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ra revolusi industri 4.0 merupakan tantangan berat bagi pendidikan di 

Indonesia. Revolusi industri keempat (4.0) mengubah  ekonomi,  pekerjaan, 

dan   bahkan   masyarakat   itu   sendiri.   Hakikat   Industri   4.0,   merupakan 

penggabungan teknologi fisik dan digital melalui analitik, kecerdasan buatan, 

teknologi kognitif, dan Internet of Things (IoT) untuk  menciptakan  perusahaan  

digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. 

 
Perubahan tersebut memerlukan karakter yang kuat, khususnya karakter religius, 

sebagai upaya untuk membekali generasi penerus agar memiliki karakter yang baik, 

keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad21, yaitu 

mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pendidikan dan 

pembelajaran yang sarat dengan muatan pengetahuan mengesampingkan muatan 

sikap dan keterampilan sebagaimana saat ini terimplementasi akan menghasilkan 

peserta didik yang tidak mampu berkompetisi dengan tantangan era revolusi industri 

4.0. Dominasi pengetahuan dalam pendidikan dan pembelajaran perlu direformulasi 

agar kelak generasi muda Indonesia mampu mengungguli kecerdasan mesin sekaligus 

mampu bersikap bijak dalam menggunakan mesin untuk kemaslahatan kehidupan. 

 
Menimbang perlunya rumusan konsep yang jelas tentang gagasan ini sekaligus 

mendesiminasikannya ke ruang publik, Pusat Pengembangan  Kehidupan  

Beragama dan Kuliah Universiter (P2KBKU), Lembaga Pengembangan Pendidikan 

dan  Pembelajaran  (LP3),  Universitas  Negeri  Malang  menyelenggarakan   

seminar Nasional dan call paper tentang  “Pendidikan  Agama  Islam  dan  

Penguatan   Karakter   Religius   dalam   Menghadapi   Era   Revolusi   Industri  4.0”. 

 
Kegiatan seminar nasional ini diawali dengan  sidang  pleno  yang  menghadirkan 

tiga pemateri kunci, yakni Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A. Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., 

Grand.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D, Dr. Ahmad Munjin Nasih,  M.Ag.  Selepas  rehat  

siang, peserta dibagi dalam 4 (empat) ruang dengan agenda sidang pararel untuk 

mempresentasikan gagasan-gagasan, isu-isu tentang Peran Pendidikan Agama 

Islam  dan  Penguatan  Karakter  Religus  Menghadapi  Era  Revolusi  Industri  4.0. 



v  

Meski ada kekurangan di sana sini, secara keseluruhan kegiatan  seminar  

nasional, call for paper yang mengangkat tema Pendidikan Agama Islam dan 

Penguatan Karakter Religius dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0” ini 

berlangsung dengan lancar dan sukses. Oleh karena itu, melalui prakata prosiding 

ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya  kepada  semua  pihak  

yang telah berpartisipasi pada kegiatan seminar nasional ini baik sebagai panitia, 

pemakalah, peserta maupun sebagai tim editor prosiding ini. Secara khusus, kami 

mengucapkan terimakasih kepada jajaran pimpinan UM, keluarga besar LP3. 

 
Akhirnya, semoga prosiding ini bermanfaat bagi para dosen, guru, mahasiswa, peneliti, 

agamawan dan semua pihak yang membutuhkannya. Dan, Semoga Penguatan 

Karakter Religius menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 melalui optimalisasi peran 

pendidikan agama Islam, dapat terlaksana dengan baik dan efektif. 
 
 
 
 
 

Ketua Panitia 

 
 

Dr.Lilik Nur Kholidah, M.PdI 
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URGENSI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM, PENDIDIKAN AKHLAK, DAN 

PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH 

 

Udin Supriadi 

Program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam UPI 

Munawar Rahmat 

Program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam UPI 

 

udinsupriadi@upi.edu  

 
Abstrak:  Secara teoritis, pendidik pertama dan utama adalah orangtua, terlebih-lebih dalam pembinaan akhlak dan 

karakter. Sekolah hanyalah bersifat komplementer, sekedar melengkapi dari apa yang telah dilakukan orangtua di 

rumah. Tapi hal itu akan terjadi manakala orangtua memang benar-benar berperan sebagai pendidik dan teladan bagi 

anak-anaknya. Bagaimana halnya jika orangtua tidak melaksanakan peran pendidikan dan keteladanan? Justru dewasa 

ini terjadi krisis pendidikan dalam keluarga dan keteladanan orangtua! Dalam kondisi demikian, siapa yang 

bertanggung-jawab dalam pembinaan akhlak dan karakter? Di sinilah urgensinya sekolah dalam pembinaan 
pendidikan akhlak dan karakter bagi para siswanya. 

