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ABSTRAK 

 

Abdul Ghofur, Juli 2014, Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur‟an 

Surat Luqman Ayat 12-14, Skripsi: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta. 

 

 Pembimbing: 1. Drs. Abdullah Faishol, M. Hum, 2. H. Abdul Ghofur, M. Ag.  

 

Kata Kunci: Pendidikan, Karakter, Al-Qur‟an Surat Luqman Ayat 12-14 

 

Di era globalisasi ini sering dijumpai sejumlah tindakan amoral dan 

jauh dari nilai-nilai luhur tujuan pelaksanaan pendidikan. Misalnya tawuran 

antar pelajar, beredarnya video mesum yang pelakunya pelajar, 

penyalahgunaan obat-obatan terlarang, seks bebas, dan lainnya. Hal tersebut 

dikarenakan pendidikan masih sebatas rutinitas penjejalan materi kepada 

siswa (transfer of knowledge). Melihat situasi dan kondisi tersebut, maka 

urgen untuk menerapkan sebuah konsep ataupun paradigma pendidikan yang 

baru. Konsep pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia dengan 

penyeimbangan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Konsep ini 

kemudian secara luas disebut sebagai konsep pendidikan karakter dengan 

bentuk operasional yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai 

kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the good). Lalu 

bagaimanakah sebenarnya konsep pendidikan karakter dalam Al-Qur‟an surat 

Luqman ayat 12-14. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep 

pendidikan karakter dalam Al-Qur‟an surat Luqman ayat 12-14 dengan 

mengkaji berbagai sumber. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif, data dalam penelitian ini 

diperoleh menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa Al-

Qur‟an dan Tafsirnya, Tafsir Al-Mishbah, Al-Iklil fi Ma‟ani Al-Tanzil, dan 

Tafsir Al-Qur‟an Al-Azhim yang secara spesifik membahas surat Luqman 

ayat 12-14. Sedangkan sumber sekunder berupa literatur-literatur yang 

menunjang sumber primer. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, 

adapun dokumen yang digunakan berupa kitab tafsir dan referensi lain yang 

relevan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi teori. Teknik analisis dengan analisis isi (content analysis) yaitu 

suatu metode atau teknik untuk membuat kesimpulan atau hasil penelitian 

dengan mengidentifikasikan karakteristik khusus secara objektif dan 

sistematis.  

Konsep pendidikan karakter dari segi materi yang terdapat dalam Al-

Qur‟an surat Luqman ayat 12-14 dapat disimpulkan yaitu karakter syukur, 

karakter iman, dan karakter berbakti kepada kedua orang tua. Karakter 

tersebut secara umum dapat disebut sebagai karakter religius.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi yang berlangsung sekarang ini merupakan fakta sejarah 

yang tidak dapat dipungkiri. Berbagai macam perubahan terjadi dalam setiap 

lini kehidupan manusia. Revolusi teknologi, transportasi, informasi, dan 

komunikasi menjadikan dunia seakan tanpa batas. Hal ini dibuktikan dengan 

kemudahan mengetahui sesuatu yang terjadi di belahan benua lain dalam 

hitungan detik melalui media internet. Pengetahuan dan teknologi merupakan 

garda terdepan yang diprioritaskan di era globalisasi. Jamal Ma‟mur Asmani 

(2012: 5) menyebutkan bahwa negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, 

Singapura, dan Malaysia sudah berlari tunggang langgang untuk mengejar 

ketertinggalan dan mengubah diri tidak hanya sebagai penonton pasif, tetapi 

juga aktor kreatif yang ikut berperan aktif dalam proses kompetisi ketat 

globalisasi. 

Menurut M. Mastuhu (2007: 49-50) globalisasi memberi peluang dan 

fasilitas yang luar biasa bagi siapa saja yang mau dan mampu memanfaatkan, 

baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan manusia 

seutuhnya. Sedangkan A. Qodri Azizy (2004: 26) menyatakan bahwa kata 

kunci globalisasi adalah kompetisi. Dalam kompetisi yang keluar sebagai 

pemenang adalah yang terbaik dari sisi pengetahuan, teknologi, jaringan, 

kualitas produk, pelayanan, integritas, dan akuntabilitas. Dalam konteks 

pengetahuan dan teknologi ini, Indonesia masih berada jauh di bawah negara-

111 
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negara maju. Indonesia masih menjadi bangsa konsumen yang senang dan 

bangga menikmati produk globalisasi. 

Melihat fenomena globalisasi ini, Jamal Ma‟mur Asmani (2012: 6-7) 

menyebutkan beberapa langkah yang bisa diambil Indonesia untuk 

menghadapi era ini, yaitu: 

Pertama, mengirim kader-kader terbaik bangsa ke negara-

negara maju untuk menyerap pengetahuan dan teknologi 

mereka, kemudian pulang kampung untuk mengembangkan 

pengetahuan dan teknologi di negeri sendiri … . Kedua, 

menggalakkan penelitian dan pengembangan (research and 

development) di semua lembaga dan bidang untuk 

menghasilkan temuan-temuan baru yang orisinal dan 

spektakuler. Ketiga, memperkokoh karakter bangsa, 

khususnya kader-kader muda yang baru aktif di bangku 

sekolah dan kuliah sebagai calon pembaru masa depan 

bangsa.  

 

Pada poin ketiga di atas yaitu memperkokoh karakter bangsa 

merupakan aspek yang perlu mendapatkan titik tekan lebih. Globalisasi telah 

membawa dampak luas di belahan bumi mana pun, tak terkecuali di negeri 

Indonesia. Dampak globalisasi diibaratkan seperti pisau bermata dua, positif 

dan negatif memiliki konsekuensi yang seimbang. Kompetisi, integrasi, dan 

kerjasama adalah dampak positif globalisasi. Sedangkan dampak negatif 

antara lain lahirnya generasi instan, dekadensi moral, konsumerisme, bahkan 

permisifisme (Jamal Ma‟mur Asmani, 2012: 7). Selain itu dampak negatif 

lainnya adalah muncul tindakan kekerasan, penyalahgunaan obat-obat 

terlarang, seks bebas, dan kriminalitas. Semua hal negatif tersebut berujung 

pada hilangnya karakter bangsa (Barnawi & M. Arifin, 2013: 5). 
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Krisis karakter dan watak bangsa juga sangat terkait dengan semakin 

tidak adanya harmoni di dalam keluarga. Masih terdapat keluarga mengalami 

disorientasi, bukan hanya karena menghadapi limpahan materi, atau 

sebaliknya kesulitan ekonomi, tetapi penyebab utama adalah karena serbuan 

arus globalisasi dan gaya hidup yang tidak selalu kompatibel dengan nilai, 

moral dan agama, sosial budaya nasional maupun budaya lokal. (Pupuh 

Fathurrohman, dkk, 2013: 1). Hal ini sangat berlawanan dengan fungsi 

keluarga yang notabene sebagai tempat pertama dan utama bagi anak dalam 

pembentukan kepribadian dan pendidikan rohani. 

Mengutip permisalan dari Azyumardi Azra (2002: 172-173) gaya 

hidup hedonistik dan permisif sebagaimana banyak ditayangkan dalam 

telenovela dan sinetron pada berbagai saluran televisi Indonesia, hanya 

mempercepat disorientasi dan dislokasi keluarga dan rumah tangga. 

Akibatnya banyak anak tidak memiliki kebajikan dan inner beauty dalam 

karakternya, namun mengalami kepribadian terbelah (split personality). 

Marijan (2012: 85) mengungkapkan hal tersebut juga berdampak terhadap 

banyaknya anak yang tidak patuh kepada orang tua, secara frontal dapat 

dicontohkan seorang anak tega menghabisi orang tuanya gara-gara 

permintaan sebuah sepeda motor yang tidak dituruti. M. Hariwijaya (2010: 

18) menambahkan fenomena anak yang sering membantah dan berkeinginan 

menguasai orang dewasa tersebut dapat menjadi candu layaknya narkoba. 

Efek lain dari globalisasi terlihat moralitas seakan menjadi longgar. 

Sesuatu yang dahulu dianggap tabu, sekarang menjadi hal yang dianggap 
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biasa dan lumrah. Hal ini dapat dicontohkan dari cara berpakaian, berinteraksi 

dengan lawan jenis, menikmati hiburan di tempat-tempat tertentu dan 

menikmati narkoba menjadi tren dunia modern yang sulit ditanggulangi. 

Berbagai aktivitas yang dianggap tabu tersebut sekarang seakan menjadi 

kebutuhan yang mendesak pemenuhannya. Globalisasi menyediakan seluruh 

fasilitas yang dibutuhkan manusia, negatif maupun positif. Banyak manusia 

yang terlena dan menuruti semua keinginan dunia, apalagi yang memiliki 

rezeki dan harta yang melimpah. Hal tersebut mengindikasikan betapa rapuh 

dan lemahnya nilai-nilai religiusitas dalam praktek kehidupan masyarakat 

(Jamal Ma‟mur Asmani, 2012: 8). 

Dalam konteks pendidikan banyak perilaku tidak bermoral bisa dilihat 

antara lain kasus tawuran antar pelajar di beberapa sekolah, beredarnya video 

mesum yang pelakunya adalah siswa, penyalahgunaan narkotika dan obat-

obatan terlarang lainnya, bahkan beberapa remaja putri rela menjual 

“kegadisan” demi untuk membeli handphone (HP), membeli pakaian bagus 

atau mentraktir teman. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI, 2003) menyatakan sebanyak 32% remaja usia 14 hingga 18 

tahun di kota-kota besar Indonesia (Jakarta, Surabaya, dan Bandung) pernah 

berhubungan seks (Agus Wibowo, 2012: 8-9).  

Data penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Anak 

dan Remaja Indonesia (Sahara) Bandung antara tahun 2000-2002 menyatakan 

remaja yang melakukan seks pra nikah 72,9% hamil dan 91,5% di antaranya 

mengaku telah melakukan aborsi lebih dari satu kali. Sumber lain 
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menyebutkan tiap hari 100 remaja melakukan aborsi dan jumlah kehamilan 

yang tidak diinginkan (KTD) pada remaja meningkat antara 150.000 hingga 

200.000 kasus setiap tahun. Survei yang dilakukan BKKBN pada akhir 2008 

menyatakan 63% remaja di beberapa kota besar di Indonesia melakukan seks 

pra nikah. Dan para pelaku seks dini meyakini berhubungan seksual sekali 

tidak menyebabkan kehamilan. Kasus lain berdasarkan data Badan Narkotika 

Nasional (BNN) hingga tahun 2008 pengguna narkoba di Indonesia mencapai 

3,2 juta orang. Dari jumlah ini 32% adalah pelajar dan mahasiswa (Agus 

Wibowo, 2012: 9-10). 

Lebih lanjut menanggapi fenomena di atas Azyumardi Azra (2002: 

178) menjelaskan bahwa kondisi tersebut menggambarkan tentang 

pentingnya gagasan tentang diskursus pendidikan budi pekerti atau karakter 

untuk direkonseptualisasi kembali. Karena terlihat pendidikan nasional pada 

setiap jenjang, khususnya jenjang menengah dan tinggi “telah gagal” dalam 

membentuk peserta didik yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang 

baik. Lebih jauh, ditemukan peserta didik sering dinilai tidak hanya kurang 

memiliki kesantunan, tetapi juga sering terlibat dalam kekerasan massal, 

seperti tawuran. Pandangan simplistik menganggap bahwa kemerosotan 

akhlak dan moral peserta didik disebabkan gagalnya pendidikan agama di 

sekolah. Dalam batas tertentu pendidikan rohani melalui pendidikan agama 

memang minim waktu, materi pendidikan agama yang terkesan teoritis dan 

cenderung pada aspek kognisi dengan mengesampingkan aspek afeksi dan 
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psikomotorik. Hal ini tentu sangat berkebalikan dengan pembelajaran ilmu 

jasmani (non-agama) yang memiliki waktu yang lebih banyak.   

Hasil akhir dari tindakan tak bermoral di atas berdampak karakter anak 

bangsa berubah menjadi rapuh, mudah diterjang perubahan zaman, 

terjerumus pada budaya hedonis tanpa memikirkkan akibat yang ditimbulkan. 

Prinsip-prinsip moral, budaya bangsa, dan perjuangan hilang dari 

karakteristik utama anak bangsa. Sehingga berakibat terjadi dekadensi moral 

serta hilangnya kretivitas dan produktivitas yang menyebabkan semangat 

berkreasi dan berinovasi dalam kompetisi di era global mengendur, 

tergantikan semangat konsumerisme, hedonisme, dan permisifisme yang 

instan dan menenggelamkan. Barnawi & M. Arifin (2013: 7) menyatakan 

dekadensi moral anak bangsa yang semakin memprihatinkan jika dibiarkan 

berlarut-larut akan menuju pada apa yang dinamakan The Lost Generation, 

yaitu generasi yang hilang.  

Melihat betapa kompleks pengaruh dari globalisasi menjadikan 

pendidikan semakin urgen untuk diperhatikan, terutama pendidikan karakter 

bangsa. Pendidikan adalah sebagai modal dasar bagi peserta didik untuk 

menghadapi dunianya kelak. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan 

yang utuh dan menyeluruh dengan mengedepankan tiga aspek penting yaitu 

kognitif, psikomotorik, dan afektif. Hal ini sesuai dengan amanat kurikulum 

2013 yang merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) tahun 2006 yang mencakup penekanan pada kompetensi sikap, 
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pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum tersebut bertujuan 

mewujudkan pendidikan yang aplikatif memanusiakan manusia dengan tidak 

menitikberatkan pada penguasaan satu aspek saja namun berimbang dan 

saling melengkapi, terutama aspek pengembangan dan internalisasi karakter. 

Institusi pendidikan yang terdiri dari sekolah/madrasah, keluarga, dan 

lingkungan sosial perlu menjadi teladan atau modelling bagi proses 

pembelajaran dan pendidikan peserta didik. Hal ini disebabkan praktik 

pendidikan di setiap jenjang bukan sekedar pengembangan nalar peserta 

didik, tetapi juga merupakan pembentukan akhlak karimah dan akal yang 

berbudi (Pupuh Fathurrohman, dkk, 2013: 1). Pendidikan akhlak karimah 

termasuk pembinaan watak karakter siswa perlu mendapatkan perhatian 

serius dalam praktek pendidikan Indonesia. Dikarenakan pendidikan 

Indonesia dewasa ini masih sebatas transfer of knowledge, dan belum 

terdapat indikasi pendidikan jasmani dan rohani yang berimbang (balance). 

Dalam terma pendidikan Islam, landasan normatif dari pendidikan 

manusia adalah Al-Qur‟an dan Al-Sunnah. Pendidikan Islam mutlak 

bertujuan untuk penghambaan dan aktualisasi terhadap peran dan posisi 

kekhalifahan manusia di muka bumi (khalifatullah fi al-ardh). Sesuai dalam 

firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut: 
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Artinya: “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: "Sesungguhnya Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 

 

M. Quraish Shihab (2000: 142) menegaskan kata khalifah dalam ayat 

tersebut pada mulanya berarti yang menggantikan atau yang datang sesudah 

siapa yang  datang sebelumnya. Atas dasar ini, ada yang memahami khalifah 

dalam arti menggantikan Allah dalam menegakkan kehendak-Nya dan 

menerapkan ketetapan-ketetapan-Nya, tetapi bukan karena Allah tidak 

mampu atau menjadikan manusia sebagai Tuhan. Namun Allah bermaksud 

dengan pengangkatan itu untuk menguji manusia dan memberinya 

penghormatan. Ada lagi yang memahami dalam arti yang menggantikan 

makhluk lain dalam menghuni bumi. Jadi kekhalifahan mengharuskan 

makhluk yang diserahi tugas melaksanakan tugas sesuai petunjuk Allah yang 

memberi tugas dan wewenang. Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan 

kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. 

Hal tersebut merupakan indikasi sebagai makhluk yang tiduk bersyukur, atau 

makhluk yang kufur nikmat terhadap status kekhalifahan yang dipercayakan 

kepada manusia. 

Manusia sebagai khalifah memiliki tugas memakmurkan bumi dengan 

cara menjaga dan memeliharanya, karena bumi dan segala isinya merupakan 

amanah Allah untuk manusia yang tidak dapat dimiliki secara mutlak oleh 

manusia. Manusia hanya dibenarkan mengambil manfaat bumi dan 
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memakmurkannya demi kemaslahatan umat. Manusia tidak diperkenankan 

melakukan pengrusakan terhadap bumi yang merupakan lahan dan sarana 

untuk berbakti dan mengabdi kepada Allah SWT. Untuk mengelola bumi, 

manusia sebagai seorang khalifah perlu mempunyai bekal berupa ilmu 

pengetahuan. 

Ilmu pengetahuan diperlukan oleh manusia karena manusia adalah 

makhluk berpikir. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan, manusia dapat 

menggunakan berbagai cara dan metode, yaitu melalui pengalaman, 

pengamatan, penelitian, dan pendidikan. Pendidikan menjadikan manusia 

memperoleh pengetahuan sehingga memiliki cara berpikir yang sesuai 

dengan perkembangan zaman dan kemajuan kebutuhan. Dengan pendidikan 

pula manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan 

umum dan kebaikan manusia di dunia. Dengan ilmu pengetahuan dan 

moralitas yang tinggi, manusia pantas memikul tanggung jawab sebagai 

khalifah di bumi (Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani, 2013: 14).   

Islam sebagai ajaran yang sempurna menempatkan Allah SWT sebagai 

sumber utama yang dirujuk untuk dijadikan landasan bertingkah laku. 

