yang didalamnya 

banyak menguntungkan kaum Quraisy. 

                                                            
            198 Ibid.,172-173. 
            199 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 46. 



 

 

Isi perjanjian Hudaibiyah lebih banyak memberi 
keuntungan bagi pihak Quraisy. Namun, Nabi 
tetap menandatangani traktat perjanjian itu. 
Umar tidak puas dengan kesepakatan tersebut. 
Umar pun menghadap Nabi. 
 “Wahai Rasulullah, bukankah kita berada 
dalam kebenaran dan mereka berada dalam 
kebatilan?” Tanya Umar kepada Rasul. 
 “Ya, tentu saja,” jawab Rasul. 
 “Bukankah orang-orang kita akan masuk 
ke surga dan mereka akan masuk ke neraka?” 
 “Ya, tentu saja.” 
 “Lalu mengapa kita mengabaikan agama 
kita dan tidak menegakkan perintah Allah?” 
 “Wahai Umar, Aku adalah Rasulullah. 
Aku tidak pernah menyalahi perintah-Nya.” 
 Umar lalu beranjak dan menemui Abu 
Bakar. Ia pun melontarkan pertanyaan yang 
sama. 
 “Wahai Umar, Muhammad adalah utusan 
Allah. Beliau tidak akan pernah berbuat 
menyalahi perintah-Nya.” 
 Hati Umar pun luluh. Ia berusaha 
menerima kebijaksanaan Rasulullah. 
Bagaimanapun, Rasulullah selalu dalam 
bimbingan wahyu. Dalam perjalanan pulang 
Allah lalu menurunkan surat al-Fath kepada 
Rasulullah sebagai pertanda bahwa kemenangan 
berada pada pihak mereka. Beberapa 
kemenangan lain akan mereka raih di kemudian 
hari. 

Rasulullah segera memanggil Umar dan 
memberitahu bahwa hari itu Allah mewahyukan 
beliau ayat-ayat yang paling beliau cintai dari 
semua isi dunia. Rasulullah membacakan ayat 
pertama surah al-Fath dihadapan Umar: 



 

 

“Sesungguhnya kami telah memberikan 
kepadamu kemenangan yang nyata.”200 
Didalam cerita diatas Umar ingin tahu 

kenapa Rasulullah mau mengalah dengan kaum 

Quraisy, yang didalam isi perjanjian kaum muslim 

harus kembali ke Madinah dan baru diizinkan 

pergi ke Ka’bah pada tahun berikutnya. Perjanjian 

itu juga memuat kesepakatan damai dan gencatan 

senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak. 

Selama itu juga, siapa saja dari pihak Quraisy 

yang memisahkan diri dan bergabung dengan 

pihak Muhammad, maka pihak Muhammad harus 

mengembalikan orang tersebut. Sebaliknya, jika 

ada salah seorang dari pihak Muhammad 

memisahkan diri dan bergabung dengan pihak 

Quraisy dan tak mengembalikaannya lagi. 

Umar begitu geram betapa kaum Quraisy 

semenang-menang terhadap umat Islam, dan 

Rasulullah menyetujuinya. Tapi akhirnya Umar 

luluh karena turunnya ayat tentang kemenangan 

umat Islam. 

 

bb) Semangat Kebangsaan 

                                                            
            200 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 51-52. 



 

 

Yaitu cara berfikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di 

atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

‘Umar sangat mendukung kebijakan ekspedisi 
Abu Bakar untuk menaklukan wilayah-wilayah 
di luar semenanjung Arab, seperti Mediterania 
Timur (Syam). Kelak, pada masa 
pemerintahannya, semangat ‘Umar untuk 
melakukan pembebasan di berbagai wilayah 
dapat merentangkan kalimat tauhid di tanah dua 
imperium raksasa dunia kala itu; Persia dan 
Romawi.201 

cc) Cinta Tanah Air 

Yaitu cara berfikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di 

atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

‘Umar menggunakan seluruh kekayaan Negara 
untuk kepentingan rakyat  dan agama. Tidak 
pernah sedikit pun ‘Umar mengambil bagian 
dari harta tersebut, apalagi memanfaatkannya 
untuk kepentingan diri dan keluarganya.202 

dd) Menghargai Prestasi 

Yaitu sikap dan tindakan yang mendorong 

dirnya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

Suatu ketika Umar keluar dari masjid bersama 
seorang sahaya. Tiba-tiba ditengah jalan terlihat 

                                                            
           201 Ibid.,72-73 
           202 Ibid., 220. 



 