 

Kata Kunci: PAI, pendidikan akhlak, pendidikan karakter

Kata akhlak, nilai, dan karakter begitu 

mudah diucapkan tapi susah diamalkan. Di saat 
Presiden Susilo Bambang Yudoyono 

menggulirkan perlunya “Pendidikan Karakter 

Bangsa”, seabreg makalah, buku, dan seminar 

tentang tema ini bagai jamur di musim 
penghujan, bermunculan di mana-mana. 

Terlebih-lebih lagi ketika Presiden Joko Widodo 

menggulirkan “Revolusi Mental” sederet tulisan 
tentang ini begitu panjang. Ini tentu bagus. Tapi 

ada juga yang sepertinya tanpa mengaca diri 

apakah dirinya orang yang bernilai, berkarakter, 
dan berakhlak (yang baik), tiba-tiba seperti 

pejuang dan penggagas pendidikan nilai, 

karakter, dan akhlak.  

Undang-Undang Sistem Pendidikan 
Nasional (No.20/2003) telah berhasil 

merumuskan tujuan pendidikan yang kaya 

dengan agama. Dalam Bab II pasal 3 disebutkan: 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dilihat dari segi tujuannya, 
bangsa Indonesia menghendaki kaum 

terpelajarnya bukan sekedar berilmu, cakap, dan 

kreatif (dimensi intelektualitas), tapi juga 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa (dimensi religiusitas), berakhlak mulia 

(dimensi karakter dan moral), dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung-jawab 
(dimensi kebangsaan). Tetapi dalam 

pelaksanaanya belum sebaik dengan apa yang 

tertuang di dalam perundang-undangan itu. 

Aspek religi dan nilai-nilai masih terpinggirkan. 
Unsur pendidikannya terlepas dari unsur 

pengajaran. Jumlah jam mata pelajaran agama 

dan moralitas sangat minim (Rahmat, 2013). 
Tilaar (1999: 99) menyebut pendidikan agama 

dalam kurikulum nasional Indonesia hanya 

sebagai penggembira saja, sekedar tidak dikritik 
sekuler oleh kalangan Ulama. Para peneliti 

membenarkan pandangan ini. Praktek pendidikan 

agama di sekolah buktinya sangat minim (Rouf, 

2015). 
Bila substansi keberagamaan adalah 

beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kita 

amati hal-hal yang bersebrangan dengan kriteria 
keberagamaan. Para siswa begitu mudah terkena 

sugesti negatif dan begitu mudah marah. 

Tawuran pelajar akhir-akhir ini merupakan 

fenomena biasa. Malah akhir-akhir ini tawuran 
antar mahasiswa. Lebih melebar lagi tawuran 

pelajar dengan masyarakat, mahasiswa dengan 

masyarakat, maniak sepak bola dengan 
masyarakat, tawuran antar masyarakat, tawuran 

antar kampung, hingga tawuran masyarakat 

dengan petugas keamanan. Kasus 
penyalahgunaan narkotika dan zat-zat adiktif 

(NAPZA) sudah memasuki (hampir) semua 

SMP-SMA/SMK. Pergaulan bebas siswa-siswi 

sudah dipandang sebagai ciri pergaulan remaja 
dan ABG. Sikap tidak hormat anak muda bukan 

mailto:udinsupriadi@upi.edu
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hanya ditunjukkan kepada sembarang orang, 

bahkan juga terhadap guru-gurunya. 
Penghormatan dan bakti pada kedua orang tua 

pun memudar. Vandalisme sudah merupakan ciri 

pelajar kita; dan premanisme tumbuh subur 
hingga di lingkungan persekolahan. Kejujuran 

yang sangat didambakan sudah hilang dari kamus 

persekolahan. Fenomena menyontek dan joki 

sepertinya fenomena biasa yang disalahkan 
sekaligus dilanggar oleh semua pihak. Salah 

untuk orang lain, tapi boleh untuk saya; salah 

untuk sekolah lain, tapi boleh untuk sekolah saya. 
Sepertinya kamus ini yang dipakai sekarang. 

Seharusnya persoalan mendasar ini diselesaikan 

di rumah. Secara teoritis pendidikan dalam 

keluarga mempunyai peran utama dan pertama 
(Djaelani, 2013). Tapi apakah keluarga telah 

menjalankan fungsi dan perannya? Jika tidak, 

maka benteng agama, akhlak, dan karakter harus 
diambil-alih oleh sekolah; karena semua anak 

bersekolah, tapi apakah setiap anak memperoleh 

pendidikan yang layak dalam keluarga? 
Kemudian perlu ditanyakan, bagaimanakah 

pendidikan agama Islam, pendidikan akhlak dan 

pendidikan karakter di sekolah, apakah sudah 

diselenggarakan dengan benar? Masalah inilah 
yang ingin dijawab melalui artikel ini.  