Dengan begitu Allah SWT merupakan sumber rujukan dan landasan normatif 

dalam berakhlak, pada hakikatnya akhlak manusia adalah cermin dari akhlak 

Pencipta, karena Dzat-Nya memiliki sifat af‟al (perilaku). Apabila manusia 

menyadari dan meyakini dengan semua fitrah alamiah ini, bahwa tidak ada 

landasan normatif yang paling benar kecuali yang berasal dari Allah SWT, 

maka manusia akan senantiasa menjadikan Al-Qur‟an dan As-Sunnah sebagai 
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pedoman dalam berakhlak dan bertingkah laku sehingga terwujud manusia 

yang berkarakter Islami. Sesuai firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum ayat 

30 sebagai berikut: 

                           

               

          

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada 

agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah 

menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan 

bagi ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui.” 

 

M. Quraish Shihab (2000: 53) menyebutkan kata fitrah terambil dari 

kata fathara yang berarti mencipta. Beberapa pakar menambahkan fitrah 

adalah mencipta sesuatu pertama kali (tanpa ada contoh sebelumnya). Dengan 

demikian kata fitrah dapat dipahami asal kejadian atau bawaan sejak lahir. 

Pendapat lain menyatakan fitrah adalah keyakinan tentang keesaan Allah 

SWT yang telah ditanamkan Allah dalam diri setiap insan. Fitrah tersebut 

mendorong manusia untuk senantiasa berperilaku dan berakhlak sesuai yang 

digariskan Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun akibat faktor keluarga dan 

lingkungan yang kompleks menjadikan fitrah tersebut tidak sejalan dengan 

fungsi awalnya. 

Sesuai paparan di atas maka menarik bagi penulis untuk melaksanakan 

penelitian tentang konsep pendidikan karakter dalam sebuah skripsi yang 

berjudul “Konsep Pendidikan Karakter Dalam Al-Qur’an Surat Luqman 
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Ayat 12-14”. Walaupun terdapat banyak ayat Al-Qur‟an yang memiliki 

keterkaitan dengan pendidikan karakter, namun penulis memfokuskan 

penelitian pada surat Luqman ayat 12-14 karena ayat ini mewakili 

pembahasan ayat yang memiliki keterkaitan makna paling dekat dengan 

konsep pendidikan karakter. Pemilihan surat Luqman dikarenakan, pertama, 

Luqman merupakan sosok tokoh yang luar biasa, sehingga namanya 

diabadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Qur‟an. Kedua, nasehat 

Luqman kepada anaknya menarik untuk dikupas lebih dalam berkenaan 

konsep pendidikan karakter. Ketiga, pemilihan ayat 12-14 bertujuan untuk 

pembatasan masalah agar lebih fokus, juga karena ayat ini menjadi nasehat 

utama untuk anak Luqman.  

 

B. Penegasan Istilah 

1. Konsep 

Istilah konsep berasal dari bahasa latin conceptum, artinya sesuatu 

yang dipahami. Dalam bahasa Inggris disebut concept yang berarti buram, 

bagan, rencana, pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

konsep adalah gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada 

di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain 

(Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002: 588). Berkenaan penelitian ini 

yang dimaksud konsep adalah sebuah pengertian, gambaran, dan 

pemahaman tentang pendidikan karakter dari segi materi, dalam hal ini 

yaitu yang secara substansial terdapat dalam surat Luqman ayat 12-14. 
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2. Pendidikan Karakter 

Omar Muhammad Toumy As-Syaibany (1979: 399) mengartikan 

pendidikan sebagai perubahan yang diinginkan dan diusahakan oleh proses 

pendidikan, baik pada tataran tingkah laku individu maupun pada tataran 

kehidupan sosial serta pada tataran relasi dengan alam sekitar, atau 

pengajaran sebagai aktivitas asasi dan sebagai proporsi di antara profesi 

dalam masyarakat. Pendidikan memfokuskan perubahan tingkah laku 

manusia yang konotasinya pada pendidikan etika. Ahmad D. Marimba 

(1980: 19) mendefinisikan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan 

secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 

Sedangkan menurut Pusat Bahasa Depdiknas karakter diartikan 

bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, 

tabiat, temperamen, watak (Pupuh Fathurrohman, dkk, 2013: 17). Karakter 

dapat dimaknai juga sebagai nilai dasar yang membangun pribadi 

seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh 

lingkungan yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan 

dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari (Muchlas 

Samani & Hariyanto: 2012: 43).  

Dari uraian di atas dapat dipahami pendidikan karakter adalah 

serangkaian perubahan yang diinginkan dan diusahakan yang bertujuan 

untuk membentuk pribadi terdidik menjadi manusia seutuhnya menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama diwujudkan dalam sikap dan 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari.  
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3. Al-Qur’an 

Al-Lihyani mengatakan bahwa kata Al-Qur‟an merupakan kata 

jadian dari kata dasar qara‟a yang artinya membaca.  Kemudian dijadikan 

sebagai nama bagi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. Menurut Abu Syahbah dalam Rosihon Anwar (2000: 32) Al-Qur‟an 

adalah kitab Allah yang diturunkan, baik lafazh maupun maknanya, 

kepada Nabi terakhir Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawatir, 

yakni dengan penuh kepastian dan keyakinan (kesesuaiannya dengan apa 

yang diturunkan kepada Muhammad), serta ditulis pada mushaf, mulai dari 

awal surat Al-Fatihah (1) sampai akhir surat An-Nas (114). Dalam kajian 

ushul fiqh, Al-Qur‟an adalah kalam (perkataan) Allah yang diturunkan-

Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW 

dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah bagi yang membacanya 

(Satria Effendi, 2008: 79).  

  

4. Surat Luqman Ayat 12-14 

Surat Luqman merupakan salah satu nama surat dalam Al-Qur‟an. 

Surat Luqman merupakan surat ke-31, terdiri dari 34 ayat, termasuk 

golongan surat Makiyyah, dan diturunkan sesudah surat Ash-Shaffaat. 

Dinamakan surat Luqman karena pada ayat 12 disebutkan bahwa Luqman 

telah diberi hikmah oleh Allah, oleh sebab itu dia bersyukur kepada-Nya 

atas nikmat yang diberikan. Dan pada ayat 13 sampai 19 terdapat nasehat-

nasehat Luqman kepada anaknya (Depag RI, 2009: 532). Dalam penelitian 
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ini memfokuskan pada pengkajian dan penemuan konsep pendidikan 

karakter dalam surat Luqman ayat 12 sampai ayat 14. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah disampaikan, penulis mencoba 

memetakan masalah. Permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Globalisasi telah membawa dampak yang luas di seluruh lini kehidupan 

manusia yang menyebabkan dampak negatifnya lebih dominan yaitu 

terjadi dekadensi moral dan hilangnya karakter bangsa. 

2. Tidak adanya harmoni dan disorientasi dalam keluarga sehingga 

menyebabkan banyak anak tidak memiliki kebajikan dan inner beauty 

dalam karakternya, namun mengalami kepribadian terbelah (split 

personality). Hal ini juga berdampak terhadap banyaknya anak yang tidak 

patuh kepada orang tua. 

3. Tidak terlaksananya dengan baik tugas dan wewenang manusia sebagai 

khalifatullah fi al-ardh. Dikarenakan manusia melakukan pengrusakan 

dan pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Pelanggaran 

tersebut merupakan indikasi manusia sebagai makhluk yang tidak 

bersyukur atau makhluk yang kufur nikmat terhadap status kekhalifahan 

yang dipercayakan kepada manusia. 

4. Tidak adanya keseimbangan pendidikan rohani dan jasmani, bahkan 

justru pendidikan keimanan, ketakwaan, dan akhlak karimah belum 

dilaksanakan dan diimplementasikan dengan optimal. Sehingga 
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berdampak terhadap nihilnya manusia dari mengenal Tuhan yang 

merupakan sumber tertinggi dalam berakhlak.  

   

D. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini dibatasi pada kegiatan menelaah dan membahas 

konsep pendidikan karakter yang terdapat dalam Al-Qur‟an surat Luqman 

ayat 12-14. 

 

E. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah konsep pendidikan karakter 

dalam Al-Qur‟an surat Luqman ayat 12-14? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep 

pendidikan karakter dalam Al-Qur‟an surat Luqman ayat 12-14. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khasanah 

pemikiran Islam yang berkaitan dengan konsep pendidikan karakter. 

b. Menjadi salah satu bahan acuan bagi yang hendak melakukan penelitian 

lanjutan tentang pendidikan karakter dalam Al-Qur‟an. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan akan berguna bagi semua pihak yang 

konsen dalam penerapan konsep pendidikan karakter untuk 

meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. 

b. Memberikan gambaran dan motivasi kepada semua pihak baik peneliti 

pribadi, orang tua, pendidik, dan pengambil keputusan untuk senantiasa 

menunjukkan pribadi yang berkarakter. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan rangkaian kata yang terdiri dari 

dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Untuk mengetahui definisi 

pendidikan karakter secara benar, terlebih dahulu perlu diketahui 

pengertian pendidikan dan karakter itu sendiri, sehingga dari kedua 

definisi tersebut  dapat diketahui pengertian pendidikan karakter secara 

tepat dan akurat. 

a. Pengertian Pendidikan 

Berbagai literatur dan para ahli mengungkapkan pengertian 

pendidikan, masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda 

tentang pendidikan, di antaranya menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia pendidikan diartikan proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan 

mendidik (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002: 263). Senada 

dengan itu menurut M. J. Langeveld menyatakan pendidikan adalah 

kegiatan membimbing anak manusia menuju pada kedewasaan dan 

kemandirian (Hery Noer Aly, 1999: 3). Dari dua pengertian di atas 

dapat ditangkap bahwa pendidikan merupakan proses pengubahan 

1117 
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sikap dan tata laku, sehingga dengan proses tersebut manusia menuju 

kedewasaan dan kemandirian.  

Definisi lain menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pendidikan 

dimaknai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Menurut Tardif pendidikan adalah “the total process of 

developing human abilities and behaviors, drawing on almost all life‟s 

experiences” (seluruh tahapan pengembangan kemampuan-

kemampuan dan perilaku-perilaku manusia dan juga proses 

penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan) (Muhibbin Syah, 

2006: 10). Kedua pandangan ini secara umum dapat dipahami bahwa 

pendidikan menekankan pada keseluruhan usaha sadar dan terencana 

dalam mengembangkan seluruh potensi manusia berupa kecerdasan, 

keterampilan, dan akhlak mulia sebagai bekal dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Beberapa pandangan serupa antara lain diungkapkan Tedi Priatna 

yang menyebutkan pendidikan merupakan usaha pengembangan 

kualitas diri manusia dalam segala aspeknya. Pendidikan sebagai 

aktivitas yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu dan 

melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dan 
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lainnya, sehingga membentuk satu sistem yang saling mempengaruhi 

(Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani, 2013: 3). Hal ini diperkuat 

oleh Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan upaya menumbuhkan budi pekerti (karakter), pikiran 

(intellect), dan tubuh anak. Ketiganya tidak boleh dipisahkan agar anak 

dapat tumbuh dengan sempurna (Muchlas Samani & Hariyanto, 2012: 

vii). Dapat digarisbawahi pendidikan merupakan pengembangan dan 

penumbuhan segala aspek dalam diri manusia, jasmani maupun rohani, 

lahir maupun batin yang bertujuan mewujudkan manusia yang 

sempurna. 

Dari berbagai pandangan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan 

pada hakikatnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan 

terencana dalam upaya mengembangkan segala potensi manusia untuk 

memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, dan akhlak mulia sehingga 

tumbuh dewasa dan sempurna sebagai bekal yang diperlukan dalam 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.  

b. Pengertian Karakter 

Secara bahasa karakter berasal dari bahasa Yunani karasso yang 

berarti cetak biru, format dasar, atau sidik seperti dalam sidik jari. 

Pendapat lain menyatakan berasal dari kata charassein yang berarti 

membuat tajam atau membuat dalam. Sedangkan karakter menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 
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budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak 

(Saptono, 2011: 17-18). 

Sedangkan secara terminologi menurut Tadkiroatun Musfiroh 

karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

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

Sedangkan Thomas Lickona menyebutkan “character so conceived 

has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral 

behavoiur” yang artinya secara bebas karakter pada intinya adalah 

pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen terhadap 

kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (Hamdani 

Hamid & Beni Ahmad Saebani, 2013: 30-31). 

Dari uraian di atas secara konseptual istilah karakter dapat 

dipahami dalam dua pengertian. Pertama, bersifat deterministik, 

artinya karakter dipahami sebagai sekumpulan kondisi rohaniah pada 

diri kita yang sudah teranugerahkan (given). Kedua, bersifat non-

deterministik atau dinamis. Artinya karakter dipahami sebagai tingkat 

kekuatan atau ketangguhan seseorang dalam upaya mengatasi kondisi 

rohaniah yang sudah given, ia merupakan proses yang dikehendaki 

oleh seseorang (willed) untuk menyempurnakan kemanusiaannya. 

Helen G. Douglas lebih condong kepada pendapat kedua, Douglas 

menyatakan karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun 

berkesinambungan hari demi hari melalui pikiran dan perbuatan, 
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pikiran demi pikiran, tindakan demi tindakan (Muchlas Samani & 

Hariyanto, 2012: 41). 

Bertolak dari dua pemahaman di atas muncul pemahaman yang 

lebih realistis dan utuh mengenai karakter. Karakter dipahami sebagai 

kondisi rohaniah yang belum selesai. Sehingga memungkinkan untuk 

dibentuk dan dikembangkan menjadi lebih baik. Agar kondisi rohaniah 

menjadi lebih baik dibangun melalui kesadaran dalam diri individu. 

Sesuai pendapat Zainal Aqib & Sujak (2012: 3) menyatakan bahwa 

individu pada dasarnya memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik 

atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan 

kesadarannya tersebut. Karakteristiknya adalah realisasi perkembangan 

positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan 

perilaku). 

Terdapat beberapa terma lain yang memiliki kaitan makna dengan 

karakter, yaitu akhlak, etika, dan moral. Akhlak berasal dari bahasa 

Arab, yakni bentuk jamak dari khuluqun yang berarti budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan 

tindakan. Menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah 

sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam 

perbuatan dengan gamblang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran 

dan pertimbangan. Senada dengan itu, Ibn Miskawaih menyatakan 

bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong 

untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 
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pertimbangan. Dapat dipahami bahwa akhlak adalah perbuatan yang 

tertanam kuat dalam jiwa dan dilakukan tanpa pemikiran dan 

pertimbangan karena telah menjadi kepribadian (Hamdani Hamid & 

Beni Ahmad Saebani, 2013: 43). 

Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya adat 

kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari akhlak, perbedaannya 

konsep akhlak berasal dari pandangan agama terhadap tingkah laku 

manusia, sedangkan konsep etika berasal dari pandangan tentang 

tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat. Etika adalah kajian 

filsafat moral yang tidak mengkaji fakta-fakta, tetapi meneliti nilai-

nilai dan perilaku manusia serta ide-ide tentang lahirnya suatu 

tindakan. Sedangkan terma moral berasal dari bahasa Latin mores yang 

berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia moral sering disebut 

dengan istilah tata susila. Moral adalah istilah tentang perilaku atau 

akhlak yang diterapkan kepada manusia sebagai individu ataupun 

sebagai makhluk sosial yang merujuk pada kebiasaan (Hamdani 

Hamid & Beni Ahmad Saebani, 2013: 49-51). 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian karakter, 

akhlak, etika, dan moral memiliki kesamaan secara substansi, namun 

memiliki pebedaan dalam hal sudut pandang dan ide-ide pembangun. 

Akhlak merupakan istilah tentang tingkah laku dalam pandangan 

agama Islam, etika merupkan istilah tingkah laku dalam pandangan 

filsafat, dan moral merupakan pandangan tentang tingkah laku dalam 
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pandangan adat kebiasaan masyarakat. Sedangkan karakter merupakan 

terma baru yang berarti kondisi rohaniah yang belum selesai. Sehingga 

memungkinkan untuk dibentuk dan dikembangkan menjadi lebih baik. 

c. Pengertian Pendidikan Karakter 

Dari pengertian tentang pendidikan dan karakter di atas dapat 

dipahami bahwa pengertian pendidikan karakter adalah serangkaian 

usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana sehingga 

memunculkan kesadaran dalam diri individu untuk mengembangkan 

segala potensi manusia sehingga memiliki kekuatan spiritual, 

kecerdasan, dan akhlak mulia menuju kedewasaan dan kesempurnaan 

sebagai bekal yang diperlukan dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Melihat pengertian di atas dapat diketahui setidaknya terdapat tiga 

kata kunci tentang pengertian pendidikan karakter. Pertama, 

pendidikan karakter merupakan usaha sungguh-sungguh untuk 

memunculkan kesadaran dalam diri individu. Hal ini sesuai pernyataan 

Elkind dan Sweet (2004) yang menyatakan: “Character education is 

the deliberate effort to help people understand, care about, and act 

upon core ethical values …” (pendidikan karakter adalah usaha yang 

sungguh-sungguh untuk membantu orang memahami, peduli, dan 

bertindak berdasarkan nilai-nilai etika…) (Pupuh Fathurrohman, dkk, 

2013: 15). Scerenko (1997) menguatkan dengan menyatakan bahwa 

pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang sungguh-
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sungguh dengan cara ciri kepribadian positif dikembangkan, didorong, 

dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian, serta praktik emulasi 

(usaha maksimal mewujudkan hikmah dari hal yang diamati dan 

dipelajari).  