 

seorang perempuan. Kepadanya Umar memberi 
salam. Perempuan itu menjawab salamnya dan 
berkata “Wahai Umar, Aku masih mengingatmu 
ketika engkau masih dipanggil ‘Umair’ di pasar 
ukkazh dan engkau mengadu anak-anak kecil. 
Lalu hari-hari pun berlaludan engkau dipanggil 
‘Umar’. Hari-hari berlalu hingga kini kau 
dipanggil dengan ‘Amirul Mukminin’, maka 
bertakwalah kepada Allah atas urusan rakyat. 
Ketahuilah, barang siapa takut mati maka 
seluruh makhluk pun takut kepadanya”. 
Mendengar uraian tersebut, Umar menangis. 
Sahaya yang tengah bersama Umar pun berkata 
“Wahai perempuan, kau telah melukai Amirul 
Mukminin dan membuatnya menangis”. 
“Biarkan saja, tidakkah kau tahu siapa 
perempuan ini? Dia adalah Khulah bint Hakim. 
Kata-katanya didengar oleh Allah di atas Arsy 
sana. Sesungguhnya aku sangat senang 
mendengar kata-katanya”. Kata Umar kepada 
Sahaya itu 
Khulah adalah perempuan yang mengadukan 
suaminya kepada Rasulullah. Lalu Allah 
menurunkan ayat Sesunggunya Allah 
mendengar perkataan seorang perempuan yang 
mendebatmu tentang suaminya dan mengadu 
kepada Allah.203 
 

ee) Bersahabat/Komunikatif 

Yaitu sikap dan tindakan yang mendorong 

dirnya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

                                                            
            203 Ibid.,225. 



 

 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

Umar, yang ada di samping Rasulullah, kala itu 
berusaha mempertimbangkan titah beliau. Umar 
berkata dengan santun, “Rasulullah sedang sakit 
parah, Aku khawatir beliau akan menulis sambil 
beliau terpengaruh oleh sakitnya. Sementara 
pada kita sudah ada Al-Qur’an. Cukuplah bagi 
kita kitab Allah ini,” kata Umar. 
 Usulan Umar ini disetujui beberapa 
sahabat. Namun, sahabat lainnya lebih setuju 
melaksanakan titah Rasulullah. “Bawakan 
kertas dan pena untuk Rasulullah agar beliau 
dapat menulis pesannya. 
 Perselisihan kecil pun meletup, 
Rasulullah berusaha melerai mereka. Beliau 
menasehati mereka agar pergi sejenak. Pada 
hari itu Rasulullah menuliskan tiga wasiat: agar 
umat Islam berpegang teguh pada Al-Qur’an 
dan sunnah, mengeluarkan orang-orang kafir 
dari semenanjung, dan terus mengirimkan 
utusan dan menyebarkan agama Allahh hingga 
ke negeri-negeri yang jauh.204 

ff) Cintai Damai 

Yaitu sikap dan tindakan yang mendorong 

dirnya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, sempat 
mencuat pemberontakan di beberapa daerah 
semenanjung, dan orang-orang enggan 

                                                            
            204 Ibid., 55. 



 

 

menunaikan dan membayar zakat. Abu Bakar 
berpendapat bahwa mereka harus diperangi. 
‘Umar berpendapat lain. Ia lebih memilih 
mengambil jalan damai dengan meminta 
bantuan kepada mereka dalam memerangi para 
pembangkang.205 

gg) Gemar Membaca 

Yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan 

bagi dirya. 

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan 

yang tinggi terhadap pengetahuan.206 Umar adalah orang 

yang sangat alim dan sangat fasih. Wawasannya sangat 

luas. Tersirat dalam setiap perkataan Umar selalu 

mengagung-agungkan ilmu. Dan Umar juga tak bosan-

bosan memerintahkan agar kaumnya untuk selalu 

mencari ilmu. 

Umar pecinta ilmu pengetahuan. Ia berkata, 
“Kematian seorang ahli ilmu jauh lebih baik 
daripada kematian seribu orang ahli ibadah yang 
tak mengerti halal dan haram.”  
Umar berkata, “Tidaklah seorang itu sampai 
pada derajat kealiman kecuali ia tidak dihasut 
oleh orang-orang diatasnya, tidak diremehkan 
oleh orang-orang dibawahnya, dan tidak 
mengambil sedikitpun upah dari ilmunya.” 

                                                            
            205 Ibid., 70. 
            206 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 46. 



 

 

Umar juga berkata, “Sekalipun tidak 
memberimu manfaat, ilmu tidak akan 
memberimu kerugian.” 
Umar berkata, “Jadilah pemegang teguh kita 
suci dan penyebarannya serta jadilah sumber-
sumber ilmu niscaya Allah akan senantiasa 
member kalian rizki dari hari ke hari,” 
Umar berkata, “Belajarlah dan ajarkanlah apa 
yang telah kalian pelajari kepada segenap 
manusia. Belajarlah tentang ketenangan dan 
keteguhan. Rendah hatilah kepada orang yang 
mengajari kalian, juga kepada orang-orang yang 
kalian ajari. Janganlah kalian menjadi ulama’-
ulama’ yang keras.” 
Umar sangat mencela orang kaya ilmu tapi 
miskin amal. Umar bahkan menyebutnya 
munafik. “Sesunggunya aku sangat takut ada 
ahli ilmu yang munafik dalam umat ini.” Para 
sahabat lainnya bertanya, “Bagaimana mungkin 
seorang munafik itu adalah ahli ilmu, wahai 
Amirul Mukmini?” Umar menjawab, yaitu 
orang yang alim lisannya, tetapi bodoh hati dan 
amalnya. 
Umar juga berkata, “Islam akan hancur oleh 
orang-orang alim yang luput, oleh perdebatan 
orang-orang munafik atas Al-Qur’an, dan oleh 
pemimpin yang sesat.” 
Perhatian besar umar terhadap ilmu juga terlihat 
dari beberapa himbauannya terhadap para 
gubernur. Kepada Ibn Ubaidah, umar menulis 
pesan: “Ajari sahayamu menunggang kuda dan 
pasukan perangmu memanah.”207 
 
 

hh) Peduli Lingkungan dan Peduli Sosial 
                                                            
            207 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 166-168. 