 

Makna Akhlak dan Karakter 
Nilai, karakter, dan akhlak bukanlah sekedar 

sebuah wacana, melainkan merupakan amal-

nyata; bukan sekedar teori dan konsepsi, 
melainkan merupakan sebuah praktek dan amal-

nyata; bukan juga sekedar praktek dan amal 

sesaat, melainkan sebuah praktek dan amaliah 
permanen yang mendarah-daging dalam sikap, 

perilaku, dan kehidupan sehari-hari.  

Akhlak berasal dari kata al-akhlâqu (Bahasa 
Arab), bentuk jama’ dari kata al-khuluqu atau 

khulûqun, yang berarti tabi’at, kelakuan, 

perangai, tingkah laku, karakter, budi pekerti, dan 

adat kebiasaan. Perkataan khulûqun terdapat 
dalam Al-Qurân, antara lain dalam QS 68/Al-

Qalam ayat 4. Oleh karena itu, Rasûl merupakan 

teladan bagi orang-orang khusus, yakni bagi 
orang-orang yang berkehendak kembali kepada 

Allâh (hingga sampai dan bertemu dengan-Nya), 

(meyakini) Hari Akhir, dan banyak berzikir 

(mengingat Allâh) (QS 33/Al-Ahzab ayat 21, 
dalam Digital Quran, 2013).  

Adapun secara istilahi, akhlak adalah sifat 

yang tertanam di dalam diri seseorang yang dapat 
mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang 

dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan 

paksaan (Ibn Miskawaih, 1994: 3). Artinya, suatu 
perbuatan disebut akhlak jika perbuatan itu 

dilakukan oleh seseorang secara otomatis dan 

permanen, tanpa pemikiran, penelitian, atau 
paksanaan dari orang-orang yang memiliki 

otoritas, karena sudah menjadi karakter, watak, 

dan kebiasaannya; yakni suatu sikap dan 
perbuatan yang sudah mendarah-daging dalam 

kehidupan sehari-harinya (Rahmat, 2019). 

Sementara “karakter”, menurut Wynne, berasal 

dari kata “to mark”  (Bahasa Yunani) yang berarti 
“menandai” dan memfokuskan pada bagaimana 

mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk 

tindakan atau tingkah laku.  Oleh sebab itu 
seseorang yang berperilaku positif seperti jujur, 

adil, atau suka menolong dikatakan sebagai orang 

yang berkarakter mulia; sementara orang yang 

berperilaku negative seperti tidak jujur, kejam, 
atau rakus dikatakan sebagai orang yang 

berkaraktek jelek. (Martianto, 2008). Adapun 

dalam Bahan Pelatihan Pendidikan Budaya dan 
Karakter Bangsa Kementerian Pendidikan 

Nasional (2010), “karakter” adalah watak, tabiat, 

akhlak, atau kepribadian seseorang yang 
terbentuk dari internalisasi berbagai kebajikan 

(virtues) yang terdiri atas sejumlah nilai, moral 

dan norma yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan cara pandang, berpikir, bersikap dan 
bertindak.  

Dengan demikian, kata Baedhowi (2010: 3-

4), pada hakekatnya karakter sama dengan 
akhlak. Karakter merupakan suatu moral 

excellence atau akhlak yang dibangun di atas 

kebajikan (virtues), yang hanya akan memiliki 
makna apabila dilandasi dengan nilai-nilai yang 

berlaku dalam suatu bangsa. Adapun karakter 

bangsa yang perlu dikembangkan dan dibina 

melalui pendidikan nasional haruslah sejalan 
dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 

tentang tujuan pendidikan nasional, yakni 
mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga Negara demokratis dan 

bertanggung-jawab.  

Artinya, pendidikan nilai dan karakter atau 
pendidikan akhlak bangsa yang sejalan dengan 

perundang-undangan (sebenarnya) haruslah 

berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, atau harus berlandaskan 

agama (selain, tentunya, harus berlandaskan 

kebudayaan Indonesia yang religius).  

 

Ciri-ciri Akhlak 
Ungkapan akhlak dalam artikel ini 

dimaksudkan untuk menyebutkan akhlaqul 
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karimah (akhlak mulia) atau akhlaqul mahmudah 

(akhlak terpuji), yakni akhlak yang baik, sebagai 
lawan dari akhlak majmumah atau akhlak yang 

buruk atau akhlak yang biasa-biasa saja (tidak 

baik dan tidak pula buruk). Akhlak didefinisikan 
oleh para Ulama secara berbeda-beda dan dengan 

redaksi yang berbeda-beda pula. Tetapi secara 

garis besarnya, akhlak didefinisikan secara luas 

dan terbatas. Dalam arti yang luas, akhlak 
didefinisikan sebagai segala tindakan yang baik, 

yang mendatangkan pahala bagi orang yang 

mengerjakannya; atau, segala tindakan yang 
didasarkan pada perintah syara`, yang wajib 

ataupun sunnat, dan yang haram ataupun makruh. 