Kedua, pendidikan karakter mengarahkan kepada pengembangan 

seluruh potensi manusia. Pada poin ini sesuai dengan pernyataan dari 

Muchlas Samani & Hariyanto (2012: 45) yang mengungkapkan 

pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta 

didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam 

dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter juga 

dapat dimaknai sebagai upaya yang terencana untuk menjadikan 

peserta didik mengenal, peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai 

sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. 

Ketiga, pendidikan karakter merupakan bekal dalam menjalani 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai argumen 

dari D. Yahya Khan (2010: 1-2) yang mengungkapkan pendidikan 

karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang 

membantu individu untuk hidup dan bekerjasama sebagai keluarga, 

masyarakat, dan bangsa serta membantu orang lain dalam membuat 

keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan tersebut 

dikuatkan Syaiful Anam yang memaknai pendidikan karakter sebagai 

proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat 

sehingga membuat orang dan masyarakat beradab. Syaiful 
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menambahkan bahwa pendidikan bukan transfer ilmu semata, 

melainkan lebih luas, yaitu sarana pembudayaan dan penyaluran nilai 

(Barnawi & M. Arifin, 2013: 23). 

 

2. Landasan Pendidikan Karakter 

Karakter manusia pada dasarnya tidak pernah merasa puas dengan 

apa yang dilihat dan dialami. Sehingga muncul rangsangan akal untuk 

merenungi secara mendalam terhadap seluruh peristiwa yang terjadi. Dari 

pemahaman yang mendalam tersebut muncul berbagai kesimpulan tentang 

apa yang dicerna manusia, sehingga lahir pandangan tentang cara berpikir 

filosofis mengenai hakikat sesuatu. 

 Secara filosofis pendidikan karakter merupakan kajian ilmu yang 

paling rasional dan aktual karena membahas tentang tingkah laku manusia 

yang tidak lekang oleh perubahan zaman. Tingkah laku atau akhlak 

manusia secara filosofis menurut Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani 

(2013: 60) dapat dipahami sebagai berikut: 

a. Manusia adalah makhluk yang berakal, sehingga dengan akalnya 

mampu menentukan perbuatan yang menguntungkan dan merugikan. 

b. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga saling bergantung dan 

membutuhkan, maka hubungan antar manusia memerlukan aturan 

normatif yang rasional. 

c. Manusia adalah makhluk jasmani dan rohani sehingga setiap akhlak 

melibatkan potensi akal dan hati. 
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d. Manusia telah dikungkung perilaku masa lalu dari sejarah 

kemanusiaannya, sehingga manusia akan meniru perilaku masa lalu 

untuk dikembangkan dalam bentuk perilaku masa kini. 

e. Manusia adalah organisme struktural dan fungsional, sehingga 

perbuatannya tidak hanya dilihat secara materiil, tetapi juga sebagai 

bagian paling esensial dari kinerja jasmani dan rohani. 

f. Manusia adalah makhluk yang dilahirkan fitrah, sehingga cenderung 

kepada kebaikan, tetapi interaksi dengan lingkungan menyebabkan 

akhlak manusia berubah. 

Dari uraian di atas, maka jelas bahwa filsafat memiliki akar 

filosofis sebagai salah satu landasan pendidikan karakter karena berkenaan 

dengan perilaku manusia yang didasarkan pada falsafah akhlak. Selain itu 

pendidikan karakter memiliki landasan normatif, menurut Hamdani Hamid 

& Beni Ahmad Saebani (2013: 54) antara lain: 

a. Berasal dari ajaran Agama Islam, yaitu dari Al-Qur‟an dan As-Sunnah, 

berlaku pula untuk ajaran agama lainnya yang banyak dianut manusia, 

seperti umat Hindu dan Budha. 

b. Adat kebiasaan atau norma budaya.  

c. Pandangan-pandangan filsafat yang menjadi pandangan hidup dan asas 

perjuangan suatu masyarakat atau suatu bangsa. 

d. Norma hukum yang telah diundangkan oleh Negara berbentuk 

konstitusi, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya 

yang bersifat memaksa dan mengikat akhlak manusia.  
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  Landasan normatif tersebut dibutuhkan mengingat nilai dari norma 

tidak bersifat netral, tetapi memiliki acuan dan keperpihakan pada sumber  

nilai yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia norma hukum memiliki 

kekuatan tertinggi, bersifat memaksa dan mengandung konsekuensi sangsi 

bagi warga yang melanggar. Dalam hal pendidikan, Kemendiknas 

menyebutkan beberapa dasar hukum pembinaan pendidikan karakter 

antara lain Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi dan lainnya (Jamal 

Ma‟mur Asmani, 2012: 41-42).  

  Kemendiknas telah mengembangkan grand design pendidikan 

karakter nasional. Dalam grand design tersebut dijelaskan bahwa 

konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosio-

kultural telah dikelompokan, yaitu olah hati (spiritual and emotional 

development), olah raga dan kinestetik (physical and kinesthetic 

development), dan olah rasa dan karsa (affective and creativity 

development). Novan Ardy Wiyani (2012: 13) mengungkapkan dari grand 

design di atas terlihat bahwa salah satu karakter yang harus terbentuk 

dalam perilaku peserta didik adalah peningkatan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui olah hati. Iman dan taqwa kepada 

Tuhan menurut Novan merupakan landasan yang kuat untuk terbentuknya 

karakter. Dengan iman dan taqwa tersebut akan terukir karakter lainnya 
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yang meliputi karakter terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terbentuk melalui grand design di atas. 

   Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan 

karakter memiliki landasan filosofis dan normatif sebagai pijakan dalam 

operasionalnya. Hal ini mengingat bahwa karakter merupakan 

pengetahuan yang memikirkan hakikat kehidupan manusia dalam 

bertingkah laku, sehingga diperlukan landasan sebagai pedoman dalam 

berinteraksi dan berasosiasi. 

 

3. Urgensi Pendidikan Karakter 

Mengutip pernyataan sejarawan ternama, Arnold Toynbee pernah 

mengungkapkan dari dua puluh satu peradaban dunia yang dapat dicatat, 

sembilan belas hancur bukan karena penaklukan dari luar, melainkan 

karena pembusukan moral dari dalam yaitu karena lemahnya karakter. Hal 

ini mengindikasikan bahwa karakter adalah sangat penting. Karakter lebih 

tinggi nilainya daripada intelektualitas. Stabilitas kehidupan salah satunya 

bergantung pada karakter, karena karakter membuat orang mampu 

bertahan, memiliki stamina untuk tetap berjuang dan sanggup mengatasi 

ketidakberuntungannya secara bermakna (Saptono, 2011: 16).  

Pernyataan Arnold nampaknya telah lama disadari para founding 

father bangsa Indonesia, jauh-jauh hari para genius pendiri bangsa 

Indonesia telah menyadari betapa urgen pembangunan karakter. Hal ini 

terlihat dari lagu kebangsaan Indonesia Raya, di dalam lirik lagu tersebut 
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ditandaskan pentingnya perintah untuk “bangunlah jiwanya” baru 

kemudian “bangunlah badannya”. Seruan ini mengisyaratkan pesan bahwa 

membangun jiwa lebih diutamakan daripada membangun badan, 

membangun karakter mesti lebih diperhatikan daripada sekadar 

membangun hal-hal fisik semata (Saptono, 2011: 16-17). Yudi Latif 

(2009: 88) menegaskan bahwa pentingnya membangun jiwa (karakter) 

harus disertai pengetahuan dan pemahaman tentang moral atau karakter itu 

sendiri. Hal ini dipahami bahwa pertautan pengetahuan moral (moral 

judgement) dengan perilaku aktual (actual conduct) dalam situasi konkret 

(moral situations) adalah benar bahwa pengetahuan dan pemahaman moral 

adalah prasyarat bagi munculnya tindakan moral. 

Dalam konteks peradaban dunia, Ratna Megawangi mencontohkan 

Cina sebagai Negara yang sukses menerapkan pendidikan karakter sejak 

1980-an. Menurutnya pendidikan karakter adalah untuk mengukir akhlak 

melalui proses knowing the good, loving the good, and acting the good 

(suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan fisik 

sehingga berakhlak mulia). Dengan pendidikan karakter diharapkan 

mampu mewujudkan kecerdasan luar dan dalam sehingga menjadi satu 

dalam jiwa untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa, yakni sebagai 

bangsa yang maju dan bermartabat (Jamal Ma‟mur Asmani, 2012: 48).  

Menurut Thomas Lickona (1991) dalam Hamdani Hamid & Beni 

Ahmad Saebani (2013: 36) terdapat beberapa alasan pentingnya 

pendidikan karakter yaitu sebagai berikut: 
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a. Terdapat kebutuhan yang mendesak dan nyata; 

b. Transmisi nilai selalu merupakan cara bekerjanya sebuah 

peradaban; 

c. Peranan sekolah sebagai pendidik moral saat ini menjadi 

sangat penting ketika jutaan anak-anak memperoleh 

pendidikan moral yang sangat sedikit dari para 

orangtuanya dan ketika pengaruh lembaga yang 

merupakan pusat dari nilai-nilai, seperti gereja ataupun 

masjid absen dari kehidupan mereka; 

d. Terdapat kesamaan dasar etika dan nilai, bahkan pada 

masyarakat yang sedang berkonflik sekalipun; 

e. Demokrasi sangat membutuhkan pendidikan moral; 

f. Tidak ada pendidikan yang bebas nilai; 

g. Persoalan moral merupakan pertanyaan besar yang 

dihadapi, baik oleh individu maupun manusia secara 

umum; 

h. Terdapat pijakan yang semakin meluas dan dukungan 

yang meningkat bagi pendidikan nilai di sekolah-

sekolah. 

 

Alasan Lickona di atas sangat sesuai bila dikaitkan dengan kondisi 

akut yang menimpa bangsa Indonesia. Melihat betapa moralitas bangsa 

Indonesia sudah lepas dari norma, etika agama, dan budaya luhur bangsa. 

Sehingga pendidikan karakter mendesak untuk segera diimplementasikan. 

Sedangkan menurut Pupuh Fathurrohman, dkk (2013: 117-118) 

mengemukakan kaitan pentingnya pendidikan karakter bagi anak didik 

adalah sebagai pembinaan akhlak. Karena akhlak memegang peranan 

sangat penting sebagai sarana ibadah dan memiliki tujuan yang mendasar 

dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mengutip pendapat Iman Abdul 

Mukmin Sa‟aduddim akhlak manusia yang hendaknya dikembangkan 

antara lain akhlak adil, akhlak ihsan, akhlak kasih sayang, akhlak malu, 

dan akhlak jujur. 
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Dalam filosofi Jawa juga ditekankan betapa pentingnya pembinaan 

dan pengembangan karakter, orang yang berkarakter menurut falsafah 

Jawa merupakan orang yang memiliki harga diri yang tidak ternilai 

harganya. Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam suatu kesempatan 

menyatakan, “Kehilangan harta dan kekayaan tidak akan menghilangkan 

setengah dari yang dimiliki, tetapi kehilangan harga diri sama saja dengan 

kehilangan segala-galanya.” Hal ini menandakan betapa pentingnya 

sebuah karakter utama yang harganya tidak ternilai dengan apapun, 

karakter sebagai wujud manifestasi individu yang unggul dan mulia 

(Barnawi & M. Arifin, 2013: 11). Karakter utama yang hendaknya 

terwujud adalah pribadi berbudi luhur yang senantiasa terbuka dan 

bijaksana atau dalam istilah Jawa “wiwara kusuma winayang reka” 

(Muchlas Samani & Hariyanto, 2012: 66). 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pada intinya pendidikan 

karakter sangat urgen diimplementasikan sebagai upaya pembentukan 

insan kamil yang memiliki kepekaan sosial, akhlak karimah, dan mampu 

berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang damai dan kondusif 

serta bangsa yang maju dan bermartabat. Haedar Nashir (2013: 7) 

menambahkan pendidikan karakter harus diletakkan secara keseluruhan 

dengan pembangunan karakter bangsa (nation and character building) dan 

dalam hal ini lembaga pendidikan memiliki peran penting sebagai bagian 

pembangunan bangsa. 
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4. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Karakter 

Berbicara tentang fungsi dan tujuan pendidikan karakter, hal ini 

tidak terlepas dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang 

secara apik dan bijaksana dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. Termaktub dalam bab II pasal 3 dinyatakan 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yag bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Dari UU tersebut setidaknya terdapat dua poin penting yang perlu 

diwujudkan. Pertama, pengembangan kemampuan peserta didik; kedua 

pembentukan watak. Hasil akhir dari pengembangan kemampuan merujuk 

pada kualitas akademik dan hasil akhir dari pembentukan watak adalah 

terwujudnya individu yang berakhlaqul karimah.  

Abdullah Munir (2010) mengungkapkan pendidikan karakter 

bertujuan menumbuhkan karakter positif. Dengan pendidikan karakter, 

setiap dua sisi yang melekat pada setiap karakter hanya akan tergali dan 

terambil sisi positifnya saja. Sementara itu sisi negatif akan tumpul dan 

tidak berkembang (Zainal Aqib, 2011: 48). Sedangkan Doni Koesoema 

(2010: 135) menyatakan tujuan pendidikan karakter adalah penanaman 

nilai dalam diri siswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang 
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menghargai kebebasan individu. Tujuan jangka panjang adalah 

mendasarkan pada tanggapan aktif kontekstual individu atas impuls 

natural sosial yang diterima sehingga pada gilirannya semakin 

mempertajam visi hidup yang akan diraih melalui proses pembentukan diri 

secara terus menerus (on going formation). Dua pendapat ini menekankan 

bahwa tujuan pendidikan karakter adalah untuk menanamkan dan 

menumbuhkan nilai atau karakter positif serta penghargaan terhadap 

kebebasan individu. 

.   Sementara itu Barnawi & M. Arifin (2013: 29) menyebutkan 

tujuan akhir pendidikan karakter adalah terwujudnya insan yang berilmu 

dan berkarakter, karakter yang diharapkan tidak tercerabut dari budaya asli 

Indonesia sebagai perwujudan nasionalisme dan sarat muatan agama 

(religius). Pendapat tersebut diamini Daryanto & Suryatri Darmiatun 

(2013: 45) yang menguraikan tujuan pendidikan karakter pada intinya 

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, 

bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, 

berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semua dijiwai oleh 

iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. 

Novan Ardy Wiyani (2012: 15) menguatkan bahwa tujuan akhir 

pembudayaan karakter adalah terwujudnya karakter peserta didik yang 

beriman dan bertaqwa. 

Dalam terma Islam tujuan utama pendidikan karakter (akhlak 

mulia) adalah agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa berada 
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di jalan yang lurus sesuai petunjuk Allah SWT melalui firman-Nya. Hal 

ini akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Karakter seseorang dianggap mulia apabila perbuatann yang dilakukan 

mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur‟an. Pupuh 

Fathurrohman, dkk (2013: 98-99) mengungkapkan tujuan pendidikan 

karakter dalam Islam antara lain: 

a. Mempersiapkan manusia-manusia yang beriman yang 

selalu beramal saleh … 

b. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang 

menjalani kehidupan-kehidupannya sesuai dengan 

ajaran Islam … 

c. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang bisa 

berinteraksi secara baik dengan sesamanya …  

d. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang mampu 

dan mau mengajak orang lain ke jalan Allah … 

e. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa 

bangga dengan persaudaraannya sesama muslim … 

f. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa 

bahwa dia adalah bagian dari seluruh umat Islam yang 

berasal dari berbagai daerah, suku, dan bahasa … 

g. Mempersiapkan insan beriman dan saleh yang merasa 

bangga dengan loyalitasnya kepada agama Islam … . 

 

Sedangkan berkenaan fungsi pendidikan karakter, Pupuh 

Fathurrohman, dkk (2013: 97) menyebutkan fungsi pendidikan karakter 

sebagai berikut: 

a. Pengembangan, pengembangan potensi peserta didik 

untuk menjadi perilaku yang baik … 

b. Perbaikan, memperkuat kiprah pendidikan nasional 

untuk betanggung jawab dalam pengembangan potensi 

peserta didik yang lebih bermartabat. 

c. Penyaring, untuk menyaring karakter-karakter bangsa 

sendiri dan karakter bangsa lain yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai karakter dan karakter bangsa. 
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Senada dengan uraian di atas, Pusat Kurikulum dan Perbukuan 

menyatakan bahwa pendidikan karakter berfungsi sebagai berikut: 

a. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan 

berperilaku baik. 

b. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. 

c. Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan 

dunia. 

Dengan demikian fungsi dan tujuan pendidikan karakter memiliki 

andil yang sangat besar dalam menentukan arah dan sebagai pedoman 

internalisasi karakter. Dengan fungsi dan tujuan tersebut diikhtiarkan 

terwujud insan kamil yang mempunyai posisi mulia di sisi Allah SWT. 

Secara garis besar pendidikan karakter merupakan jalan dalam 

mewujudkan masyarakat beriman dan bertaqwa yang senantiasa berjalan 

di atas kebenaran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebaikan, 

musyawarah, serta nilai-nilai humanisme yang mulia. 