 

 

Yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan 

peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu 

ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat 

yang membutuhkan. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang 

berhubungan dengan lingkungan, yaitu peduli sosial dan 

lingkungan alam sekitar. Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi serta 

selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan 

masyarakat.208  

Umar bertemu kakek tua yang bertanya tentang 
sebuah pintu. Ketika mengetahui bahwa kakek 
tua itu seorang yahudi, Umar bertanya, “ apa 
yang membuatmu berlindung pada apa yang aku 
lihat?” Kakek tua itu menjawab, “Aku dibebani 
Jizyah (pajak), kebutuhan dan keudzuran usia.” 
Umar lalu memegang lengan kakek tua itu dan 
mengantarnya sampai didepan rumahnya. Umar 
juga memberinya bekal untuk mencukupi 
hidupnya. Umar berjalan menuju gudang bait 
amal. Ia berkata kepada petugas, “Tidakkah kau 

                                                            
            208 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 47. 



 

 

melihat kesusahan yang dialami kakek itu? 
Demi Allah kita tidak menunaikan hak-haknya. 
Kita telah memerasnya dimasa mudanya dan 
kita menyia-nyiakannya dimasa tuanya.” Allah 
berfirman, “Sesungguhnya sedekah itu untuk 
orang-orang fakir dan miskin (Al-Taubah: 60).” 
Umar berkata, “Orang-orang fakir adalah orang-
orang muslim, sementara kakek tua itu adalah 
orang miskin dari ahli kitab.’’ Umar lantas 
membebaskanya dari jizyah dan ketentuan-
ketentuan lainya.209 

 

Sikap peduli sosial yang ditunjukkan oleh Umar 

ibn Khattab bisa terlihat dengan sikapnya dengan kakek 

tua yang bukan umat Islam, dia merasa bahwa kakek itu 

berhak menerima hak-haknya karena kakek tua itu 

orang miskin dari kalangan ahli kitab. 

ii) Tanggung Jawab  

Yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya 

dia laukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. Sikap dan perilaku seseorang 

untuk merealisasikan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dilakukan.210 

                                                            
            209 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 219. 
            210 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 45. 



 

 

Umar ibn Khattab memiliki rasa tanggung 

jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Ia 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana 

yang seharusnya dilakukan: 

Suatu hari Ahnaf ibn Qais hendak menghadap 
Amirul Mukminin (Umar) bersama sejumlah 
petinggi Arab. Ditengah perjalanan mereka 
bertemu dengan Umar yang tengah 
meyingsingkan pakaiannya dan berlari-lari. 
Ahnaf pun bertanya, “Apa yang tengah engkau 
lakukan, wahai Amirul Mu’minin? 
Bukanlah engkau ikut mengejar unta yang 
sesungguhnya milik baitul mal yang terlepas. 
Dan engkau tahu Ahnaf, “Betapa banyak rakyat 
yang ikut memiliki unta tersebut” kata Umar. 
Mengapa engkau tidak menyuruh ajudanmu saja 
untuk menangkapnya?. 
Aku adalah ajudan bagi semua rakyat sudah 
menjadi kewajiban seorang hamba dan ajudan 
rakyat untuk selalu memenuhi amanat mereka 
dan mendengarkan nasehat mereka.211 

 

Selain tanggungjawab dalam melaksanakan 

tugas, beliau juga merasa bertanggung jawab atas hewan 

yang terluka karena beban berat yang dibawanya. 

Musayyab ibn Darin melihat Umar memukul 
seorang lelaki dan membentaknya. Ternyata 
lelaki itu membebani untanya dengan bawaan 
yang teramat berat. Umar lalu mengobati luka 
unta itu hingga sembuh. Umar lalu berkata, 

                                                            
            211 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 203. 



 

 

“Sesungguhnya aq takut akan dimintai 
pertanggungjwaban kelak atas suatu hal.” 
Umar juga berkata, “Jika seekor anak kambing 
mati ditepian sungai Eufrat aku takut Allah akan 
menuntu pertanggungjawabanku sebagai 
Amirul Mu’minin di akhirat kelak.212 

 
Dalam cerita Mu’awiyah ibn Khudayj, beliau 

menemui Umar pada waktu zuhur. Umar terlihat sangat 

kelelahan tapi Umar tidak mau beristirahat karena sifat 

tanggungjawabnya. 