Dengan kata lain lagi, orang yang  mengerjakan 

ajaran Islam secara kafah  atau orang yang taat 
beragama disebut sebagai orang berakhlak. 

Adapun dalam pengertian-nya yang terbatas, 

akhlak hanya dimaksudkan untuk menyebutkan 
sejumlah tindakan yang baik, bersifat ikhtiari, 

dan patut dipuji (Muthahhari, 2013).  

Definisi manakah yang lebih tepat masih 
merupakan debatable. Namun dengan menelaah 

sejumlah karakteristik tentang akhlak sangat sulit 

untuk menerima definisi yang luas. Di Indonesia 

dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas tiga 
komponen, yaitu aqidah, syari’ah, dan akhlak. 

Jadi, akhlak adalah salah satu komponen ajaran 

Islam. Rahmat (2017) mengungkapkan delapan 
ciri perbuatan akhlaki sebagai berikut: 

Pertama, akhlak merupakan suatu 

tindakan yang baik.  Mungkin yang menjadi 
pertanyaan adalah: apa dasar dan ukurannya 

suatu tindakan disebut baik. Kaum Muslimin, 

khususnya para Ulama, akan sepakat bahwa 

segala tindakan yang didasarkan atas perintah dan 
larangan syara` adalah baik. (Perhatikan kembali 

definisi di atas). Malah lebih jauhnya, sebagian 

besar - (kalau tidak mau disebut) hampir seluruh 
- perintah dan larangan syara` Islam akan 

dipandang baik juga oleh agama-agama besar 

dunia. Tindakan-tindakan seperti berikut ini: 

bertindak adil, berbakti kepada kedua orang tua, 
berbuat baik kepada karib-kerabat, bersahabat 

dengan  tetangga, menolong orang yang 

kesusahan, rendah hati, sabar, pemaap, 
menghindari “malima” (madat/minum khamar, 

main/berjudi, madon/berzina, maling/mencuri, 

dan mateni/membunuh), melestarikan alam, tidak 
merusak lingkungan, dan banyak lagi yang 

lainnya, yang merupakan ajaran syar`i, juga 

dipandang tindakan-tindakan yang baik  oleh 

agama-agama besar dunia. Ajaran-ajaran syara` 
demikian berarti merupakan moral atau etika 

universal. 

Kedua, akhlak merupakan suatu 
tindakan ikhtiari yang patut dipuji. Tindakan 

ikhtiari,  suatu tindakan yang digerakan oleh 

usaha (keras) harus dibedakan dari tindakan 
alami, yakni suatu tindakan yang digerakan oleh 

impuls dan refleks. Tindakan-tindakan seperti: 

memperlakukan anak yatim dengan penuh kasih-
sayang, mengeluarkan infaq di kala sempit 

(kekurangan) - dan terlebih-lebih di kala lapang 

(berkecukupan), menahan amarah dan 

memaafkan kesalahan orang lain (yang bersifat 
pribadi), menghindari suap dan KKN ketika ada 

peluang dan kesempatan, dan tindakan lainnya 

yang serupa merupakan tindakan-tindakan 
ikhtiari dan patut dipuji.  

Tetapi tindakan berikut ini: seorang ibu 

menyusukan bayinya, seorang suami/ayah 

menafkahi istri dan anak-anaknya, seorang 
muzakki membayarkan zakat, seorang dosen 

memberikan kuliah kepada mahasiswanya, dan 

tindakan lainnya yang serupa - walaupun 
merupakan perbuatan yang baik dan tentunya 

layak memperoleh pahala dari Allah Swt - sangat 

sulit untuk disebut perbuatan akhlaki, karena 
lebih merupakan tindakan alami. Tindakan 

menyusukan bayi tidak hanya terjadi pada 

manusia, tapi binatang pun melakukannya. Kita 

pun tidak pernah mendengar pujian pada tindakan 
demikian. Kita tidak pernah mendengar pujian 

berikut: Ibu A hebat, dia menyusui bayinya! 

Bapak B hebat, dia memberi nafkah kepada istri 
dan anaknya! Bapak C yang kaya itu hebat, dia 

membayar zakat. Mengapa tidak dipuji? 

Jawabnya, karena tindakan-tindakan alami 
demikian lebih merupakan suatu kewajiban. 

Adalah kewajiban bagi seorang ibu untuk 

menyusukan bayinya; adalah kewajiban bagi 

seorang suami/ayah untuk menafkahi istri dan 
anaknya; dan adalah kewajiban bagi seorang 

muzakki untuk membayarkan zakat!  

Berbeda dengan seseorang yang dalam 
keadaan sempit tapi membantu meringankan 

kesempitan orang lain, dia layak mendapat 

pujian. Kita sering dengar: “Saya salut pada si D. 