 

5. Nilai Pendidikan Karakter 

Isi pendidikan karakter (akhlak mulia) merujuk kepada nilai-nilai 

agama, nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, dan nilai-nilai yang 

hidup, tumbuh, dan berkembang dalam adat istiadat masyarakat Indonesia 

yang berbhineka tunggal ika. Berdasarkan kajian berbagai nilai agama, 

norma sosial, peraturan atau hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip 

HAM, maka telah teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan 



48 

 

menjadi lima nilai utama oleh Edi Sedyawati sebagaimana dikutip 

Muchlas Samani & Hariyanto (2012: 47) yaitu sebagai berikut: 

a. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan, 

meliputi nilai berdisiplin, beriman, bertaqwa, berpikir 

jauh ke depan, bersyukur, jujur, mawas diri, pemaaf, 

pemurah, pengabdian. 

b. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan diri 

sendiri, meliputi bekerja keras, berani memikul resiko, 

berdisiplin, berhati lembut/berempati, berpikir matang, 

berpikir jauh ke depan/visioner, bersahaja, bersemangat, 

bersikap konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, 

cerdik, cermat, dinamis, …dll; 

c. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan 

keluarga, meliputi bekerja keras, berpikir jauh ke depan, 

bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, 

lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, tertib, 

pemaaf, pemurah, …dll; 

d. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan 

masyarakat dan bangsa, meliputi bekerja keras, berpikir 

jauh ke depan, bertenggang rasa/toleran, bijaksana, 

cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, setia, 

menghargai kesehatan, …dll; 

e. Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam 

sekitar, meliputi bekerja keras, berpikir jauh ke depan, 

menghargai kesehatan, pengabdian. 

 

Pupuh Fathurrohman, dkk (2013: 122-123) menyebutkan setelah 

diadakan pengkajian dan rekonseptualisasi nilai-nilai maka dirumuskan 

sebanyak 88 butir nilai karakter, di antaranya sebagai berikut: 

Adil, amanah, amal saleh, antisipatif, beriman dan 

bertaqwa, berani memikul resiko, berdisiplin, bekerja keras, 

berhati lembut, berinisiatif, berpikir matang, berpikiran jauh 

ke depan, bersahaja, bersemangat, bersikap konstruktif, 

bersyukur, bertanggungjawab, bijaksana, berkemauan 

keras, bertenggang rasa, beradab, baik sangka, berani 

berbuat benar, berkepribadian, cerdas, …dll. 
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Suyanto dalam Jamal Ma‟mur Asmani (2012: 51) menyebutkan 

sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal 

manusia, yaitu: 

a. Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; 

b. Kemandirian dan tanggung jawab; 

c. Kejujuran atau amanah; 

d. Hormat dan santun; 

e. Dermawan, suka tolong-menolong, dan gotong royong 

atau kerja sama; 

f. Percaya diri dan pekerja keras; 

g. Kepemimpinan dan keadilan; 

h. Baik dan rendah hati; 

i. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan. 

  

Sedikit berbeda dari pilar di atas menurut Suparlan yang juga 

dikutip Jamal Ma‟mur Asmani (2012: 50) menyebutkan sembilan pilar 

penting lain yang saling kait mengait dalam pendidikan karakter, yaitu: 

a. Responsibility (tanggung jawab); 

b. Respect (rasa hormat); 

c. Fairness (keadilan); 

d. Courage (keberanian); 

e. Honesty (kejujuran); 

f. Citizenship (kewarganegaraan); 

g. Self-discipline (disiplin diri); 

h. Caring (peduli); 

i. Perseverance (ketekunan). 

 

Sedangkan masyarakat Jawa memiliki sendiri pedoman-pedoman 

nilai luhur dan mulia. Dalam wewarah (ajaran) Jawa karakter unggul 

digambarkan dengan sifat satria. Satria Jawa dalam kehidupan selalu 

berlandaskan nilai ajaran berbudi bawa leksana (berbudi luhur dan rendah 

hati, tawaddhu) dan kaprawiran (keperwiraan). Keperwiraan berarti selalu 

berlaku perwira dalam segala hal dan memiliki sikap temen (jujur), 

tanggap (bertindak antisipatif), tatag (teguh hati, tahan banting), tangguh 
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(tidak mudah kalah atau menyerah), tanggon (berani karena benar), dan 

datan melik pawehing liyan (tidak mengharapkan pemberian orang lain) 

(Muchlas Samani & Hariyanto, 2012: 66).   

Dalam bentuk operasional pada pendidikan formal maka 

berdasarkan identifikasi sejumlah nilai pembentuk karakter yang 

merupakan kajian empirik Pusat Kurikulum maka untuk memperkuat 

pelaksanaan pendidikan karakter dirumuskan menjadi 18 nilai yang 

bersumber dari agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. 

Nilai-nilai tersebut yaitu: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, 

(5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, 

(10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, 

(13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) 

peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab. Nilai-nilai 

tersebut secara teknis dituangkan dalam pembelajaran melalui rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi ke dalam seluruh mata 

pelajaran (Daryanto & Suryatri Darmiatun, 2013: 47). 

Dalam tataran praktik jumlah dan jenis karakter yang dipilih 

berbeda antara suatu daerah atau sekolah yang satu dengan yang lain. Hal 

ini bergantung kepentingan, kondisi, dan lokalitas daerah masing-masing. 

Pada hakikatnya pelaksanaan dianjurkan dimulai dari nilai yang paling 

fundamental, esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan seperti 

penekanan pada aspek hidup bersih, rapi, nyaman, disiplin, jujur, sopan 

santun, dan lainnya. Pelaksanaan pendidikan karakter perlu terintegrasi 
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dan terpadu dalam seluruh elemen pendidikan, meliputi keterpaduan 

melalui pembelajaran, manajemen sekolah, ekstrakulikuler, dan lainnya.  

Bila dilihat dari perspektif Islam telah jelas bahwa firman Allah 

SWT memberikan petunjuk tentang perbuatan yang baik dan buruk, 

tentang perilaku yang jahat dan perilaku kebajikan. Manusia beriman 

dengan dibekali akal dan dipandu oleh wahyu mampu mengenal dan 

memahami secara mendalam tentang jenis-jenis perbuatan yang baik dan 

yang buruk, sehingga segala tindakan merupakan pilihan rasional dan 

mengikuti tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Haedar Nashir 

(2013: 23) menyatakan Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir 

zaman yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. 

Menyempurnakan berarti meningkatkan akhlak yang sudah baik menjadi 

lebih baik dan mengikis akhlak buruk menjadi berkurang atau bahkan 

hilang. Betapa pentingnya membangun akhlak sehingga melekat dengan 

kerisalahan Nabi. 

 Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nilai-nilai karakter 

unggul dan mulia dalam perspektif Islam digambarkan dengan akhlak 

mulia Nabi Muhammad SAW yang termanifestasi dalam semua perkataan, 

perbuatan, dan persetujuan Nabi. Akhlak unggul Nabi antara lain; benar 

(ash-shidq), cerdas (al-fathanah), amanah (al-amanah), menyampaikan 

(at-tabligh), komitmen yang sempurna (al-iltizam), berakhlaq mulia („ala 

khuluqin „azhiim), dan teladan yang baik (uswatun hasanah) (Tim P3KMI, 

2012: 42). Sehingga Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi paripurna 
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sebagai teladan bagi seluruh umat Islam, sesuai firman Allah SWT dalam 

QS. Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut: 

                   

                
Artinya: 

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang 

banyak mengingat Allah.”  

 

M. Quraish Shihab (2000: 242) menyatakan uswah dapat diartikan 

teladan. Teladan yang dimaksud adalah keteladanan terhadap akhlak 

Rasulullah SAW. Shihab mengutip pendapat Az-Zamakhsy 

mengungkapkan teladan tersebut dapat memiliki dua kemungkinan. 

Pertama, kepribadian beliau secara totalitas adalah teladan. Kedua, 

terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut diteladani. Namun 

secara jumhur pendapat yang pertama lebih kuat dan merupakan pilihan 

para ulama. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW 

merupakan pribadi unggul yang dijadikan rujukan dalam berakhlak dan 

berperilaku sehingga tercipta insan kamil yang beraklaqul karimah, 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat serta mendapatkan ridho 

dan rahmat dari Allah SWT.   

  

6. Prinsip Pendidikan Karakter 

Secara prinsipil pengembangan karakter tidak dimasukkan sebagai 

pokok bahasan tersendiri, namun terintegrasi ke dalam mata pelajaran, 



53 

 

pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan. Prinsip pembelajaran 

yang digunakan mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima 

nilai-nilai karakter sebagai milik peserta didik dan bertanggungjawab atas 

keputusan yang diambil melalui tahapan mengenal pilihan, menilai 

pilihan, menentukan pendirian, dan menjadikan suatu nilai sesuai dengan 

keyakinan diri. Sehingga peserta didik terlibat dalam proses berpikir, 

bersikap, dan berbuat. Proses tersebut membantu peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan dalam melakukan kegiatan sosial dan 

mendorong peserta didik menyadari perannya sebagai makhluk sosial. 

Pupuh Fathurrohman, dkk (2013: 145-146) menyampaikan prinsip-prinsip 

pendidikan karakter sebagai berikut: 

a. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika/akhlak mulia 

sebagai basis karakter; 

b. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya 

mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku; 

c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan 

efektif untuk membangun karakter; 

d. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki 

kepedulian; 

e. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

menunjukkan perilaku yang baik; 

f. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna 

dan menantang yang menghargai semua peserta didik, 

membangun karakter mereka, dan membantu mereka 

untuk sukses; 

g. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para 

peserta didik; 

h. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas 

moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan 

karakter dan setia pada nilai dasar yang sama; 

i. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan 

luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter; 

j. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai 

mitra dalam usaha membangun karakter; 
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k. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah 

sebagai guru-guru karakter, dan manifestasi karakter 

positif dalam kehidupan peserta didik. 

 

Dari uraian Pupuh dapat diketahui bahwa suksesi pendidikan 

karakter berdasar prinsip di atas bergantung kepada semua elemen 

pendidikan, dari individu secara pribadi, keluarga, seluruh personel 

sekolah, dan masyarakat. Tanpa adanya sinergi dari semua elemen, 

pendidikan karakter sulit terrealisasikan. Sedangkan Zainal Aqib (2011: 

34-36) menguraikan prinsip yang berbeda sebagai langkah awal dari 

membangun karakter, hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

rumus 5 + 3 + 3 atau 11 kebiasaan sebagai berikut: 

a. Lima sikap dasar 

1) Membangun sikap dasar dan tulus dengan berani mengatakan apa 

yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; 

2) Sikap yang terbuka yang merefleksikan kebersihan luar dalam; 

3) Berani mengambil resiko dan bertanggungjawab yang ditunjukkan 

dengan membela kebenaran dan keadilan; 

4) Konsisten terhadap komitmen dengan selalu menepati janji, 

perkataan harus sesuai dengan perbuatan; 

5) Sikap bersedia berbagi (sharing) yang menampilkan mentalitas 

berkelimpahan (abundance mentality).  

b. Tiga syarat 

1) Dengan niat yang bersih untuk mengawali setiap pekerjaan 

(nawaitu); 
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2) Tidak mendahului kehendak Tuhan agar apa yang kita rencanakan 

mendapat ridho-Nya; 

3) Bersyukur kepada-Nya atas hasil apa pun yang kita dapat, baik 

yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi dan inginkan. 

c. Tiga cara 

1) Mencanangkan hasrat untuk berubah melalui doa dan ibadah, 

karena hakikat dari doa adalah tuntunan terhadap diri sendiri untuk 

mewujudkan perubahan; 

2) Mewujudkan perubahan dengan memanfaatkan empat anugerah 

Ilahi pada manusia (self awarness, consciousness, imagination, dan 

independent will); 

3) Siap menjadi suri tauladan dalam menjalani amanah Tuhan, yaitu 

manusia sebagai khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah tidak 

dimungkinkan tanpa memberi suri tauladan.  

Dari rumus di atas dapat dijelaskan lima sikap dasar merupakan 

awal dari pembangunan karakter dan jati diri kita. Kemudian dari lima 

dasar tersebut yang telah memenuhi tiga syarat agar menjadi satu kesatuan 

yang utuh harus dilakukan secara eksplisit dengan melengkapi tiga cara. 

Setelah semua terpenuhi akan terwujud insan kamil yang berkepribadian 

dan berakhlak karimah. Insan tersebut bertugas menjalankan amanah dari 

Allah SWT  sebagai khalifah yang mengelola dan memakmurkan bumi. 

Sementara itu dalam kajian filosofi Jawa terdapat nilai-nilai luhur 

(supreme values) yang merupakan pedoman hidup (guiding principles). 
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Pedoman tersebut merupakan dasar filosofis karakter Jawa yang disebut 

Tri Rahayu (tiga kesejahteraan) sebagaimana dijelaskan Muchlas Samani 

& Hariyanto (2012: 65) meliputi: 

a. Mamayu hayuning salira (hidup untuk meningkatkan 

kualitas diri); 

b. Mamayu hayuning bangsa (berjuang untuk Negara dan 

bangsa); 

c. Mamayu hayuning bawana (membangun kesejahteraan 

dunia).  

 

Dari konsep tersebut maka dirumuskan prinsip-prinsip pelaksanaan 

pendidikan karakter perspektif Jawa. Untuk mencapai konsep tersebut 

manusia perlu memahami, menghayati, serta melaksanakan tugas suci 

yang tercantum dalam Tri Satya Brata (Tiga Ikrar Bertindak), yaitu: 

a. Kesejahteraan dunia bergantung kepada manusia yang memiliki 

ketajaman rasa (rahayuning bawana kapurba waskitaning manungsa); 

b. Tugas utama manusia adalah menjaga keselamatan Negara 

(dharmaning manungsa mahanani rahayuning nagara); 

c. Keselamatan manusia ditentukan pada perilaku dan rasa 

kemanusiaannya (rahayuning manungsa dumadi karana 

kamanungsane). 

 Berdasarkan uraian di atas pada intinya prinsip-prinsip pendidikan 

karakter adalah sebagai pegangan dan acuan dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter. Prinsip-prinsip tersebut bukan hal paten, sehingga 

dapat diubah sesuai dengan tujuan lokalitas masing-masing daerah. Hal 

yang menjadi tolok ukur adalah prinsip tersebut sesuai dengan fungsi dan 

tujuan luhur pendidikan karakter. 
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7. Jenis Pendidikan Karakter 

Terdapat berbagai jenis pendidikan karakter. Jamal Ma‟mur 

Asmani (2012: 64) menyebutkan terdapat empat jenis karakter yang 

dikenal dan dilaksanakan dalam proses pendidikan, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendidikan karakter berbasis nilai religius yang merupakan kebenaran 

wahyu Tuhan (konservasi moral); 

b. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, misalnya berupa budi 

pekerti, pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh sejarah, dan 

lainnya; 

c. Pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan); 

d. Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap pribadi, hasil 

proses kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan (konservasi humanis). 

Sedangkan dalam terma Islam, secara definitif karakter memiliki 

makna yang sama dengan akhlak. Dalam perspektif ilmu, menurut 

Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani (2013: 81) karakter terbagi 

menjadi empat macam yaitu: 

a. Karakter falsafi atau karakter teoritis, yaitu menggali kandungan Al-

Qur‟an dan As-Sunnah secara mendalam, rasional, dan kontemplatif 

untuk dirumuskan sebagai teori dalam bertindak; 

b. Karakter amali, artinya akhlak praktis, yaitu akhlak dalam arti yang 

sebenarnya, berupa perbuatan atau sedikit bicara, banyak bekerja; 

c. Karakter fardhi atau akhlak individu, yaitu perbuatan seorang manusia 

yang tidak terkait dengan orang lain; 
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d. Karakter kelompok atau akhlak jamaah, yaitu tindakan yang disepakati 

bersama-sama, misalnya akhlak organisasi, partai politik, masyarakat 

yang normatif, dan lainnya. 

 Terma lain dalam perspektif ilmu akhlak, karakter atau akhlak 

dibedakan menjadi akhlak lahiriah dan batiniah. Perbedaan ini mengingat 

bahwa cara untuk menumbuhkan kualitas masing-masing berbeda-beda. 

Zahruddin AR. & Hasanuddin Sinaga (2004: 161) menyebutkan 

peningkatan akhlak terpuji lahiriah dapat dilakukan melalui: 

a. Pendidikan, dengan pendidikan cara pandang seseorang bertambah 

luas, sehingga mampu membedakan akhlak terpuji dan tercela; 

b. Menaati dan mengikuti peraturan dan undang-undang yang ada di 

masyarakat dan Negara, dalam konteks Islam harus mengikuti aturan 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah; 

c. Kebiasaan, akhlak terpuji dapat ditingkatkan melalui kegiatan baik 

yang dibiasakan; 

d. Memilih pergaulan yang baik; 

e. Melalui perjuangan dan usaha. 

 Sedangkan akhlak batiniah masih menurut Zahruddin AR. & 

Hasanuddin Sinaga (2004: 162) dapat ditingkatkan melalui: 

a. Muhasabah, yaitu selalu menghitung setiap perbuatan yang telah 

dilakukan, perbuatan baik maupun buruk; 

b. Mu‟aqobah, memberikan hukuman terhadap berbagai tindakan yang 

telah dilakukan; 
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c. Mu‟ahadah, perjanjian dengan hati nurani untuk tidak mengulangi 

kesalahan dan keburukan tindakan; 

d. Mujahadah; usaha maksimal untuk melakukan perbuatan baik guna 

mencapai derajat ihsan. 