Suatu ketika, Mu’awiyah ibn Khudayj menemui 
Umar pada waktu zuhur. Umar berkata 
kepadanya, “Sungguh celaka ucapanku, atau 
sungguh celaka prasangkaku. Jika aku tidur 
siang hari, aku telah menyia-nyiakan amanah 
rakyatku. Jika aku tidur malam hari, aku telah 
menyia-nyiakan kesempatanku dengan 
Tuhanku. Bagaimana aku biss tidur di kedua 
waktu ini, wahai Mu’awiyah? 
Mu’awiyah melihat Umar sangat letih dan 
mengantuk dalam duduknya. Mu’awiyah 
bertanya, “Tidaklah kau tidur, wahai Amirul 
Mu’minin?” Umar menjawab, “Bagaimana 
mungkin aku bisa memejamkan mataku? Jika 
aku tidur di waktu malam, aku akan menyia-
nyiakan kesempatanku dengan Allah.”213 
 

B. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Umar Ibn 

Khattab Dalam Buku “Kisah Hidup ‘Umar Ibn Khattâb” 

Karya Dr. Musthafa Murad Dengan Pendidikan Islam 
                                                            
            212 Ibid., 219-220. 
            213 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 188. 



 

 

1. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dengan 

Pendidikan Agama Islam (Prinsip-Prinsip 

Pendidikan Agama Islam)  

Dalam pendidikan agama Islam mempunyai 

beberapa prinsip. Diantaranya adalah prinsip Intergral, 

prinsip keseimbangan, prinsip persamaan dan 

pembebasan, prinsip Kontinuitas dan Berkelanjutan, 

prinsip Kemaslahatan dan Keutamaan. Pendidikan tidak 

mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama, 

keduanya haruslah terintegrasi Prof. Dr. Ramayulis 

menjelaskan bahwa pendidikan Islam sepanjang 

sejarahnya telah memelihara perbedaan individu yang 

memiliki peserta didik.214 

Dalam buku kisah hidup ‘Umar ibn Khattâb 

tercermin prinsip intregal dalam pendidikan agama 

Islam. Diceritakan di dalam buku tersebut bahwasannya 

‘Umar mengaplikasikan prinsip integral dalam 

mengajari kaumnya.  

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan 

                                                            
            214 Ramayulis dan Syamsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam 
(Telaah Sistem Pendidikan Dan Pemikiran Para Tokohnya) (Jakarta: 
Kalam Mulia, 2010), 25. 



 

 

yang tinggi terhadap pengetahuan.215 ‘Umar adalah 

orang yang sangat alim dan sangat fasih. Wawasannya 

sangat luas. Tersirat dalam setiap perkataan Umar selalu 

mengagung-agungkan ilmu. Dan ‘Umar juga tak bosan-

bosan memerintahkan agar kaumnya untuk selalu 

mencari ilmu. 

Perhatian besar ‘Umar terhadap ilmu juga 

terlihat dari beberapa himbauannya terhadap para 

gubernur. Kepada Ibn Ubaidah, ‘Umar menulis pesan: 

“Ajari sahayamu menunggang kuda dan pasukan 

perangmu memanah.”216  

Mantan Presiden RI pertama Soekarno 

berulang-ulang menegaskan: “Agama adalah unsur 

mutlak dalam National and Character building” 

(Sumahamijaya dkk. 2003:45). Hal ini diperkuat dengan 

pendapat Sumahamijaya itu sendiri yag mengatakan 

bahwa karakter harus mempunyai landasan yang kokoh 

dan jelas. Tanpa landasan yang jelas, karakter tidak 

akan punya arah, mengambang keropos sehingga tidak 

berarti apa-apa. Oleh karenanya, fundamen atau 

                                                            
            215 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 46. 
            216 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 166-168. 



 

 

landasan dari pendidikan karakter itu tidak lain haruslah 

agama.217 

‘Umar pun demikian, ‘Umar selalu 

mengajarkan kepada pengikutnya untuk selalu 

mendalami Ilmu Agama. Dimana ‘Umar mendirikan 

madrasah-madrasah tempat belajar Al-Qur’an, hadis, 

fikih dan ilmu-ilmu agama lainnya diberbagai wilayah 

Negara. Keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat 

dalam ajaran agama Islam haruslah menjadi perhatian.  

Dari analisis penulis dalam buku kisah hidup 

‘Umar ibn Khattâb, sudah jelas terdapat nilai-nilai 

pendidikan karakter yang relevan dengan prinsip-prinsip 

pendidikan Islam. Seperti yang telah dipaparkan diatas, 

diantaranya adalah nilai pendidikan karakter religius, 

cinta ilmu, toleransi, bersahabat, peduli sosial.  

2. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dengan 

Pendidikan Agama Islam {Tujuan Pendidikan 

Agama Islam} 

Berbicara tentang pendidikan Islam, tentu 

tidak bisa terlepas dari tujuan pendidikan yang hendak 

dicapai. Persoalan pendidikan adalah persoalan yang 

menyangkut hidup dan kehidupan manusia yang 

senantiasa terus berproses dalam perkembangan 
                                                            
            217 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 
Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) ,61. 



 

 

kehidupannya. Diantara persoalan pendidikan yang 

cukup penting dan mendasar adalah mengenai tujuan 

pendidikan. 