Dia tidak hanya berinfaq di saat lapang. Tapi di 
saat sempit pun dia selalu berinfaq!” Demikian 

juga seorang kaya yang mengeluarkan infaq dan 

shadaqah di luar zakat dan kewajibannya lebih 
merupakan tindakan ikhtiari yang patut dipuji, 

dan karenanya merupakan tindakan akhlaki. 

Ketiga, akhlak merupakan buah dari 
keimanan. Perumpamaan iman dengan akhlak 

dapat diibaratkan pohon dengan buahnya. Jadi, 

tidak mungkin ada buah kalau tidak ada 

pohonnya. Tidak mungkin muncul tindakan 
akhlaki kalau tidak ada keimanan. Hadits-hadits 

yang dimulai dengan ungkapan “La yu-minu 

ahadu kum hatta .....” (Seseorang tidak beriman 
hingga orang itu .....) cukup banyak. Misalnya: 
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“Seseorang tidak beriman hingga ia mencintai 

saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya 
sendiri” (La yu-minu ahadu kum hatta yuhibbu li 

akhihi ma yuhibbu li nafsihi), “Tidak beriman 

orang yang tidur nyenyak sementara tetangganya 
gelisah kelaparan.”  

Persoalannya, mengapa ada orang yang 

berakhlak padahal mereka tidak beriman?! Kata 

tidak sengaja diberi tanda kutip untuk 
menunjukkan masih kontroversial. Di kalangan 

“awam” keimanan seseorang sering diukur 

dengan peribadatan ritual, terutama shalat. Orang 
yang tidak shalat dinilai tidak beriman. Ketika 

berhadapan dengan orang yang berakhlak tapi 

tidak shalat, orang awam menjadi bingung. 

Apakah akhlak terpisah dari keimanan atau orang 
yang berakhlak itu sebenarnya tidak berakhlak - 

misalnya pura-pura berakhlak - karena 

“ketiadaan” iman (tidak shalat)?! Persoalan 
menjadi lebih pelik ketika menyaksikan orang-

orang kafir (untuk menyebut mereka yang tidak 

beragama Islam, padahal mereka belum tentu 
kafir) tapi berakhlak. Bagaimana mungkin orang 

kafir berakhlak?! Persoalan akan terjawab 

dengan membahas tema fithrah, khususnya 

Muslim-Fithri. 
Keempat, akhlak bersifat fithri. Akhlak 

- sebagai salah satu komponen ajaran Islam - 

sebagaimana keimanan terpatri dalam hati setiap 
manusia. Ayat Fa aqim wajhaka liddini hanifa. 

fithratallahi lati fatharan nasa ‘alaiha. (Maka 

hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. 
Fithrah Allah yang telah mencintakan manusia 

atas dasar fithrah itu). Juga hadits Kullu mauludin 

yuladu ‘alal fithrah fa abawahu yuhawwidanihi 

au yunashshiranihi au yumajjisanihi (Setiap anak 
dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka 

orangtuanyalah yang meyahudikannya, 

menasranikannya, atau memajusikannya), 
menunjukkan bahwa dasar-dasar agama Islam - 

dasar-dasar keimanan, dasar-dasar peribadatan, 

dan dasar-dasar akhlak - telah terpatri pada hati 

manusia. Dengan demikian, orang yang 
berakhlak pastilah didasari oleh keimanannya. 

Untuk apa orang berakhlak kalau tidak ada iman! 

Sebagai tindakan pura-pura? Mungkin, kalau 
tindakan akhlakinya itu hanya sekali-sekali saja, 

sementara kebiasaannya justru tidak berakhlak. 

Persoalan akan semakin jelas dengan membahas 
Muslim-Fithri. Dalam Teologi Islam istilah 

tersebut cukup dikenal. Siapa yang dapat gelaran 

Muslim-Fithri, untuk pertama kalinya ialah untuk 

menyebut orang-orang yang berakhlak padahal 
agama Islam (Nabi Muhammad Saw) belum 

datang. Kemudian gelaran ini pun diberikan 

kepada orang-orang yang berakhlak tapi da’wah 
Islam belum sampai pada mereka. Mengapa 

mereka berakhlak, karena dasar-dasar ajaran 

Islam (fithrah) telah terpatri pada hati mereka. 
Bila diperluas, bisa saja orang yang berakhlak 

tapi tidak shalat atau tidak beragama Islam di 

masa sekarang ini adalah mereka yang layak 
mendapat gelaran Muslim-Fithri karena da’wah 

Islam (yang benar) belum sampai pada mereka! 

Wallahu a’lamu. 