 Pembagian jenis-jenis pendidikan karakter tersebut menjadikan 

pendidikan senantiasa hidup di level individu, kelompok, sosial, 

lingkungan, peradaban, dan agama. Pembagian jenis karakter bertujuan 

untuk memudahkan dalam pemahaman pendidikan karakter. Jenis karakter 

di atas didasarkan pada sumber karakter, tinjauan filsafat ilmu, dan 

tinjauan ilmu akhlak. Terdapat berbagai jenis pembagian karakter yang 

lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.  

 

8. Peran Pendidikan Karakter 

Terdapat beberapa elemen penting yang berperan dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter. Antara lain keluarga, semua komponen 

sekolah, pemimpin, dan media massa. Keluarga berperan sebagai basis 

pendidikan karakter, keluarga merupakan komunitas pertama yang 

mengajarkan manusia sejak dini tentang baik buruk, pantas tidak pantas, 

dan benar salah. Keluarga merupakan rumah pertama seorang manusia 

belajar tata nilai atau moral. Pada keluarga inti, peran utama dipegang oleh 

ayah ibu sebagai modelling karakter anak. Philips menegaskan keluarga 

hendaknya menjadi sekolah untuk kasih sayang (school of love) yaitu 

tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang. Dari keluarga ini, 
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seorang anak berproses menjadi orang yang lebih dewasa dan belajar 

berkomitmen terhadap nilai moral tertentu (Zubaedi, 2012: 144). 

Dari uraian di atas diketahui bahwa keluraga berperan sebagai 

pondasi awal internalisasi karakter. Hal ini diamini oleh Nurla Isna 

Aunillah (2011: 161) yang mengungkapkan bahwa orang tua harus 

mengupayakan agar rumah benar-benar terasa sebagai sekolah bagi 

anaknya. Sehingga tercipta suasana yang mendukung anak mendapatkan 

pengetahuan yang berguna bagi dirinya. Kemudian secara umum menurut 

Daryanto & Suryatri Darmiatun (2013: 68-69) mengutip beberapa sumber 

mengungkapkan pada hakikatnya peran pendidikan karakter adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembinaan watak (jujur, cerdas, peduli, tangguh) merupakan tugas 

utama pendidikan; 

b. Mengubah kebiasaan buruk tahap demi tahap yang pada akhirnya 

menjadi baik; 

c. Karakter merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa dan dengan 

sifat itu seseorang secara spontan mampu memancarkan sikap, 

tindakan, dan perbuatan; 

d. Karakter adalah sifat yang terwujud dalam kemampuan daya dorong 

dari dalam, sehingga dikeluarkan untuk menampilkan perilaku terpuji 

dan mengandung kebajikan. 

Sementara itu Barnawi & M. Arifin (2013: 27-28) menyatakan 

pendidikan karakter patut menjadi perhatian serius dalam praksis 
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pendidikan Indonesia. Pendidikan perlu menganut progresivisme dengan 

adaptif terhadap perkembangan zaman dan humanis dengan memberikan 

individu kebebasan beraktualisasi (free will). Maka peran pendidikan 

karakter adalah memberi pencerahan atas konsep free will dengan 

menyeimbangkan konsep determinism dalam praksis pendidikan. 

Pendidikan karakter perlu memberikan ruang yang luas kepada peserta 

didik untuk bebas memilih. Pendidikan menekankan bahwa kebebasan itu 

satu paket dengan tanggung jawab yang dipikul. Apabila terjadi kesalahan 

dalam mengambil pilihan atau bahkan bertentangan dengan etika dan 

norma universal, tanggung jawab dan sanksi harus diterima peserta didik. 

Menilik berbagai pandangan di atas pendidikan karakter 

mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak, pembiasaan, dan 

pemahaman peserta didik terhadap perilaku yang baik dan terpuji. Melihat 

urgennya peran tersebut, maka model pendidikan karakter perlu diarahkan 

tidak sekedar mengenalkan berbagai aturan dan definisinya, namun lebih 

menekankan pada sikap, attitude, dan tanggung jawab. Peran pendidikan 

karakter ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal apabila didukung 

seluruh komponen, utamanya keluarga sebagai tempat pendidikan pertama 

dan utama bagi anak. 
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9. Manfaat Pendidikan Karakter  

Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani (2013: 92-93) 

menyebutkan beberapa manfaat pendidikan karakter adalah sebagai 

berikut: 

a. Meningkatkan amal ibadah yang lebih baik dan khusyuk serta lebih 

ikhlas; 

b. Meningkatkan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam 

kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat; 

c. Meningkatkan kemampuan mengembangkan sumber daya diri agar 

lebih mandiri dan berprestasi; 

d. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi, melakukan silaturahmi 

positif, dan membangun ukhuwah atau persaudaraan dengan sesama 

manusia dan sesama muslim; 

e. Meningkatkan penghambaan jiwa kepada Allah yang menciptakan 

manusia, alam jagat raya beserta isinya; 

f. Meningkatkan kepandaian bersyukur dan berterima kasih kepada Allah 

atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya tanpa batas dan tanpa pilih 

bulu; 

g. Meningkatkan strategi beramal saleh yang dibangun oleh ilmu yang 

rasional, yang membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan 

orang yang taklid karena kebodohannya. 
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  Senada dengan penjabaran di atas, manfaat lain yang diperoleh dari 

pendidikan karakter baik langsung maupun tidak langsung menurut Pupuh 

Fathurrohman, dkk (2013: 118) antara lain adalah: 

a. Peserta didik mampu mengatasi masalah pribadinya sendiri; 

b. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang 

lain; 

c. Dapat memotivasi peserta didik dalam meningkatkan prestasi 

akademiknya; 

d. Meningkatkan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan 

menyenangkan serta kondusif untuk proses belajar mengajar yang 

efektif. 

   Demikian begitu besar manfaat dari pendidikan karakter yang 

secara keseluruhan dapat diambil benang merah yaitu untuk mengantarkan 

manusia menjadi insan kamil. Untuk mewujudkan insan kamil, nilai-nilai 

yang dianut bersama dan menjadi komitmen yang kuat bersumber dari 

agama, norma sosial, peraturan atau hukum yang dipadukan dengan nilai 

budaya lokal. Kemudian secara total mengikat kehidupan batiniah sosial 

yang terungkap secara integral dalam proses pendidikan karakter. 

 

B. Telaah Pustaka 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang menelaah dan menemukan 

konsep pendidikan karakter. Berkenaan dengan konsep pendidikan karakter 

telah banyak dilakukan penulisan buku dan pengkajian melalui kegiatan 
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penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan tidak sebatas pada tataran penemuan 

konsep tetapi juga pada tataran implementasi aplikatif dalam pendidikan 

Indonesia. Beberapa buku dan hasil penelitian tersebut antara lain: 

Buku berjudul Konsep dan Model Pendidikan Karakter ditulis oleh 

Muchlas Samani dan Hariyanto yang berisi tentang peranan penting 

pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa. Dalam buku tersebut juga 

diuraikan tentang makna, nilai-nilai, dan konsep pendidikan karakter dalam 

berbagai sudut pandang. Misalnya dari sudut pandang lokalitas daerah 

Indonesia maupun secara global dari Negara-negara yang sudah maju dalam 

hal pendidikan.   

Buku berjudul Pendidikan Karakter Perspektif Islam karya Hamdani 

Hamid dan Beni Ahmad Saebani dalam buku ini menguraikan pendidikan 

karakter berdasarkan sudut pandang Islam yang bersumber dari Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah. Buku tersebut juga berisi tentang paparan konsep pendidikan 

karakter yang belum sempurna, sehingga senantiasa memerlukan pendalaman 

dan pengembangan. 

Kemudian buku berjudul Buku Panduan Internalisasi Pendidikan 

Karakter di Sekolah yang ditulis Jamal Ma‟mur Asmani dijelaskan tentang 

konsep pendidikan karakter, peran guru dalam pendidikan karakter, 

tantangan, dan tahap-tahap pendidikan karakter. Juga berkenaan cara dan tips 

efektif dalam internalisasi dan optimalisasi pendidikan karakter di sekolah.   

Juga dalam buku Pengembangan Pendidikan Karakter karya Pupuh 

Fathurrohman, AA. Suryana, dan Fenny Fatriany membahas tentang 
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pendidikan karakter dalam dinamika pendidikan  nasional. Kemudian 

dijelaskan pula tentang perubahan paradigma pendidikan karakter, instrumen 

pendukung, strategi pembinaan dan pengembangan pendidikan karakter. Dan 

berbagai buku lain yang relevan tentang pembahasan konsep pendidikan 

karakter.   

Sedangkan untuk kegiatan penelitian antara lain yang dilakukan M. 

Abdul Mudhofar (2012) dengan judul Konsep Pendidikan Karakter Dalam 

Pendidikan Islam, IAIN Surakarta. Penelitian tersebut berisi tentang urgensi 

pendidikan karakter dalam Islam yang termanifestasi melalui budi pekerti 

yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan 

tindakan (action). Dalam penelitian tersebut juga ditemukan tentang 

pentingnya pendidikan karakter Islam dalam pembangunan bangsa.    

Kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh Fitriyanto (2012) dengan 

judul Konsep Membangun Karakter Islami Pada Anak Menurut Hasan Al-

Banna, IAIN Surakarta. Dalam penelitian tersebut diungkap tentang konsep 

pendidikan karakter Islami pada anak menurut Hasan Al-Banna. Konsep 

karakter Islami tersebut antara lain aqidah yang bersih dan lurus, ibadah yang 

benar, akhlak yang baik, bentuk fisik yang kuat, memilki wawasan yang luas, 

melakukan mujahadah terhadap dirinya, mampu berdikari dalam mencari 

mata pencaharian, memperhatikan waktunya, urusannya rapi, dan bermanfaat 

bagi orang lain. 

Penelitian lain dari Wachid Imroni (2013) berjudul Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter Dalam Kisah/Cerita Ki Ageng Pandanaran, IAIN 
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Surakarta. Dalam penelitian tersebut ditemukan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam kisah Ki Ageng Pandanaran meliputi kejujuran, kasih sayang, 

berbuat baik dalam segala hal, rasa tanggung jawab, percaya diri, kerja keras, 

pantang menyerah, toleransi, cinta damai dan persatuan, kepemimipinan, dan 

keadilan. 

Dari buku-buku serta hasil penelitian tersebut pada hakikatnya 

menekankan urgensi penerapan konsep pendidikan karakter dalam kehidupan 

beragama, bermasyarakat, dan bernegara yang dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Apabila merujuk dari penelitian terdahulu maka belum ada kajian 

yang spesifik yang membahas tentang konsep pendidikan karakter dalam 

sumber utama ajaran umat Islam yaitu Al-Qur‟an surat Luqman ayat 12-14.  

 

C. Kerangka Teoritik 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan generasi 

yang berkualitas dan bermartabat. Melalui pendidikan manusia dapat 

mengerti, memahami, dan  mendewasakan diri untuk berperan aktif dalam 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan pula yang 

menjadikan manusia memiliki karakter sempurna, sehingga mampu bertindak 

dan bersikap sesuai dengan landasan dan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Melalui pendidikan tersebut, maka diikhtiarkan mampu tercipta 

tatanan masyarakat yang aman, damai, tenteram, dan  kondusif. 

Seiring dengan arus globalisasi yang kian mengganas, terlihat tujuan 

mulia pendidikan belum dapat terimplementasi dengan baik. Di era ini 
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pengaruh globalisasi menggejala dalam setiap lini kehidupan manusia. 

Pengaruh tersebut dapat dilihat pada bidang ekonomi, bisnis, perdagangan, 

hukum, teknologi, budaya, dan tentunya dalam bidang pendidikan. Dampak 

negatif terbesar dari globalisasi adalah terjadinya dekadensi moral. Dalam 

bidang pendidikan dapat dijumpai sejumlah tindakan amoral dan jauh dari 

nilai-nilai luhur tujuan pelaksanaan pendidikan. Misalnya tawuran antar 

pelajar, beredarnya video mesum yang pelakunya pelajar, penyalahgunaan 

narkoba dan obat-obatan terlarang, seks bebas, praktik aborsi, dan lainnya. 

Hal tersebut mengindikasikan pendidikan seakan tidak mempunyai “taring”, 

pendidikan masih sebatas rutinitas penjejalan materi kepada siswa (transfer 

of knowledge). 

Melihat situasi dan kondisi tersebut, maka urgen untuk menerapkan 

sebuah konsep ataupun paradigma pendidikan yang baru. Konsep pendidikan 

yang benar-benar memanusiakan manusia dengan penyeimbangan tiga 

potensi manusia melalui tiga ranah, yaitu aspek kognitif, psikomotorik, dan 

afektif. Konsep ini kemudian secara luas disebut sebagai konsep pendidikan 

karakter dengan bentuk operasional yaitu mengetahui kebaikan (knowing the 

good), mencintai kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan (doing 

the good). 

Dalam perspektif Islam, manusia pada hakikatnya adalah dalam 

kondisi fitrah dalam artian suci. Fitrah tersebut merupakan potensi dasar 

manusia yang berkembang secara dinamis, dianugerahkan Allah SWT kepada 

manusia yang mengandung komponen-komponen yang bersifat dinamis dan 
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responsif terhadap pengaruh lingkungan. Komponen tersebut antara lain 

berupa bakat, insting (gharizah), dorongan nafsu (driver), karakter/watak, 

dan intuisi. Semua dapat berkembang menuju arah kebaikan atau keburukan 

bergantung pada pendidikan dan faktor lingkungan. 

 Fitrah manusia sudah ada sejak bayi, tetapi fitrah yang secara asal 

cenderung kepada kebenaran dapat berubah akibat berbagai pengaruh 

lingkungan keluarga dan sosial yang luas. Hal ini memiliki konsekuensi 

pendidikan karakter atau pendidikan akhlak perlu diimplementasikan sejak 

dini sehingga mampu mengoptimalkan perkembangan kejiwaan anak. 

Perkembangan anak dimulai dari pergaulan di keluarga, kemudian berlanjut 

di sekolah. Dalam fase-fase ini komponen keluarga dan sekolah memiliki 

peran penting sebagai modelling, sehingga anak yang berada dalam masa 

emas perkembangan mampu mulai menginternalisasi dan mengoptimalisasi 

nilai-nilai dari pendidikan karakter ke dalam diri anak.  

Dalam khasanah Islam terdapat seorang tokoh yaitu Luqman yang 

dapat dijadikan modelling dalam internalisasi pendidikan karakter. Sehingga 

nama Luqman menjadi nama sebuah surat dalam Al-Qur‟an yaitu surat 

Luqman. Dalam surat tersebut terdapat kisah-kisah yang menguraikan 

tentang nasehat Luqman kepada anaknya yang mengandung prinsip-prinsip 

dasar membangun masyarakat Islam berkarakter mulia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library 

research), artinya bahan-bahan atau data-data dalam penelitian diperoleh 

melalui penggalian dan penelitian sejumlah literatur berupa buku-buku dan 

sumber lainnya yang dinilai mempunyai hubungan dan dapat mendukung 

pemecahan masalah. Menurut Sutrisno Hadi (1986: 9) penelitian 

kepustakaan bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang 

secara individu atau kelompok maupun sumber lainnya yang berkaitan 

dengan permasalahan. 

Mukhtar (2007: 190) menyatakan bahwa penelitian kepustakaan 

(library research) identik dengan penelitian dalam filsafat dengan metode 

theoretical hermeneutic, yaitu penelitian ilmiah yang menekankan pada 

kekuatan interpretasi dan pemahaman seseorang terhadap teks, sumber, 

dan pandangan-pandangan para pakar terhadap suatu content, objek, atau 

simbol. Dalam konteks pendidikan penelitian kepustakaan digunakan 

untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual teoritis, 

baik tentang tokoh pendidikan, konsep pendidikan tertentu, dan lainnya.  
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B. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan berbagai 

referensi dan literatur yang berkaitan dengan pemecahan masalah. 

Terdapat dua bentuk sumber data yang digunakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data pokok berupa referensi 

yang membahas masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendidikan karakter 

dalam Al-Qur‟an surat Luqman sehingga sumber data primer berupa 

kitab tafsir sebagai berikut: 

a. Al-Qur‟an dan Tafsirnya karya Departemen Agama RI 

b. Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab 

c. Al-Iklil fi Ma‟ani al-Tanzil karya Misbah Ibn Zainal Musthofa 

d. Tafsir Al-Qur‟an Al-Azhim karya Al-Hafizh Ibn Katsir 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sejumlah informasi yang mendukung 

sumber-sumber data primer atau buku penunjang yang berfungsi untuk 

memperluas wawasan berkaitan dengan pemecahan masalah penelitian. 

Adapun sumber data sekunder antara lain: 

a. Kemudahan dari Allah; Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (1989) karya 

Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i. 

b. Cara Mengajar (Anak/Murid) ala Luqman Al-Hakim (2011) karya 

Abdullah Al-Ghamidi. 



71 

 

c. Wisdom of Luqman El-Hakim (2008) karya Ibrahim Abdul 

Muqtadir. 

d. Pengembangan Pendidikan Karakter (2013) karya Pupuh 

Fathurrohman, dkk. 

e. Pendidikan Karakter Perspektif Islam (2013) karya Hamdani Hamid 

& Beni Ahmad Saebani.  

f. Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah (2012) 

karya Jamal Ma‟mur Asmani. 

g. Konsep dan Model Pendidikan Karakter (2012) karya Muchlas 

Samani & Hariyanto. 

h. Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter (2012) karya Zainal 

Aqib & Sujak. 

i. Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah (2013) karya 

Daryanto & Suryatri Darmiatun. 

j. Buku-buku lain yang relevan membahas tentang pendidikan 

karakter. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penulisan 

karya ilmiah, semakin banyak data yang diperoleh secara objektif, maka 

akan sangat membantu proses penelitian dan menentukan kualitas hasil 

penelitian. Data salah satunya dapat diperoleh melalui dokumen. Dokumen 

sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam 



72 

 

banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, 

menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Lexy J. Moleong, 2011: 217). 