Tujuan adalah standar udaha yang dapat 

ditentukan, serta mengarahkan usaha yang akan dilalui 

dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-

tujuan lain. Tujuan juga dapat membatasi ruang gerak 

usaha, agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang 

dicita-citakan, dan yang terpenting lagi adalah dapat 

memberi penilaian atau evaluasi pada usaha-usaha 

pendidikan.218 

Dalam Undang-Undang  Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3:  

Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.219 

 

                                                            
          218 Abdul Mujib et al, Ilmu Pendidikan Islam,71. 
           219 Departemen Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia 
tentang Pendidikan (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 
2006), 8. 



 

 

Disinilah diperlukannya pendidikan agama 

Islam untuk menjembatani kebutuhan akan manusia 

muslim sempurna. Mustahil tercipta manusia muslim 

yang sempurna dengan segala sifat baiknya jika tidak 

dilakukan pendidikan yang terus menerus terutama 

pedidikan agama Islam. 

Dalam buku kisah hidup ‘Umar ibn Khattâb 

mengemban tujuan pendidikan agama Islam. Buku 

tersebut memang relevan dengan tujuan pendidikan 

agama Islam karena makna dan tujuannya mengacu 

pada penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam dan 

tidak dibenarkan melupakan ajaran Allah dan 

Rasulullah. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka 

mencapai mencapai keberhasilan hidup di dunia dan 

akhirat. 

Salah satu nilai penididikan karakter adalah 

tanggung jawab. Yaitu sikap dan perilaku seseorang 

untuk merealisasikan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dilakukan.220 

‘Umar ibn Khattâb memiliki rasa tanggung 

jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya. Ia 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana 

yang seharusnya dilakukan. Selain tanggungjawab 
                                                            
            220 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 45. 



 

 

dalam melaksanakan tugas, beliau juga merasa 

bertanggung jawab atas hewan yang terluka karena 

beban berat yang dibawanya. Dalam cerita lain, 

Mu’awiyah ibn Khudayj, beliau menemui ‘Umar pada 

waktu zuhur. ‘Umar terlihat sangat kelelahan tapi ‘Umar 

tidak mau beristirahat karena sifat tanggungjawabnya. 

Suatu ketika, Mu’awiyah ibn Khudayj menemui ‘Umar 

pada waktu zuhur. ‘Umar berkata kepadanya, “Sungguh 

celaka ucapanku, atau sungguh celaka prasangkaku. Jika 

aku tidur siang hari, aku telah menyia-nyiakan amanah 

rakyatku. Jika aku tidur malam hari, aku telah menyia-

nyiakan kesempatanku dengan Tuhanku. Bagaimana 

aku biss tidur di kedua waktu ini, wahai Mu’awiyah? 

Mu’awiyah melihat Umar sangat letih dan 

mengantuk dalam duduknya. Mu’awiyah bertanya, 

“Tidaklah kau tidur, wahai Amirul Mu’minin?” ‘Umar 

menjawab, “Bagaimana mungkin aku bisa memejamkan 

mataku? Jika aku tidur di waktu malam, aku akan 

menyia-nyiakan kesempatanku dengan Allah.”221 

Setelah penulis menganalisis buku kisah hidup 

‘Umar ibn Khattâb, dapat dikatakan bahwa nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam buku kisah 

hidup ‘Umar ibn Khattâb sangat relevan dengan tujuan 

                                                            
            221 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 188. 



 

 

pendidikan agama Islam. Dimana tujuan pendidikan 

agama Islam adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta mampu 

mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di 

muka bumi, yang berdasarkan ajaran Al-Qur’an dan 

Sunnah, untuk terciptanya insan-insan kamil. 

3. Relevansi Nilai-nilai pendidikan karakter dengan 

pendidikan Agama Islam (Tugas Pendidikan Agama 

Islam) 

Tugas pendidikan Islam senantiasa 

bersambung dan tanpa batas. Karena hakikatnya 

pendidikan Islam merupakan proses yang tanpa akhir 

sejalan dengan konsensus universal yang ditetapkan Allah 

SWT dan rasul-Nya.  

Untuk menelaah tugas-tugas pendidikan Islam, 

dapat dilihat dari tiga pendekatan, yaitu: (1) pendidikan 

dipandang sebagai pengembangan potensi; (2) pendidikan 

dipandang sebagai pewarisan budaya; (3) pendidikan 

dipandang sebagai interaksi antara pengembangan potensi 

dan pewarisan budaya. Menurut Hasan Halunggung 

ketiga pendektan itu tidak dapat berdiri sendiri, karena 



 

 

merupakan satu keutuhan. Tetapi dalam pelaksanaannya 

terkadang salah satu diantara ketiga pendekatan itu ada 

yang lebih dominan, sementara yang lain proporsinya 

lebih diperkecil.222 

Secara umum tugas pendidikan Islam adalah 

membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap 

kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan 

optimal.223 

Seperti yang ada dalam buku kisah hidup 

‘Umar ibn Khattâb, bahwa ‘Umar selalu membimbing 

dan mengajarkan kepada keluarga dan umatnya untuk 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. ‘Umar selalu 

mengajarkan kepada keluarga dan umatnya tentang hal-

hal yang dianjurkan oleh agama Islam. 