Kelima, akhlak bersifat ta’abbudi.  Misi 
utama kenabian adalah untuk menyempurnakan 

akhlak. Sabda Nabi Saw: Innama bu’itstu li 

utammima makarimal akhlaqi. Jadi, apa karena 
didorong oleh kesadaran akan keimanannya yang 

tinggi atau oleh fithrahnya yang kuat, seseorang 

melakukan tindakan-tindakan akhlaki. Untuk apa 

seseorang melakukan tindakan akhlaki - padahal 
sangat berat - kalau bukan untuk menyembah 

Allah Yang Maha Esa?! Bisa saja karena riya. 

Tapi tindakan berpura-pura biasanya temporer 
dan kasuistik. Kita tidak boleh men-generalisasi-

kan bahwa segala tindakan akhlaki yang tidak 

bersandar pada kesadaran keimanan adalah 
tindakan riya! 

Keenam, akhlak merupakan moral atau 

etika universal. Ajaran Islam - termasuk tentunya 

akhlak - merupakan petunjuk bagi seluruh umat 
manusia karena memang sesuai dengan fithrah 

insani (Hudan lin-nas). Seluruh ajaran akhlak 

Islam - khususnya yang menyangkut prinsip-
prinsipnya, bukannya yang bersifat teknis - 

terbukti diterima di mana pun dan kapan pun. 

Kalau pun ada yang berbeda biasanya bersifat 
teknis. Misalnya, berbakti kepada ibu-bapak. Di 

kebanyakan peradaban, menampar ayah 

merupakan tindakan tercela. Tapi pada pada Suku 

Amish, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun 
yang berani menampar pipi ayahnya mendapat 

pujian. Kenapa? Karena Suku Amish adalah 

suku-perang. Kalau seorang anak sudah berani 
menampar ayahnya, terlebih-lebih ia akan berani 

memukul-telak musuhnya. Tapi - karena tidak 

sesuai dengan fithrah - dewasa ini tidak ada anak 

Suku Amish yang melakukan tindakan demikian. 
Ketujuh, pelanggaran terhadap akhlak 

akan dikutuk masyarakat. Tindakan-tindakan 

anti-akhlaki, terutama yang berhubungan dengan 
kemasyarakatan atau bersentuhan dengan orang 

lain, akan dikutuk oleh masyarakat. Misalnya: 

ucapan kasar terhadap orangtua, perkataan buruk  
terhadap tetangga, tidak memberikan pertolongan 

terhadap orang yang terkena musibah, membuat 

kegaduhan di saat orang sedang tidur nyenyak di 

malam hari, kikir, sombong, dan banyak lagi 
tindakan anti-akhlaki lainnya akan dikutuk oleh 

masyarakat. 

Kedelapan, pelanggaran terhadap 
akhlak akan dikutuk hati-nurani. Seorang hakim 
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yang menerima suap atau seorang pejabat yang 

korupsi di satu sisi dapat membahagiakan istri 
dan anak-anaknya. Dengan uang (haram) yang 

diraihnya,  istri dan anak-anak mereka dapat 

memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya. 
Dari luar, keluarga hakim dan pejabat tersebut 

mungkin tampak bahagia. Tapi, hati-nurani sang 

hakim dan sang pejabat (jika istri dan anak-

anaknya tidak mengetahuinya) akan mengutuk 
habis-habisan tindakan suap dan korupnya itu. 

Pertanyaan mungkin muncul: mengapa para 

hakim penerima suap dan para pejabat yang 
korup tidak segera bertaubat, tapi malah lebih gila 

lagi menerima suap dan berkorup-ria? Jawabnya, 

nafsu-serakah itulah yang mendominasi 

kepribadiannya. Seorang Fir’aun dan Qarun saja 
pada akhir hayatnya menyesali segala perbuatan 

anti-akhlakinya. Hanya, sayang sekali terlambat. 

Contoh cukup populer di Barat adalah 
Thomas Grissom. Ia seorang Fisikawan 

berkebangsaan Amerika Serikat. Selama hampir 

15 tahun ia bekerja dengan penuh semangat 
dalam usaha pengembangan dan pembangunan 

generator neutron. Sedemikian besar 

semangatnya sehingga ia nyaris lupa akan tujuan 

benda-benda yang dibuatnya itu, yaitu 
menggalakkan dan menghasilkan senjata-senjata 

nuklir. Lama kelamaan hati nuraninya gelisah 

terutama setelah ia membaca karya Sejarahwan 
tersohor, Arnold Toynbee, A Study of History, 

khususnya kalimat berikut: “Bila orang 

mempersiapkan perang, sudah ada perang.” Pada 

saat itulah Grissom sadar bahwa ia sedang 
memberikan bantuan kepada suatu perang nuklir 

yang mampu memusnahkan sebagian besar 

permukaan bumi. Ia lalu membicarakan 
kegelisahan batinnya dengan istrinya. Ia pun 

membicarakan konsekuensi-konsekuensi 

finansial bila berhenti bekerja di Laboratorium 

Nasional Amerika. Dia akhirnya memutuskan 
berhenti, kemudian bekerja sebagai dosen dengan 

penghasilan yang jauh lebih kecil (Muthahhari, 

2013).  
Bagaimanakah fithrah seseorang yang 

lurus dapat menumbuhkan perilaku akhlaki, dan 

bagaimana pula tumbuhnya perilaku anti-akhlaki 
atau tidak berakhlak, dapat digambarkan sebagai 

berikut:

 

 

Gambar 1: Kekuatan fitrah mendorong seseorang berakhlaqul karimah 

(Rahmat, 2010) 

 

Gambar 1 kiri menunjukkan bahwa 

fithrah yang secara potensial akan 

menumbuhkan perilaku akhlaki menjadi 

kenyataan, karena faktor-faktor penguatnya 

sangat dominan, yang dalam hal ini 

kesadaran Teistik (kesadaran beragama). 

Orang seperti dalam gambar ini memiliki 

keimanan yang mantap, memiliki bekal 

pengetahuan agama yang cukup dan benar, 

dan di bawah bimbingan seorang guru (atau 

beberapa guru) yang saleh, dan hidup di 

lingkungan orang-orang yang baik 

(beragama dan berakhlaqul karimah). 

Gambar 1 tengah menunjukkan 

bahwa fithrah yang lurus memang 

menumbuhkan perilaku akhlaki, walau 

(tampak) tidak memiliki kesadaran Teistik. 

Kita menyaksikan betapa banyak orang yang 

berperilaku akhlaki, padahal kesan yang 

tampak pada orang itu tidak menunjukkan 

adanya kesadaran beragama. Kita akan 

menemukan tipe seperti dalam gambar ini 

pada orang-orang yang memiliki falsafah 
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hidup yang baik, yang sesuai dengan 

substansi ajaran Islam, mereka yang 

memiliki lingkungan pergaulan yang baik, 

orang-orang yang visioner, mereka yang 

memiliki aktivitas dan pekerjaan kredensial, 

dan mereka yang terpenuhi kebutuhan 

pokoknya. 

Gambar 1 kanan menunjukkan bahwa 

pertumbuhan fithrah terhalang oleh faktor-

faktor yang memperlemah tindakan akhlaki, 

sehingga mereka menampilkan perilaku anti-

akhlaki. Misalnya orang-orang yang hidup 

mewah lupa diri karena itu lupa Tuhan atau 

orang-orang yang sangat miskin dan tidak 

terima dengan kemiskinannya.  

 

Kondisi Objektif Sekolah 
Apakah sekolah telah mengantarkan para 

siswanya untuk berperilaku akhlaki (yang baik) ?  

Mari kita kaji kondisi sekolah secara objektif.  
Pertama, sekolah hanya membekalkan 

pengetahuan akademis, tidak membekalkan 

ketrampilan hidup (life skill). Sekolah-sekolah di 

kita - sejak SD, terutama di SMP dan SMA - lebih 
membekalkan pengetahuan-pengetahuan 

akademis, sepertinya merupakan kelanjutan dari 

Hollands Inlandse School (HIS), Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), dan 

Algemene Middelbare School (AMS), yakni SD, 

SMP, dan SMA di masa kolonial Belanda. Tapi 

di masa kolonial model sekolah yang 
bersambungan demikian (HIS-MULO-AMS) 

memang dipersiapkan untuk kalangan elite. 

Rakyat kebanyakan hanya memasuki Sekolah 
Desa (Volksschool), yang kurikulumnya lebih 

ditekankan pada ketrampilan Baca-Tulis Bahasa 

Melayu (cikal-bakal Bahasa Indonesia), 
Berhitung, dan Kerajinan Tangan (sebagai bekal 

life skill, disesuaikan dengan daerahnya, agar 

setelah keluar dari sekolah memiliki ketrampilan 

untuk bekal hidupnya). Bagi siswa yang memiliki 
kemampuan akademis bisa melanjutkan ke 

Sekolah Kelas Dua (SD bagi kalangan 

menengah), dan selanjutnya ke HIS-MULO-
AMS. 

Tentu saja kita tidak bermaksud 

membuat diskriminasi atas dasar rasial dan status 
sosial-ekonomi seperti yang dilakukan kolonial. 

Tapi mengabaikan realitas, yakni bahwa hanya 

sekitar 30% saja siswa SMA yang melanjutkan ke 

perguruan tinggi (pernah ditulis di Harian 
Kompas Sabtu dan Senin, 15 dan 17 September 

2001, tampaknya hingga kini masih relevan) 

sudah menunjukkan bahwa para siswa kita perlu 
dibekali ketrampilan hidup (life skill). 

Kedua, sekolah kita membekalkan 

banyak pelajaran, yang akibatnya serba dangkal.  
Sebagai tuntutan dari orientasi akademis, 

sekolah-sekolah di kita membekalkan banyak 

pelajaran. Di Buku Laporan Pendidikan SMP, 
misalnya saja, tercantum 10-12 Mata Pelajaran. 