Mengingat bahwa penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research), maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009: 240).  

 

D. Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi adalah salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sumber lain. Denzin (1978) menyebutkan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan, yaitu teknik yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (Lexy J. 

Moleong, 2011: 330). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi teori. Teknik triangulasi teori 

mendasarkan pada asumsi bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa 

kepercayaannya hanya dengan satu teori. Artinya suatu fakta yang 

diperoleh dalam penelitian harus dapat dikonfirmasikan dengan dua teori 

atau lebih (Mukhtar, 2007: 168). Sedangkan menurut Patton (1987) teknik 

triangulasi teori merupakan kegiatan penjelasan banding (rival 

explanation) (Lexy J. Moleong, 2011: 331). Artinya apabila peneliti telah 

menguraikan pola, hubungan, dan memberikan penjelasan yang muncul 

dari suatu analisis, maka perlu mencari penjelasan pembanding, baik 
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secara induktif maupun logika. Dengan melaporkan hasil penelitian yang 

disertai dengan penjelasan ini akan meningkatkan derajat kepercayaan 

(trustworthines). 

 

E. Teknik Analisis Data 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi 

(content analysis) yaitu suatu metode atau teknik untuk membuat 

kesimpulan atau hasil penelitian dengan mengidentifikasikan karakteristik 

khusus secara objektif dan sistematis. Atau secara sederhana merupakan 

kegiatan penelitian dengan cara data-data yang sudah diperoleh, dibaca, 

dipelajari, kemudian dianalisis secara mendalam.  

Lexy J. Moleong menyebut teknik analisis ini dengan kajian isi. 

Lexy mengutip pendapat beberapa ahli di antaranya menurut Weber kajian 

isi (content analysis) adalah jenis metodologi penelitian yang 

memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah 

dari sebuah buku atau dokumen. Sedangkan menurut Holsti kajian isi 

adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui 

usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan 

sistematis (Lexy J. Moleong, 2011: 220). 

Mukhtar (2007: 201-203) menguraikan dalam analisis data harus 

berpijak pada pendekatan berpikir yang jelas. Hal ini bertujuan menjaga 

konsistensi setiap pembahasan yang dikembangkan dengan rujukan 
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sumber yang menjadi pegangan peneliti. Mukhtar menyebutkan ada lima 

pendekatan dalam menganalisis data, yaitu sebagai berikut: 

1. Induktif, mengembangkan sebuah ide yang dikemukakan oleh pakar; 

2. Deduktif, menarik suatu sintesis pembahasan dari berbagai sumber; 

3. Comperatif, menemukan garis pemisah perbedaan atau benang merah 

kesamaan pandang dari teori yang dikemukakan; 

4. Deskriptif, menggambarkan, mengemukakan, atau menguraikan 

berbagai data yang telah ada; 

5.  Interpretatif, menafsirkan data-data primer atau sekunder. Sehingga 

membantu peneliti maupun pembaca dalam memahami sebuah teori 

atau konsep.  

Dalam penelitian ini berkenaan analisis data, penulis menggunakan 

pendekatan berpikir deskriptif. Pendekatan deskriptif dengan cara 

menggambarkan, menguraikan, dan menelaah berbagai sumber referensi 

yang ada. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

1. Surat Luqman Ayat 12-14 dan Terjemahnya 

                 

                    

                    

                  

                        

              
Artinya: 

“(12) Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada 

Luqman, yaitu, “Bersyukurlah kepada Allah! Dan barang 

siapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya dia 

bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barang siapa tidak 

bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, 

Maha Terpuji.” (13) Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata 

kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, 

“Wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-

benar kezaliman yang besar.” (14) Dan Kami perintahkan 

kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang 

tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua 

tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang 

tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (Depag RI, 2010: 

545) 
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2. Asbabu Al-Nuzul Surat Luqman Ayat 12-14 

Berkenaan dengan asbabu an-nuzul surat Luqman ayat 13, 

diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Mas‟ud bahwa ketika turun QS. 

Al-An‟am ayat 82: 

                    

      

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak 

mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman 

(syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan 

mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” 

(Depag RI, 2010: 549) 
 

Maka timbul keresahan di antara para sahabat Rasulullah SAW. 

Mereka berpendapat bahwa amat berat menjaga keimanan agar tidak 

bercampur dengan kezaliman. Mereka lalu berkata kepada Rasulullah 

SAW, “Siapakah di antara kami yang tidak mencampuradukkan keimanan 

dengan kezaliman?” Maka Rasulullah menjawab, “Maksudnya bukan 

demikian, apakah kamu tidak mendengar perkataan Luqman, „Hai anakku, 

jangan kamu menyekutukan sesuatu dengan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar.” (Depag RI, 2010: 

550). Dari latar belakang turunnya ayat ini dipahami bahwa di antara 

kewajiban ayah kepada anak-anaknya ialah memberi nasehat dan 

pelajaran, sehingga anak-anaknya dapat menempuh jalan yang benar dan 

terhindar dari kejahatan. 
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3. Kosa Kata Penting 

Dalam Al-Qur‟an surat Luqman ayat 12-14 merujuk dari Tafsir Al-

Mishbah beberapa kosa kata penting yang memerlukan penjelasan makna, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Al-hikmah (احلكمة), berasal dari kata hakamah yang berarti kendali. 

Kendali menghalangi hewan/kendaraan mengarah ke arah yang tidak 

diinginkan atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang baik dan sesuai 

adalah perwujudan dari hikmah. 

b. An usykur lillah أن اشكر هلل() , artinya bersyukurlah kepada Allah SWT, 

maksudnya adalah hikmah itu sendiri. Sayyid Quthub menulis bahwa 

hikmah, kandungan dan konsekuensinya adalah syukur kepada Allah 

SWT.  

c. Yasykur (يشكر), menggunakan bentuk mudhari‟ untuk menunjukkan 

bahwa kesyukuran itu ditampilkan secara bersinambung dari saat ke 

saat. Sedangkan kafara (كفر), menggunakan bentuk lampau untuk 

mengisyaratkan ketika kekufuran terjadi walau sekali, maka Allah SWT 

akan berpaling dan tidak menghiraukannya.  

d. Ghaniyyun  ( ّغن) berarti Maha Kaya yang maknanya berkisar pada dua 

hal yaitu kecukupan, baik menyangkut harta maupun selainnya. 
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Maksud kaya adalah yang tidak butuh kepada sesuatu, yaitu Allah 

SWT. 

e. Hamid (محيد)  berarti Maha Terpuji yang maknanya adalah antonim 

tercela. Allah Hamid maksudnya bahwa Allah SWT menciptakan 

segala sesuatu, dan segalanya diciptakan dengan baik, serta atas dasar 

kehendak-Nya, tanpa paksaan. Dengan demikian maka segala 

perbuatan-Nya terpuji dan segala yang terpuji merupakan perbuatan-

Nya juga.    

f. Luqman (لقمن)  adalah nama seorang tokoh yang diperselisihkan 

identitasnya. Pendapat kuat dia adalah Luqman Al-Hakim yang terkenal 

dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. 

g. Ya‟izhuhu (يعظو)  terambil dari kata wa‟zh (وعظ)  yang artinya nasehat 

menyangkut berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. 

h. Bunnayya ( ّبن)  adalah patron yang menggambarkan kemungilan. 

Berasal dari kata ibny  (إبن) dari kata ibn (إبن)  yakni anak lelaki. 

Pemungilan tersebut mengisyaratkan kasih sayang.  

i. Wahnan  (وىنا) berarti kelemahan atau kerapuhan. Maksudnya 

kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan, dan 
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pemeliharaan anak. Patron kata ini mengisyaratkan betapa lemahnya 

sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, 

artinya kelemahan itu telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya.  

j. Wa fishaluhu fi „amain (وفصالو يف عا مني)  artinya dan penyapihannya di 

dalam dua tahun. Hal ini mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat 

penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan tidak hanya 

untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga 

menumbuhkembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang 

prima. 

 

4. Munasabatu Al-Ayat 

Pada ayat-ayat sebelumnya diterangkan bahwa Allah SWT telah 

menciptakan langit, gunung-gunung, dan bintang-bintang serta 

menurunkan hujan yang menumbuhkan berbagai macam tanaman dan 

tumbuh-tumbuhan. Semua itu merupakan nikmat yang nyata yang 

dilimpahkan Allah SWT  untuk manusia. Pada ayat berikut ini diterangkan 

nikmat-nikmat Allah SWT yang tidak tampak, berupa hamba-hamba-Nya 

yang memiliki ilmu, hikmah, dan kebijaksanaan seperti Luqman. Dengan 

pengetahuan itu, ia telah sampai kepada kepercayaan yang benar dan budi 

pekerti yang mulia, walaupun tanpa ada Nabi yang menyampaikan dakwah 

kepadanya. Oleh Luqman kepercayaan dan budi pekerti yang mulia itu 
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diajarkan kepada putranya agar ia mejadi hamba yang saleh di muka bumi 

(Depag RI, 2010: 547). 

 

5. Beberapa Penafsiran Surat Luqman Ayat 12-14 

a. Penafsiran Surat Luqman Ayat 12 

Para mufassir dalam menjelaskan surat Luqman ayat 12 

mengungkapkan bahwa kata kunci ayat tersebut adalah pada identitas 

Luqman, definisi hikmah, dan syukur. Pada poin pertama yaitu 

tentang identitas Luqman, M. Quraish Shihab (2002: 125) menyatakan 

bahwa Luqman adalah seorang tokoh yang diperselisihkan 

identitasnya. Orang Arab mengenal dua profil Luqman, pertama, 

Luqman ibn „Ad, tokoh ini diagungkan karena wibawa, 

kepemimpinan, ilmu, kefasihan, dan kepandaiannya. Kedua, Luqman 

Al-Hakim terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan-

perumpamaannya. Quraish Shihab lebih condong kepada pendapat 

kedua tentang siapa identitas Luqman. 

Sedangkan Misbah Ibn Zainal Musthofa (tth: 3544) dalam 

kitab tafsirnya menyebutkan: 

لقمن ايكي فوتراين فاغور بن ناخور بن تارخ ياايكو كع دى 
س سفاكات يني لقمن ايكو دودو سبوت اذر. فرا علماء وو 

 ناعيع سوجيين ووع اىل حكمة. نىب،
 

Artinya: “Luqman itu putra dari Faghur bin Nahur bin 

Tarikh yaitu yang disebut Azar. Para ulama sepakat 
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bahwa Luqman itu bukan Nabi, tetapi seorang yang ahli 

hikmah.” 

 

Al-Hafizh Ibn Katsir (2003: 544) berkenaan dengan identitas 

Luqman menerangkan: 

 بن يقول تعاىل خمربا عن وصية لقمن لولده وىو: لقمان
 بن سدون. واسم ابنو: ثاران يف قول حكاه السهيلي. عنقاء

 

Artinya: “Allah Ta‟ala memberitahukan tentang pesan 

Luqman kepada anaknya. Nama lengkap Luqman ialah 

Luqman bin „Anqa bin Sadun. Sedang anaknya 

bernama Tsaran. Demikianlah menurut kisah yang 

dikemukakan oleh As-Suhaili.” (terj. Muhammad Nasib 

Ar-Rifa‟i, 2000: 789). 

  

Dari keterangan di atas, terdapat perbedaan berkenaan dengan 

nama orang tua Luqman, Zainal Musthofa menyatakan Luqman bin 

Faghur bin Nahur bin Tarikh. Sedangkan Al-Hafizh Ibn Katsir 

menyebut Luqman bin „Anqa bin Sadun. Dari perbedaan ini penulis 

berpendapat bahwa seorang manusia memiliki kemungkinan untuk 

dipanggil dengan nama yang berbeda. Satu hal yang perlu dipahami 

dan bersifat pasti adalah kisah Luqman terdapat dalam Al-Qur‟an. 

Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i (2000: 787) menambahkan bahwa 

para ulama salaf berikhtilaf mengenai Luqman, apakah dia seorang 

nabi atau hamba Allah yang saleh tanpa menerima kenabian? 

Mengenai hal ini terdapat dua pendapat. Mayoritas ulama berpendapat 

bahwa dia adalah hamba Allah yang saleh tanpa menerima kenabian. 

Menurut Ibnu Abbas, Luqman adalah seorang hamba berkebangsaan 
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Habsyi yang berprofesi sebagai tukang kayu. Sementara Jabir bin 

Abdillah mengidentifikasi Luqman sebagai orang bertubuh pendek 

dan berhidung pesek. Sedangkan Said bin Musayyab mengatakan 

bahwa Luqman berasal dari kota Sudan, memiliki kekuatan, dan 

mendapat hikmah dari Allah, namun dia tidak menerima kenabian. 

Selanjutnya Ibnu Jarir berpendapat bahwa Luqman adalah seorang 

hamba sahaya berbangsa Habsyi yang berprofesi sebagai tukang kayu. 

M. Quraish Shihab (2002: 126) menegaskan kembali terdapat 

banyak pendapat mengenai siapa Luqman Al-Hakim, berkenaan 

dengan asal dan profesinya. Ada yang mengatakan bahwa dia berasal 

dari Nuba, dari penduduk Ailah. Ada yang menyebutnya berasal dari 

Ethiopia. Pendapat lain menyatakan ia berasal dari Mesir Selatan yang 

berkulit hitam. Ada yang menyatakan bahwa ia seorang Ibrani. 

Profesinya juga diperselisihkan, ada yang berpendapat bahwa ia 

seorang penjahit, atau pekerja pengumpul kayu, atau tukang kayu, 

atau juga penggembala. Namun dapat diketahui dari sejumlah riwayat 

bahwa sebagian besar menyatakan bahwa Luqman bukan seorang 

Nabi dan ia bukan orang Arab. Ia adalah seorang hamba yang 

dikarunia hikmah (kebijaksanaan).   

Terlepas dari berbagai perbedaan di atas, apakah Luqman itu 

seorang nabi atau bukan, berasal dari Sudan, keturunan Bani Israil 

atau lainnya, maka yang dapat dipahami bahwa Luqman adalah 

seorang hamba Allah SWT yang telah dianugerahi hikmah, 
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mempunyai akidah yang benar, memahami dasar-dasar agama Allah 

SWT, dan mengetahui akhlak yang mulia. Sebagai tanda hamba yang 

selalu taat kepada Allah SWT diwujudkan dengan sikapnya yang 

senantiasa bersyukur kepada Allah SWT (Depag RI, 2010: 548). Jadi 

berkenaan identitas Luqman dapat diketahui bahwa dia bukan seorang 

Nabi, tetapi hamba shaleh yang dikarunia oleh Allah dengan hikmah. 

Pada poin kedua yaitu tentang pemaknaan hikmah. Misbah Ibn 

Zainal Musthofa (tth: 3557) mengutarakan: 

اورا بيصا  سجى ووع ،كع اران حكمة ياايكو علم لن عمل
دى سبوت حكيم )اىل حكمة( يني اورا عومفولكي علم 

لن عمل. ساونيو علماء داووه: كع اران حكمة يا ايكو نور  
كع انا اع اتى كع كنطى نور ايكى ووع بيصا منو سكبيهى 

 افا باىى كيا مريفات بيصا وروه افا كع دى ادىف.
Artinya: “Hikmah adalah ilmu dan amal, seseorang 

tidak bisa disebut hakim (ahli hikmah) apabila tidak 

bisa mengumpulkan ilmu dan amal. Beberapa ulama 

berpendapat bahwa hikmah adalah nur yang ada di 

dalam hati yang dengan nur itu seseorang bisa 

menemukan semuanya, seperti mata yang bisa melihat 

apa yang dihadapi”. 

 

Al-Hafizh Ibn Katsir (2003: 543) dalam kitab tafsirnya 

menyatakan: 

َنا لُْقَماَن احلِْْكَمَة(، يف قولو تعاىل: )َوَلَقْد  ،ة... عن قتاد آتَ ي ْ
ومل يوح إليو.  أي: الفقو يف اإلسالم، ومل يكن نبيا،  

 Artinya: Dari Qatadah firman Allah Ta‟ala 

“Sesungguhnya Kami telah memberi Luqman hikmah”, 

yaitu pemahaman, ilmu, tuturan yang baik, dan 

pemahaman Islam, walaupun dia bukan nabi dan tidak 
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menerima wahyu.” (terj. Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i, 

2000: 787) 

 

Para ulama mengajukan berbagai keterangan lain tentang 

makna hikmah. Al-Biqa‟i menyatakan bahwa hikmah adalah 

mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan 

maupun perbuatan. Ia adalah ilmu amaliah dan amal ilmiah. Ia adalah 

ilmu yang didukung oleh amal dan amal yang tepat dan didukung oleh 

ilmu. Hikmah juga diartikan sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan 

akan menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang lebih besar 

dan atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih 

besar (M. Quraish Shihab, 2002: 121). 

Senada dengan Quraish Shihab, Syaikh Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa‟di berkata Allah mengabarkan tentang karunia-Nya 

terhadap hamba-Nya yang mulia, Luqman, berupa hikmah. Hikmah 

yaitu ilmu kebenaran sesuai dengan esensi hikmahnya. Hikmah adalah 

mengetahui hukum dan rahasia serta hukum yang tersirat di dalamnya. 