Dalam sebuah cerita, ‘Umar juga mengajarkan 

agar Umatnya untuk selalu  belajar dan mengajarkan apa 

yang telah dipelajari kepada segenap manusia. Belajarlah 

tentang ketenangan dan keteguhan. Rendah hatilah 

kepada orang yang mengajari kalian, juga kepada orang-

orang yang kalian ajari. Janganlah kalian menjadi ulama’-

ulama’ yang keras.” 

                                                            
           222 Abdul Mujib et al, Ilmu Pendidikan Islam,52. 
            223 Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, Pendekatan Historis, Teoritis 
dan Praktis Filsafat Pendidikan Islam (Ciputat: PT. Ciputat Press), 32. 



 

 

Setelah dianalisis penulis, buku kisah hidup 

‘Umar ibn Khattâb, dapat dikatakan bahwa nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam buku kisah 

hidup ‘Umar ibn Khattâb tersebut sesuai dengan tugas 

pendidikan agama Islam. 

4. Relevansi Nilai-nilai pendidikan karakter dengan 

pendidikan Agama Islam (Metode Pendidikan 

Agama Islam) 

Kata metode berasal dari bahasa Yunani. 

Secara etimologi, kata ini berasal dari dua kata, yaitu 

meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti 

jalan atau cara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata metode diartikan sebagai cara yang teratur yang 

digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai 

sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 

kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.224 

Secara terminology, Umar Muhammad 

mendefisinisikan bahwa metode mengajar bermakna 

segala kegiatan terarah yang dikerjaan oleh guru dalam 

rangka memantapkan mata pelajaran yang diajarkannya, 

ciri-ciri perkembangan muridnya, dan suasana alam 

sekitarnya. Semua itu bertujuan menolong murid-
                                                            
            224 Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2013), 
137-138. 



 

 

muridnya agar mencapai proses belajar yang diinginkan 

dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku 

mereka.225 

Dalam buku kisah hidup ‘Umar ibn Khattâb 

menceritakan tentang berbagai metode dalam 

pendidikan agama Islam, diantaranya metode teladan 

dan metode pembiasaan. Metode keteladanan (uswah 

hasanah) adalah memberikan teladan atau contoh yang 

baik kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

Metode pembiasaan adalah membiasakan peserta didik 

untuk melakukan suatu sejak ia lahir. Inti dari 

pembiasaan ini adalah pengulangan. Jadi, sesuatu yang 

dilakukan peserta didik hari ini akan diulang keesokan 

harinya dan begitu seterusnya. 

Dalm buku tersebut, diceritakan betapa 

disiplin ‘Umar dalam mendidik anaknya agar menjadi 

pembiasaan yang baik. Nilai disiplin adalah tindakan 

yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan.226 Bila mengerjakan 

sesuatu dengan tertib, memanfaatkan waktu untuk 

kegiatan yang positif, belajar secara teratur dan selalu 

                                                            
            225 Ibid., 139. 
            226 Mahbubi, Pendididikan Karakter: Implementasi Aswaja 
sebagai Nilai Pendidikan Karakter, 45. 



 

 

mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab.227 

Umar memperlakukan istri –istrinya dengan penuh 

kemulian, dan mendidik putra-putrinya dengan penuh 

kasih sayang dan kedisiplinan. Jalaludin al-Suyuthi 

(Tarikh al-Khulafa) menceritakan bahwa Suatu hari 

Abdullah ibn ‘Umar, yang saat itu masih kecil, masuk 

keseluruh ruangan. Di sana ‘Umar tengah duduk. 

Abdullah masuk dengan memakai alas kaki dan baju 

yang terbilang mewah. ‘Umar lalu berdiri  memukul 

Abdullah dengan batang pohon jagung hingga Abdullah 

menagis. Hafshah putri ‘Umar lalu bertanya, ’’kenapa 

Ayah memukulnya?’’ ‘Umar menjawab, Aku melihat ia 

tampak gawok , kagum dan heran pada dirinya sendiri. 

Aku mendidiknya agar dia tak angkuh dan narsis.’’228 

Dari cerita diatas sudah jelas bahwasannya 

‘Umar ibn Khattâb adalah orangtua yang disiplin dalam 

mendidik anak-anaknya. Jika anaknya melakukan 

kesalahan umar dengan tegas akan menghukumnya. 

Agar tercptanya pembiasaan dan menjadikan anak-anak 

‘Umar memiliki karakter yang baik. 

Selain itu, umar selalu memberikan teladan 

atau contoh kepada umatnya agar selalu mendekatkan 

                                                            
            227 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 
Perspektif Islam, 45. 
             228 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab, 30-31. 



 

 

diri kepada Allah SWT.. Umar sangat gemar beribadah. 

Ia merasa nikmat ketika bermunajat kepada Allah, 

tenteram ketika berdzikir, dan rindu untuk selalu 

menaati kehendak Tuhannya. Dengarkan salah satu 

petikan khutbah Umar selepas memuji Allah: 

“Sesungguhnya Allah telah menggariskan dan 

memuluskan jalannya, serta meunjukkannya kepada kita 

melalui rasul-Nya. Maka tidak ada jalan lain untuk 

meniti ketaatan kecuali dengan doa, dakwah, dan 

kepatuhan kepada sang Rasul. Segala puji bagi Allah 

yang telah menguji kalian dengan diriku, dan menguji 

diriku dengan kalian.229 

Setelah dianalisis penulis, buku kisah hidup 

‘Umar ibn Khattâb, dapat dikatakan bahwa nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam buku kisah 

hidup ‘Umar ibn Khattâb tersebut sesuai dengan metode 

pendidikan agama Islam. 

 

 

 

 

 

                                                            
             229 Ibid., 189. 



 

 

No RINGKASAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER 

DALAM BUKU KISAH HIDUP ‘UMAR IBN KHATTÂB 

KARYA Dr. MUSTAFA MURAD 

1. Religius ‘Umar ibn Khattâb mengingatkan kepada 

kebaikan.230 

‘Umar ibn Khattâb mengajarkan ilmu 

agama, dan menyebarkan Al-Qur’an.231 

‘Umar ibn Khattâb selalu mengajarkan 

ketakwaan kepada umat muslim.232 

‘Umar ibn Khattâb mempertaruhkan 

hidup untuk perjuangan Islam.233 

‘Umar ibn Khattâb selalu mengajarkan 

ketaatan kepada Allah.234 

2. Jujur ‘Umar berani jujur kepada Abu Jahal 

seorang pembesar dari klan Quraisy 

bahwa dirinya telah masuk Islam.235 

3. Toleransi ‘Umar ibn Khattâb pemimpin umat 

                                                            
         230 Musthafa Murad, Kisah Hidup Umar Ibn Khattab. terj. Ahmad 
Ginanjar Sya’ban dan Lulu M. Sunma (Jakarta: Zaman, 2014), 221 

         231Ibid., 164‐165. 
         232Ibid., 195‐196. 
         233Ibid., 32‐33. 
           234 Ibid., 71. 
         235Ibid., 26. 



 

 

beriman, kepada penduduk Yerussalem. 

Bahwa ia telah memberi jaminan 

mengenai keamanan untuk jiwa mereka, 

untuk harta mereka, untuk gereja-gereja 

dan salib mereka, untuk sakit dan 

sehatnya kota serta untuk ibadah mereka. 

Gereja-gereja mereka tidak akan 

ditempati oleh orang-orang muslim, juga 

tidak akan pernah dirusak, tidak boleh 

ada satu apapun yang dikurangi dari 

dalam gereja itu atau dari lingkungan 

sekitarnya, baik salib, harta benda, dan 

semua harta milik mereka. Mereka tidak 

akan dipaksa untuk beralih memeluk 

agama Islam, dan tidak aka nada pula 

orang Yahudi yang hidup bersama 

mereka di Yerussalem.236 

4. Disiplin ‘Umar memperlakukan istri –istrinya 

dengan penuh kemulian, dan mendidik 

putra-putrinya dengan penuh kasih 

sayang dan kedisiplinan.237 

5. Kerja Keras ‘Umar ibn Khattab mempunyai semangat 

yang tinggi dalam hal apapun khususnya 

demi kemajuan Islam. Semasa beliau di 

                                                            
           236 Ibid., 108‐109. 
        237Ibid., 30‐31. 



 

 

angkat menjadi khalifah banyak sekali 

hal yang dilakukan untuk perkembangan 

Negara. Tidak henti-hentinya beliau terus 

membangun dan menyumbang berbagai 

pemikiran untuk Negara Daulah 

Islamiyah.238 

6. Kreatif ‘Umar ibn Khattâb sebagai sahabat 

sekaligus penasihat Abu Bakar, ‘Umar 

mengusulkan penghimpunan Al-Qur’an.  

Pertempuan di Yamamah telah menelan 

banyak korban, dan banyak di antaranya 

adalah penghafal Al-Qur’an. ‘Umar 

khawatir, apabila pertempuan serupa 

terjadi lagi, banyak diantara yang 

berguguran. Maka, dengan pertimbangan 

yang sangat matang dan berhati-hati, 

Umar menyanpaikan usul penghimpunan 

Al-Qur’an kepada Abu Bakar.239 

7. Mandiri Ketika Yerussalem sudah ditakhlukkan, 

‘Umar pun memasuki Yerussalem. 

Penduduk Yerussalem menanti 

kedatangan Khalifah ‘Umar dengan 

penuh sukacita. Dan sikap kemandirian 

beliau terlihat saat beliau datang tanpa 

                                                            
          238 Ibid., 163. 
         239 Ibid., 71. 



 

 

ajudan dan membuat penduduk 

Yerussalem kagum.240 

8. Demokratis Pada saat sahabat tengah mempersiapkan 

pengurusan jenazah Rasulullah. 