Bisa terjadi seorang yang berilmu bukan seorang ahli hikmah. Karena 

hikmah mengharuskan adanya ilmu yang disertai dengan amal 

(Ibrahim Abdul Muqtadir, 2008: 33-34). Hal ini sejalan yang 

diungkapkan Qurthubi bahwa dengan melihat berbagai definisi dan 

sumber tentang hikmah, maka diketahui hikmah adalah kesempurnaan 

dalam pembicaraan dan perbuatan. Kitabullah adalah hikmah, sunnah 

Nabi adalah hikmah, dan semua hal yang memiliki nilai kemuliaan 

adalah hikmah (Abdullah Al-Ghamidi, 2011: 59). 
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Melalui berbagai penafsiran di atas berkenaan dengan makna 

hikmah dapat dipahami bahwa hikmah pada hakikatnya adalah 

mengedepankan dua aspek. Pertama, mengetahui yang haq berarti 

kembali kepada pemahaman dan ilmu yang benar. Kedua, mengetahui 

semua itu dalam rangka beramal, di mana intinya adalah berbuat adil 

dan benar. Jadi hikmah pada intinya adalah mengetahui sesuatu yang 

haq dengan ilmu lalu membuktikan dengan amal. 

Pada poin ketiga berkenaan dengan pemaknaan syukur. M. 

Quraish Shihab (2002: 121) mengemukakan bahwa kata syukur 

terambil dari kata syakara yang maknanya berkisar antara lain pada 

pujian atas kebaikan, serta penuhnya sesuatu. Syukur manusia kepada 

Allah SWT dimulai dengan menyadari dari lubuk hatinya yang 

terdalam betapa besar nikmat dan anugerah-Nya, disertai dengan 

ketundukan dan kekaguman yang melahirkan rasa cinta kepada-Nya, 

dan dorongan untuk memuji-Nya dengan ucapan sambil 

melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya dari penganugerahan itu. 

Syukur didefinisikan oleh sementara ulama dengan memfungsikan 

anugerah yang diterima sesuai dengan tujuan penganugerahannya. 

Dapat dipahami pula sesuai pendapat Ath-Thabari bahwa salah satu 

aplikasi hikmah adalah syukur, karena dengan bersyukur, seseorang 

mengenal Allah SWT dan mengenal anugerah-Nya.   

Pada akhir ayat 12 ini Allah menerangkan bahwa orang yang 

bersyukur kepada Allah berarti ia bersyukur untuk kepentingan 
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dirinya sendiri. Sebab Allah akan menganugerahkan kepadanya pahala 

yang banyak sesuai syukurnya itu. Sesuai firman-Nya dalam QS. An-

Naml ayat 40 sebagai berikut: 

  …              

        

Artinya: “… dan Barangsiapa yang bersyukur Maka 

Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya 

sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka 

Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia”. 

(Depag RI, 2010: 548) 
 

Ibnu Jarir juga mengungkapkan barang siapa mensyukuri 

nikmat Allah yang ada padanya, sebenarnya ia mensyukuri dirinya 

sendiri. Karena berkat rasa syukurnya, Allah melipatgandakan pahala 

dan menyelamatkan dari kebinasaan. Ibnu Katsir mengamini bahwa 

manfaat bersyukur dan pahalanya itu kembali kepada yang bersyukur. 

Sayyid Quthb menambahkan di samping penjelasan itu, juga terdapat 

arahan lain bahwa bersyukur kepada Allah sebenarnya adalah 

simpanan yang kelak bisa bermanfaat bagi orang yang bersyukur, 

sedangkan Allah sendiri tidak memerlukannya (Ibrahim Abdul 

Muqtadir, 2008: 32). 

Adapun bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah dan 

tidak bersyukur kepada-Nya berarti ia telah berbuat aniaya terhadap 

dirinya sendiri. Karena Allah tidak akan memberinya pahala bahkan 

menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Allah sendiri tidak 

memerlukan syukur hamba-Nya karena syukur hamba-Nya tidak akan 
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memberikan keuntungan kepada-Nya sedikit pun, dan tidak pula akan 

menambah kemuliaan-Nya. Dia Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. 

(Depag RI, 2010: 549). Pada bagian ayat ini Allah memberikan isyarat 

bahwa ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, maka 

sesungguhnya manfaat syukur itu kembali kepada dirinya sendiri. 

Sebab Allah tidak membutuhkan syukurnya makhluk, demikian pula 

dengan masalah kekafiran. Penerima akibat buruk kekufuran tidak lain 

adalah pelakunya. 

Dari uraian tentang syukur di atas dapat dipahami bahwa 

syukur adalah menyadari dari lubuk hati yang terdalam tentang nikmat 

dan anugerah Allah SWT disertai dengan ketundukan dan kekaguman 

yang melahirkan rasa cinta kepada-Nya. Syukur mendorong untuk 

senantiasa memuji dengan ucapan sambil melaksanakan hal-hal yang 

positif dan terpuji sebagai wujud dari syukur itu sendiri. Syukur juga 

dapat diartikan memfungsikan anugerah yang diterima sesuai dengan 

tujuan penganugerahannya. 

Secara keseluruhan ayat 12 ini menjelaskan bahwa Allah telah 

menganugerahkan kepada Luqman berupa hikmah, yaitu perasaan 

yang halus, akal pikiran, dan ilmu pengetahuan. Sehingga muncul 

keselarasan antara ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal itu Luqman 

sampai kepada pengetahuan hakiki dan jalan yang benar dan bahkan 

dapat mencapai kebahagiaan yang abadi, yaitu yang disebut sebagai 

hikmah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada Luqman untuk 
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senantiasa bersyukur kepada-Nya. Mensyukuri nikmat Allah berarti 

berterima kasih kepada Allah atas kenikmatan yang telah 

dianugerahkan kepada dirinya. Luqman diberikan hikmah, juga dapat 

diartikan pengetahuan yang mendalam tentang sistematika berpikir, 

kepandaian dalam berbicara, dan kebersihan hati. Sehingga 

memunculkan aura kebijaksanaan dalam setiap perilaku dan 

perangainya. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Luqman Al-

Hakim disebut sebagai seorang yang ahli hikmah (hakiim). Sehingga 

Allah memerintahkan Luqman untuk bersyukur kepada-Nya. Syukur 

kepada Allah akan menimbulkan kontribusi positif untuk senantiasa 

bersyukur juga kepada sesama manusia (orang tua), dibuktikan 

dengan perbuatan positif berupa sikap berbakti, jujur, ramah, suka 

menolong, dan lainnya. Adapun esensi dari bersyukur tersebut, baik 

kepada Allah maupun sesama manusia akan kembali kepada diri 

sendiri. Hal ini berlaku sebaliknya, bahwa apabila seseorang tidak 

bersyukur, baik kepada Allah maupun sesama manusia, maka 

konsekuensi dari kekufuran nikmat tersebut juga akan kembali kepada 

diri sendiri. 

 

b. Penafsiran Surat Luqman Ayat 13 

Setelah ayat 12 menguraikan tentang hikmah yang 

dianugerahkan kepada Luqman yang intinya adalah kesyukuran 

kepada Allah SWT. Maka pada ayat 13 ini dilukiskan pengamalan 
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hikmah itu oleh Luqman serta pelestariannya kepada anaknya. Dari 

sini muncul pertanyaan tentang siapa sebenarnya anak dari Luqman. 

Misbah Ibn Zainal Musthofa (tth: 3558-3559) menjelaskan: 

فوتراين لقمان ايكو اران ثاران. ثاران ايكى كافر. مسونوا اوكا 
اوكاكافر. سنب دينادي توتورى كرو لقمان.  ،ايبوين ثاران

ىيعكا اخرى ماجنيع اسالم. ستعو سعكع فيتوتورى ياايكو  
 اية ايكى. -كع كسبوت انا اع اية

 

Artinya: “Putra dari Luqman itu bernama Tsaran. 

Tsaran adalah seorang kafir. Begitu juga dengan Ibu 

Tsaran, juga kafir. Setiap hari dinasehati oleh Luqman. 

Sehingga pada akhirnya mau memeluk Islam. Beberapa 

dari nasehatnya yaitu yang tercantum dalam ayat-ayat 

ini.” 

 

Dari keterangan Zainal Musthofa di atas diketahui bahwa 

nama anak dari Luqman adalah Tsaran. Hal ini sesuai yang 

dikemukakan Al-Hafizh Ibn Katsir menyebutkan nama lengkap 

Luqman ialah Luqman bin Anqa‟ bin Sadun, sedangkan anaknya 

bernama Tsaran (Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i, 2000: 789). Sedangkan 

An-Nawawi berkata bahwa anak Luqman yang diberi wasiat bernama 

An‟um. Pendapat lain menyebut Masykum. Ibnu Hajar menjelaskan 

bahwa As-Suhaili berkata nama putra Luqman adalah Baran. Ada juga 

yang menyebut An‟um, Syakur, dan Babla‟ (Ibrahim Abdul Muqtadir, 

2008: 30). Secara substansi perbedaan ini tidak berdampak apa pun. 

Terlebih karena kisah ini secara jelas disebutkan dalam nash Al-

Qur‟an. Poin penting yang perlu ditangkap adalah memetik pelajaran 
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yang bisa diambil, informasi, dan hikmah-hikmah dari wasiat 

Luqman.  

Berkenaan makna ya‟izhuhu (يعظو)  terambil dari kata wa‟zh 

(وعظ)  yang artinya nasehat menyangkut berbagai kebajikan dengan 

cara yang menyentuh hati. Ada juga yang mengartikan sebagai ucapan 

yang mengandung peringatan dan ancaman. Penyebutan kata ini 

sesudah kata “dia berkata” juga memberikan gambaran tentang 

bagaimana perkataan itu disampaikan, yakni dengan tidak 

membentak, tetapi penuh kasih sayang sebagaimana dipahami 

panggilan mesranya kepada anak (M. Quraish Shihab, 2002: 127). 

Sementara ulama yang memahami wa‟zh sebagai ucapan yang 

mengandung peringatan dan ancaman menyatakan bahwa nasehat 

tersebut mendorong kepada semangat, motivasi, dan dorongan untuk 

melakukan kebaikan, sementara penyebutan tentang konsekuensi 

menunjukkan peringatan sebuah akibat buruk (Abdullah Al-Ghamidi, 

2011: 59).  

Kata bunnayya ( ّبن)  berarti “Wahai, anakku” adalah patron 

yang menggambarkan kemungilan. Asalnya adalah ibny  (إبن) dari kata 

ibn (إبن)  yakni anak lelaki. Pemungilan tersebut mengisyaratkan kasih 



91 

 

sayang. Dari sini dapat dipahami bahwa ayat ini memberi isyarat 

bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa kasih sayang terhadap 

peserta didik (M. Quraish Shihab, 2002: 127). Penyebutan istilah anak 

bukan berarti anak itu masih kecil, namun menunjukkan ungkapan 

kasih sayang dan kelembutan kepada seorang anak. Di mata seorang 

ayah anak selalu saja lebih kecil, lebih sedikit pengalamannya 

sehingga memerlukan nasehat dari pendahulumya. Hal ini 

mengindikasikan tentang pentingnya mendidik dengan penuh kasih 

sayang. 

Pada ayat 13 ini pada intinya menjelaskan tentang perbuatan 

menyekutukan Allah SWT disebut kezaliman karena berarti 

menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yaitu menyamakan 

sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu yang 

tidak sanggup memberikan apapun. Perbuatan menyukutukan Allah 

SWT dianggap kezaliman yang besar karena yang disamakan dengan 

makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa adalah Allah Pencipta dan 

Penguasa semesta alam. Allah SWT menempati posisi sebagai Tuhan 

yang Agung sehingga semua makhluk mengabdi dan menghambakan 

diri kepada-Nya. Sungguh beruntung orang-orang yang mampu 

menjauhkan diri dari perbuatan syirik ini, sesuai firman-Nya dalam 

QS. Al-An‟am (6): 82 sebagai berikut: 
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Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak 

mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman 

(syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan 

mereka itu adalah orang-orang yang mendapat 

petunjuk.” (Depag RI, 2010: 549). 

 

Dari penafsiran ayat 13 ini dapat ditangkap adanya pesan 

penting tentang  monoloyalitas, bahwa tidak ada sesembahan yang 

berhak disembah kecuali Allah SWT. Orang-oramg musyrik adalah 

orang yang tidak menempatkan Allah SWT sebagai satu-satunya 

sesembahan, namun mencari sesembahan lain yang tidak mampu 

memberikan apa-apa dan merupakan makhluk Allah SWT. Menjadi 

sebuah permulaan yang penting bahwa Luqman Al-Hakim sangat 

tepat dalam memulai wasiat, karena masalah keimanan atau tauhid 

merupakan masalah yang mengakar dan fondasi yang pokok. Luqman 

menekankan perlunya menghindari perbuatan syirik atau 

mempersekutukan Allah. Larangan ini mengandung unsur pengajaran 

tentang ketauhidan (wujud dan keesaan Allah). Redaksi yang 

berbentuk larangan dimaksudkan untuk menekankan perlunya 

meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum melaksanakan yang baik.  
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c. Penafsiran Surat Luqman Ayat 14 

Dalam ayat 14 ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia 

agar berbakti kepada kedua orang tua dengan berusaha melaksanakan 

perintah dan mewujudkan keinginannya. Berbakti kepada kedua orang 

tua merupakan hal yang sangat urgen, terutama kepada ibu, hal-hal 

yang menyebabkan seorang anak diperintahkan berbuat baik kepada 

ibu karena ibu mengandung seorang anak sampai ia dilahirkan. 

Selama masa mengandung ibu menahan dengan sabar penderitaan 

yang cukup berat. Kemudian dianjutkan dengan masa menyusui yang 

juga memunculkan banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami 

ibu dalam masa tersebut. Hanya Allah yang mengetahui betapa 

besarnya penderitaan yang dialami seorang ibu (Depag RI, 2010: 

551). 

Al-Hafizh Ibn Katsir menyampaikan bahwa Luqman 

membarengkan pesan beribadah kepada Allah dengan berbuat baik 

kepada kedua orang tua. Dalam surat ini Allah berfirman “Dan Kami 

perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang 

tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah yang 

bertambah lemah,” yakni semakin bertambah lemah. Ayat “Dan 

menyapihnya dalam dua tahun,” berarti setelah anak dilahirkan maka 

si ibu merawatnya dan menyusuinya (Muhammad Nasib Ar-Rifa‟i, 

2000: 790). 
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Melihat betapa berat perjuangan ibu tersebut, maka Allah 

SWT menjelaskan bahwa maksud dari berbuat baik adalah agar 

manusia selalu bersyukur setiap menerima nikmat-nikmat yang telah 

dilimpahkan kepada mereka, dan bersyukur pula kepada kedua orang 

tua yang telah membesarkan, memelihara, dan mendidik serta 

bertanggungjawab atas diri mereka, sejak dari kandungan sampai 

dewasa dan akhirnya sanggup mandiri. Berkenaan dengan ayat 

“Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu,” 

maksudnya adalah Kami katakan kepadanya bersyukurlah kepada-Ku 

atas karunia-Ku kepadamu dan berterimakasihlah kepada kedua 

orangtuamu yang telah menjaga dan merawatmu dari segala kesulitan, 

hingga tumbuh menjadi sempurna. 

M. Quraish Shihab (2002: 129) menyatakan dalam ayat 14 ini 

tidak menyebutkan jasa bapak, tetapi menekankan pada jasa ibu. Ini 

disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan anak karena 

kelemahan ibu, berbeda dengan bapak. Di sisi lain peranan bapak 

dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dibanding peranan ibu. 

Dari kelahiran, penyusuan, bahkan lebih dari itu. Memang ayah 

bertanggungjawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang 

dipikul tidak terlalu berat, tetapi ini tidak langsung menyentuh anak 

seperti ibu. Betapapun peranan bapak tidak sebesar peranan ibu dalam 

proses kelahiran anak, namun jasanya tidak diabaikan karena itu anak 

berkewajiban berdoa untuk ayahnya, sebagaimana berdoa untuk ibu. 
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Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT QS. Al-Isra‟ (17): 24 

sebagai berikut: 

            

             

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka 

berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: 

"Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu 

kecil.” 

 

Pada akhir ayat ini „hanya kepada-Kulah kembalimu‟ 

maksudnya adalah wahai manusia sesungguhnya hanya kepada Allah 

tempat kamu kembali. Dia akan bertanya tentang syukurmu kepada-

Nya atas segala nikmat dan karunia-Nya kepadamu. Juga terima kasih 

dan bakti kepada kedua orang tuamu yang telah bersusah payah 

menjagamu saat kecil dan telah memberikan kasih sayangnya. Allah 

SWT pada  intinya  memperingatkan bahwa manusia akan kembali 

kepada-Nya, bukan kepada orang lain. Saat itu, Dia akan memberikan 

pembalasan yang adil kepada hamba-Nya. Perbuatan baik akan 

dibalas pahala yang berlipat ganda berupa surga, sedangkan perbuatan 

jahat akan dibalas dengan azab neraka (Depag RI, 2010: 553).  

 

6. Kandungan Surat Luqman Ayat 12-14 

Dari berbagai penafsiran di atas dapat diketahui beberapa 

kandungan isi surat Luqman ayat 12-14 sebagai berikut: 
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a. Penekanan terhadap pentingnya implementasi dari konsep hikmah 

yaitu mengetahui sesuatu yang haq dengan ilmu lalu mengikutinya 

dengan amal. Hikmah yaitu ilmu yang didukung oleh amal dan amal 

yang tepat dan didukung oleh ilmu. Firman Allah: 

          
Artinya: 

“Dan sungguh, telah Kami berikan hikmah kepada 

Luqman.” (Depag RI, 2010: 545) 

 

b. Manusia pada dasarnya diperintahkan untuk senantiasa bersyukur 

kepada Allah SWT. Syukur adalah sarana manusia mengenal Allah, 

hikmah dapat diperoleh dengan bersyukur, melalui syukur, seseorang 

mengenal Allah SWT dan mengenal anugerah-Nya. Adapun efek dari 

syukur adalah untuk kebaikan diri sendiri. Firman Allah SWT: 

           
Artinya: 

“Dan barang siapa bersyukur (kepada Allah), maka 

sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri.” (Depag 

RI, 2010: 545) 

 

c. Berisi tentang pentingnya nilai keimanan. Dijelaskan secara tegas 

tentang larangan mempersekutukan Allah SWT karena perbuatan 

menyekutukan Allah SWT disebut kezaliman yang besar disebabkan  

menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yaitu menyamakan 

sesuatu yang melimpahkan nikmat dan karunia dengan sesuatu yang 

tidak sanggup memberikan apapun. Firman Allah SWT: 
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Artinya: 

“Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-

benar kezaliman yang besar.” (Depag RI, 2010: 545) 

 

d. Berisi tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. 

Dikarenakan selama masa mengandung ibu menahan dengan sabar 

penderitaan yang cukup berat. Kemudian dianjutkan dengan masa 

menyusui yang juga memunculkan banyak penderitaan dan kesukaran. 

Firman Allah SWT: 

                    
 

 

Artinya: 

 “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat 

baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah.” (Depag RI, 2010: 545) 

 

B. Analisis Data  

1. Unsur-unsur Pendidikan Karakter dalam Surat Luqman Ayat 12-14 

Luqman merupakan sosok yang mempunyai akhlak baik dalam 

mendidik anak. Luqman Al-Hakim adalah salah satu pribadi besar dan 

mulia yang diakui oleh Allah SWT. Nasehat-nasehat kemanusiaan 

Luqman Al-Hakim diakui oleh Allah di dalam Al-Qur‟an sebagai nasehat 

yang Qur‟ani yang dapat dijadikan pedoman terutama bagi orang tua dan 

para pendidik. Orang tua dan para pendidik perlu mencontoh serta 
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mengaplikasikan dalam mendidik anak. Sungguh tidak berarti anak pintar 

dan cerdas tapi tidak memiliki hati nurani, angkuh, sombong, tidak 

mensyukuri nikmat Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan 

menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Orang tua dan para pendidik 

diharapkan mampu untuk mencontoh pendidikan karakter yang terdapat 

dalam Al-Qur‟an surat Luqman ayat 12-14.  

Ada beberapa poin dari unsur-unsur pendidikan karakter dari segi 

materi yang dapat disimpulkan dari Al-Qur‟an Surat Luqman ayat 12-14. 

Karakter tersebut terangkum dalam karakter 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 (Pupuh Fathurrohman, dkk, 2013: 19). Dalam hal ini 

yang ditekankan adalah pada sikap dan perilaku patuh melaksanakan 

ajaran agama yang dianut. Secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Karakter Syukur  

Karakter syukur tersebut dalam surat Luqman ayat 12 yaitu 

pada makna anisykur yang merupakan salah satu penjelasan dari 

hikmah. Karena di antara hikmah yang diberikan adalah mensyukuri 

apa yang telah diberikan Allah. Syukur merupakan salah satu karakter 

utama yang perlu dimiliki manusia, sebagai salah satu karakter, 

syukur merupakan sikap yang perlu dikembangkan dan dibiasakan, 

karena merupakan kondisi batiniah yang belum selesai sehingga 

senantiasa perlu diasah dan dibiasakan.  
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Syukur terambil dari kata syakara yang maknanya berkisar 

antara lain pada pujian atas kebaikan, serta penuhnya sesuatu. Dari 

definisi ini dapat dipahami bahwa syukur mengantarkan seseorang 

senantiasa merasa puas dan ridha terhadap hasil akhir dari segala 

sesuatu yang diusahakan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan 

karakter, yaitu menumbuhkan karakter positif dalam diri individu 

(Zainal Aqib, 2011: 48). Individu secara obyektif mampu mengakui 

dan merasa bahwa segala sesuatu sudah digariskan oleh Allah, 

sehingga menimbulkan konsekuensi syukur. Efek dari syukur ini 

memunculkan berbagai sikap positif lainnya dalam diri individu. 

Pernyataan ini dikuatkan dengan tujuan lain pendidikan karakter yaitu 

membentuk individu dalam suatu bangsa yang tangguh, berakhlak 

mulia, toleran, bermoral, berorientasi IPTEK yang dijiwai oleh iman 

dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Daryanto & Suryatri 

Darmiatun, 2013: 45). 

Syukur juga dipahami sebagai wujud rasa terima kasih kepada 

Tuhan dengan perilaku yang semakin meningkatkan iman dan taqwa 

atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan (Muchlas Samani 

& Hariyanto, 2012: 123). Adapun realisasi pengamalan dari karakter 

syukur dapat dilakukan melalui amal yang berkaitan dengan hati, 

lisan, dan anggota badan lainnya. Syukur dengan hati adalah dengan 

meluruskan niat baik terhadap segala sesuatu yang dikerjakan. Syukur 

dengan lisan adalah berikrar memuji kebesaran Allah dan 
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mengucapkan perkataan yang mulia. Syukur dengan anggota badan 

adalah dengan memanfaatkan nikmat itu untuk taat dan taqwa kepada 

Allah dan memohon perlindungan dari perbuatan maksiat (Abdullah 

Al-Ghamidi, 2011: 81).  

Syukur merupakan nilai pendidikan karakter yang bersifat 

universal. Karena syukur mampu menyentuh semua aspek, meliputi 

syukur hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat 

dan bangsa, serta alam sekitar (Muchlas Samani & Hariyanto, 2012: 

47). Penjelasan ini sejalan dengan salah satu manfaat pendidikan 

karakter yaitu meningkatkan kepandaian seorang manusia atau 

individu untuk bersyukur dan berterimakasih kepada Allah atas segala 

nikmat yang diberikan dan meningkatkan kemampuan 

mengembangkan sumber daya diri (Hamdani Hamid & Beni Ahmad 

Saebani, 2013: 92-93). Aplikasi dari pengembangan sumber daya diri 

adalah mampu bersikap dan bertindak untuk kemaslahatan.  

 

b. Karakter Iman 

Karakter yang dikembangkan dalam surat Luqman selanjutnya 

yaitu pada ayat 13 tentang makna inna al-syirka la zhulmun al-azhim 

yang artinya mempersekutukan Allah merupakan kezaliman yang 

besar. Ayat ini menekankan pentingnya keimanan sebagai pondasi 

utama setiap manusia. Sehingga setiap manusia muslim diwajibkan 

mempercayai dengan sepenuh hati adanya Allah SWT. Perbuatan 
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tidak mempercayai atau mempersekutukan Allah disebut syirik, syirik 

adalah perbuatan mempersekutukan Allah dengan makhluk-Nya, 

seperti patung, pohon besar, batu, dan lainnya. Mempersekutukan 

Allah dikatakan kezaliman yang besar, karena perbuatan itu berarti 

menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebagai umat Islam telah 

diketahui bahwa tauhid merupakan asas puncak dan tertinggi dalam 

Islam, sehingga perbuatan mengingkari tauhid dengan menyekutukan 

Allah merupakan dosa besar yang tidak dapat ditolerir, kecuali dengan 

taubat yang sebenar-benarnya (taubatan nasuha). 

Berkenaan dengan syirik, terdapat dua macam. Pertama, syirik 

besar, syirik besar mampu mengeluarkan pelakunya dari agama Islam 

dan menjadikannya kekal di dalam Neraka, jika ia meninggal dunia 

dan belum bertaubat daripadanya. Kedua, syirik kecil, syirik kecil 

tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia 

mengurangi tauhid dan merupakan wasilah (perantara) kepada syirik 

besar. Syirik dalam kaitannya dengan amal perbuatan adalah laksana 

api bagi kayu. Syirik mengurangi dan menggugurkan segala amal. 

Salah satu landasan normatif pendidikan karakter adalah 

berasal dari kitab suci suatu agama. Dalam konteks agama Islam, Al-

Qur‟an dan Hadits merupakan pedoman dan rujukan utama dalam 

bertingkah laku (Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani, 2013: 54). 

Larangan mempersekutukan Allah dalam Islam mutlak ditaati dan 

dilaksanakan karena merupakan perintah dan ajaran agama sebagai 
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bentuk pengakuan terhadap kekuasaan Allah SWT. Landasan normatif 

tersebut dibutuhkan mengingat bahwa nilai dan norma tidak bersifat 

netral tetapi memiliki keperpihakan pada sumber yang lebih tinggi. 

Demikian pentingnya pendidikan karakter keimanan yang berbasis 

nilai religius karena merupakan kebenaran wahyu Tuhan atau disebut 

juga konservasi moral (Jamal Ma‟mur Asmani, 2012: 64). 

Karakter iman juga dimaknai sebagai kepercayaan yang tinggi 

terhadap adanya Tuhan Sang Maha Pencipta, dibuktikan dengan 

berbuat sesuai perintah dan tuntunan-Nya serta menjauhi segala 

larangan-Nya (Muchlas Samani & Hariyanto, 2012: 122). Karakter 

keimanan penting sebagai modal dasar manusia agar senantiasa 

berbuat baik, karena adanya perasaan mendalam dalam diri dan hati 

tentang adanya pengawasan dari Tuhan terhadap segala perbuatan 

yang dilakukan. Karakter ini sangat urgen karena mampu membuat 

seseorang untuk bertahan dan memiliki stamina untuk berjuang dan 

menghindari tindakan yang mudharat dan tidak bermanfaat. 

Pendidikan karakter tentang iman juga menekankan 

pentingnya monoloyalitas bahwa tidak ada sesembahan yang berhak 

disembah kecuali Allah SWT, perbuatan menyembah selain Allah 

SWT merupakan bentuk kemusyrikan. Novan Ardy Wiyani (2012: 13) 

mengungkapkan bahwa salah satu karakter yang harus terbentuk 

dalam perilaku peserta didik adalah peningkatan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui olah hati. Iman dan 
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taqwa kepada Tuhan menurut Novan merupakan landasan yang kuat 

untuk terbentuknya karakter. Dengan iman dan taqwa tersebut akan 

terukir karakter positif lainnya. 

 

c. Karakter Berbuat Baik Kepada Orang Tua 

Pada ayat 14 surat Luqman ditegaskan tentang karakter yang 

penting untuk dilaksanakan adalah makna wawashshaina al-insana 

biwalidaihi yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia agar 

berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada kedua 

orang tua adalah sebuah keniscayaan, karena tanpa jasa, jerih payah, 

dan pengorbanan orang tua seorang manusia tidak mungkin terlahir ke 

bumi. Ikatan pertama setelah tauhid adalah ikatan keluarga. Oleh 

karena itu, penjelasan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua 

dikaitkan dengan penyembahan terhadap Allah dan peringatan dari 

syirik untuk memberitahukan pentingnya berbakti kepada orang tua di 

sisi Allah. 

Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib dan durhaka 

kepada keduanya hukumnya haram. Tidak ada yang mengingkari 

keutamaan orang tua selain orang yang tercela (Ibrahim Abdul 

Muqtadir, 2008: 63). Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa 

hijrah hukumnya wajib, tetapi hak kedua orang tua lebih wajib 

didahulukan atas jihad. Ini berlaku bila seseorang mampu menjaga 

agamanya saat bersama kedua orang tua. Rasulullah juga menjelaskan 
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berbakti kepada kedua orang tua lebih didahulukan atas jihad, sebab 

berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib, sedangkan jihad 

hukumnya fardhu kifayah.  

Orang tua merupakan pahlawan yang paling berjasa dalam 

kehidupan seseorang. Melalui keluarga sebagai pusat pendidikan yang 

pertama dan utama bagi anak, sangat memerlukan adanya 

kesinambungan antara peran orang tua dan anak. Orang tua memiliki 

tanggungjawab untuk mengajarkan tentang nilai dan norma yang 

berlaku, sehingga mampu terinternalisasi dalam kepribadian, karakter, 

dan tingkah laku anak. Anak bersikap proaktif untuk mengikuti dan 

melaksanakan arahan dari orang tua. Orang tua selalu mengedepankan 

totalitas untuk menjaga anak dan mengorbankan segala sesuatu demi 

kepentingan anak. 

Salah satu urgensi dari pendidikan karakter adalah sebagai 

bentuk pembinaan akhlak dan tingkah laku individu (Pupuh 

Fathurrohman, dkk, 2013: 117). Maka melalui keluarga, individu 

diarahkan salah satunya mampu menghargai dan berbakti kepada 

kedua orang tua, terutama ibu. Ibu dalam keadaan lemah telah 

mengandung selama 9 bulan, dari proses awal kehamilan, kelahiran, 

sampai hari-hari awal nifas. Selama masa-masa itu merupakan hari-

hari yang melelahkan, derita, kecemasan menjadi bukti dahsyatnya 

perjuangan dan penderitaan yang dialami seoarang ibu sejak awal 

kehamilan sampai melahirkan. Dilanjutkan dengan berbagai persoalan 
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yang harus dihadapi ketika proses menyusui, merawat, dan mendidik 

anak sampai dewasa. Sehingga tidak terbantahkan bahwa karakter 

berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang urgen untuk 

diaplikasikan. 

Dalam kaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua, 

juga ditekankan tentang pentingnya karakter menghormati atau 

menghargai (respect). Karakter ini merupakan sikap menghargai diri 

sendiri, orang lain, dan lingkungan. Hal ini diwujudkan dengan 

memperlakukan orang lain seperti keinginan untuk dihargai, beradab 

dan sopan, tidak melecehkan dan menghina orang lain, dan tidak 

menilai orang lain sebelum mengenalnya dengan baik (Muchlas 

Samani & Hariyanto, 2012: 128). Sebagai wujud karakter berbakti 

kepada kedua orang tua, maka sikap di atas sebagai pedoman dan 

acuan untuk mampu respect kepada kedua orang tua. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan kegiatan mempelajari, mengkaji, dan 

menganalisis secara mendalam berkenaan konsep pendidikan karakter dalam 

Al-Qur‟an surat Luqman ayat 12-14, maka penulis dapat mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat empat kandungan penting tentang pendidikan karakter dalam 

surat Luqman ayat 12-14 sebagai berikut: 

a. Penekanan terhadap pentingnya implementasi dari konsep hikmah, 

yaitu keselarasan atau kesesuaian antara ilmu dan amal.  

b. Manusia pada dasarnya diperintahkan untuk senantiasa bersyukur 

kepada Allah SWT. Syukur adalah sarana manusia mengenal Allah, 

adapun efek dari syukur adalah untuk kebaikan diri sendiri. 

c. Berisi tentang pentingnya keimanan dan larangan mempersekutukan 

Allah SWT karena perbuatan menyekutukan Allah SWT disebut 

kezaliman yang besar disebabkan  menempatkan sesuatu tidak pada 

tempatnya. 

d. Berisi tentang perintah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang 

tua, terutama ibu. Dikarenakan selama masa mengandung ibu menahan 

dengan sabar penderitaan yang berat. Dilanjutkan beban yang 

ditanggung pada masa menyusui dan mengasuh. 
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2. Adapun konsep pendidikan karakter dalam Al-Qur‟an surat Luqman ayat 

12-14 adalah karakter religius yang terdiri dari: 

a. Karakter syukur  

b. Karakter iman 

c. Karakter bebakti kepada kedua orang tua 

 

B. Saran 

Dengan selesainya penelitian ini maka bagi semua pihak seyogyanya: 

1. Bagi Pemerintah 

Pada dasarnya pemerintah memiliki tanggungjawab untuk 

menciptakan generasi yang beradab dan bermoral. Melalui kurikulum 

pendidikan, pemerintah hendaknya membuat kurikulum yang salah 

satunya terilhami dari konsep pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai 

yang terdapat dalam surat Luqman ayat 12-14. 

2. Bagi Pendidik 

Pendidik memiliki peran penting dalam proses internalisasi 

karakter kepada peserta didik. Maka pendidik hendaknya menjadi figur 

yang kuat dalam memberikan keteladanan serta mampu mengajarkan 

tentang urgensi pendidikan karakter, salah satunya yang perlu 

diinternalisasi adalah yang tercantum dalam surat Luqman ayat 12-14. 

3. Bagi Orang Tua 

Orang tua sangat berperan dalam pembentukan karakter seorang 

anak, diharapkan orang tua mampu mencontoh dan mengaplikasikan cara 
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mendidik anak yang sesuai dengan konsep pendidikan karakter yang 

terdapat dalam surat Luqman ayat 12-14. 

4. Bagi Pembaca 

Para pembaca yang budiman  dimohon secara proaktif memberikan 

masukan dan membenahi apabila terjadi kesalahan terhadap karya skripsi 

ini. Sehingga diharapkan mampu memberi manfaat baik secara teoritis 

kepada dunia pendidikan dan secara praktis kepada pemerintah, pendidik, 

dan para orang tua yang berperan dalam pembentukan dan internalisasi 

karakter mulia pada anak. 
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