Beberapa sahabat yang lain tengah 

berkumpul di Tsaqifah Bani Sa’idah 

untuk memperbincangkan pengganti 

Rasulullah. Dan Akhirnya terpilihkan 

Abu bakar sebagi pegganti Rasul.241 

 

‘Umar ibn Khattâb kerap turun langsung 

ke masyarakat untuk mendengar aspirasi 

dan permasalahan rakyat242 

9. Rasa Ingin Tahu Bukti bahwa Khalifah ‘Umar ibn Khattâb 

adalah orang yang ingin mengetahui 

lebih mendalam adalah pada saat 

Rasulullah mau menandatangani traktat 

hudaibiyah yang didalamnya banyak 

menguntungkan kaum Quraisy.243 

10. Semangat kebangsaan ‘Umar sangat mendukung kebijakan 

ekspedisi Abu Bakar untuk menaklukan 

                                                            
         240 Ibid.,109. 
         241 Ibid., 68-70. 
         242 Ibid.,172‐173. 
       243 Ibid., 51‐52. 



 

 

wilayah-wilayah di luar semenanjung 

Arab.244 

11. Cinta Tanah Air ‘Umar menggunakan seluruh kekayaan 

Negara untuk kepentingan rakyat  dan 

agama.245 

 

12. Menghargai Prestasi ‘Umar sangat menghargai pendapat 

Khulah binti Hakim walaupun sedikit 

mengejek beliau. Karena Khulah kata-

katanya didengar oleh Allah di atas 

Arsy.246 

13. Bersahabat ‘Umar dan sahabat Nabi berselisih 

mempertimbangkan titah beliau. Umar 

berkata Cukuplah bagi kita kitab Allah 

ini. 

Usulan Umar ini disetujui beberapa 

sahabat. Namun, sahabat lainnya lebih 

setuju melaksanakan titah Rasulullah.247 

 

14. Cinta Damai Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, 

sempat mencuat pemberontakan. Abu 

Bakar berpendapat bahwa mereka harus 

                                                            
         244 Ibid.,72-73 
         245 Ibid., 220. 
         246 Ibid.,225. 
         247 Ibid., 55. 



 

 

diperangi. ‘Umar berpendapat lain. Ia 

lebih memilih mengambil jalan damai.248 

 

15. Gemar Membaca ‘Umar ibn Khattâb adalah orang yang 

sangat alim dan sangat fasih. 

Wawasannya sangat luas. ‘Umar pecinta 

ilmu pengetahuan. Ia berkata, “Kematian 

seorang ahli ilmu jauh lebih baik 

daripada kematian seribu orang ahli 

ibadah yang tak mengerti halal dan 

haram.” 249 

16. Peduli Lingkungan ‘Umar ibn Khattâb membebaskan kakek 

tua dari kalangan ahli kitab dari jizyah 

dan ketentuan-ketentuan lainya.250 

17. Peduli Sosial ‘Umar ibn Khattâb membebaskan kakek 

tua dari kalangan ahli kitab dari jizyah 

dan ketentuan-ketentuan lainya.251 

18. Tanggung Jawab ‘Umar ibn Khattâb memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap tugas yang 

diberikan kepadanya. Unta yang kabur 

dari kandang beliau kejar sendiri karena 

bagi ‘Umar, Dia adalah ajudan bagi 

semua rakyat sudah menjadi kewajiban 

                                                            
         248 Ibid., 70. 
         249 Ibid., 166‐168. 
         250 Ibid., 219. 
        251 Ibid., 219. 



 

 

seorang hamba dan ajudan rakyat untuk 

selalu memenuhi amanat mereka dan 

mendengarkan nasehat mereka.252 

Selain tanggungjawab dalam 

melaksanakan tugas, beliau juga merasa 

bertanggung jawab atas hewan yang 

terluka karena beban berat yang 

dibawanya.253 

Dalam cerita Mu’awiyah ibn Khudayj, 

beliau menemui ‘Umar pada waktu 

zuhur. ‘Umar terlihat sangat kelalahan 

tapi ‘Umar tidak mau beristirahat karena 

sifat tanggungjawabnya.254 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
        252 Ibid., 203. 
        253 Ibid., 219‐220. 
        254 Ibid., 188. 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam buku kisah hidup ‘Umar ibn Khattâb karya 

Dr. Musthafa Murad, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter ‘Umar Ibn Khattâb 

dalam buku “Kisah Hidup ‘Umar Ibn Khattâb” karya 

Dr. Musthafa Murad. Bahwa dalam buku tersebut 

terdapat nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat 

dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) diantaranya: Religius, Jujur, Toleransi, 

Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, 

Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah 

Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/Komunikatif, 

Cintai Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, 

Peduli Sosial, Tanggung Jawab, 

2. Nilai-nilai pendidikan karakter ‘Umar Ibn Khattâb 

dalam buku “Kisah Hidup ‘Umar Ibn Khattâb” karya 

Dr. Musthafa Murad memiliki relevansi dengan 

pendidikan agama Islam. Diantaranya dengan prinsip 



 

 

pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama 

Islam, tugas pendidikan agama Islam, dan metode 

pendidikan agama Islam. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan temuan dari analisis terhadap nilai-nilai 

pendidikan karakter ‘Umar Ibn Khattâb dalam buku “Kisah 

Hidup ‘Umar Ibn Khattâb” karya Dr. Musthafa Murad, maka 

peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan para pendidik maupun yang terlibat 

dalam dunia pendidikan agar dapat memanfaatkan 

dan menggunakan buku sejarah yang menceritakan 

pahlawan muslim sebagai sumber belajar dan 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter. 

2. Diharapkan peneliti lain untuk meneliti tokoh-tokoh 

pahlawan muslim selain ‘Umar ibn Khattâb agar 

dapat dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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