Tapi dalam kenyataannya bisa lebih. Mengapa? 

Jawabannya, pelajaran IPA yang seyogianya 

lebih merupakan IPA-Terpadu menjadi beberapa 
pelajaran, yakni IPA-Fisika, IPA-Biologi, dan 

IPA-Geografi. Demikian juga IPS yang 

seharusnya merupakan IPS-Terpadu menjadi 
beberapa pelajaran juga, yakni IPS-Ekonomi dan 

IPS-Sejarah. Prof. Muhammad Numan Somantri, 

M.Sc. (Guru Besar dan mantan Rektor UPI) 

malah mengkritik juga disiplin ilmu-ilmu sosial 
di SMA. Karena tidak merupakan pre-requisite, 

maka ilmu-ilmu sosial di SMA sebaiknya 

diberikan secara terpadu, yakni IPS-Terpadu, 
yang lebih ditekankan kepada fungsi 

bermasyarakat dan metodologi berpikir sosial! 

Pendekatan disiplin selama ini, lanjut Prof. 
Numan, tidak banyak membawa manfaat baik 

bagi studi lanjutan di perguruan tinggi ataupun 

hidup di masyarakat. (Somantri, 1990). 

Ketiga, sekolah lebih membina 
mentalitas pegawai, malah - meminjam istilah 

Peter F. Drucker - lebih sebagai worker. Drucker 

membedakan worker dengan employee. Di antara 
perbedaan yang menonjol, worker hanya bekerja 

berdasarkan perintah (atasan ataupun petunjuk 

tertulis) dan menerima imbalan yang bersifat 
tetap. Sedangkan employee bekerja atas dasar 

inisiatif dan kreativitasnya sehingga penghasilan 

yang didapatnya pun lebih didasarkan atas 

kehendak dirinya. (Rakhmat, 1997). 
Memang, secara tertulis sekolah-sekolah 

kita tidak pernah mencantumkan bahwa 

lulusannya dipersiapkan untuk bekerja di suatu 
bidang, kecuali Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) dan sekolah-sekolah kedinasan, seperti 

Sekolah Perawat Kesehatan yang dipersiapkan 

untuk menjadi perawat di klinik-klinik dan rumah 
sakit). Tapi dengan menyandang Ijazah anak-

anak kita tampak segan bekerja di bidang-bidang 

yang bukan pegawai. Ijazah sepertinya sebuah 
jimat yang dibawa ke mana-mana dan melamar 

ke sana-sini, tanpa berbekal satu ketrampilan-

teknis pun. Dr. Moh. Zen dalam disertasinya di 
UPI (1994) terkesan merekomendasikan agar 

“Orang Laut” di Kepulauan Riau cukup sekolah 

hingga SD saja karena nilai-nilai tradisional pada 

“Orang Laut” cukup membekalkan kecerdasan 
dan kesejahteraan. Tapi mereka yang bersekolah, 

terutama hingga tamat SMA, malah menjadi 

miskin karena hanya mengidam-idamkan kerja 
kantoran (yang kalaupun diterima bekerja di 
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kantor mendapatkan penghasilan yang jauh lebih 

kecil ketimbang tamatan kelas 4 SD pencari ikan 
di laut). Tampaknya belum ada penelitian yang 

lebih baru tentang hal ini.  

Keempat, sekolah kita mengantarkan 
kesuraman hidup dan pengangguran. Bahwa pada 

kenyataannya sekitar separoh lulusan SMP yang 

tidak melanjutkan ke SLTA dan sekitar 70% 

lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke 
perguruan tinggi menunjukkan bahwa orientasi 

akademik dan disiplin ilmu pada sekolah-sekolah 

kita seharusnya dipandang keliru. Dengan 
berbekal pengetahuan akademik dan disiplin ilmu 

yang minim, apa yang dapat diperbuat oleh para 

lulusan sekolah kita? Para sarjana kita pun 

dengan disiplin akademik tertentu dan mendalam 
masih perlu dipertanyakan kemampuan 

berkarirnya, kecuali menjadi “pegawai” yang 

peluangnya justru sudah sangat terbatas. Di 
Kabupaten Tasikmalaya saja yang punya tradisi 

berwirausaha angka penganggurannya cukup 

memprihatinkan. Celakanya lagi berkorelasi-
positif dengan pendidikan. Semakin tinggi 

pendidikan, semakin tinggi pula angka 

penganggurannya. Data Biro Pusat Statistik 2019 

menunjukkan tingkat pengangguran lulusan 
diploma dan universitas masing-masing berada di 

kisaran 6 hingga 7 persen, jauh di atas tingkat 

pengangguran lulusan SD (2,7 persen) dan SMP 
(5 persen) (Tejo, 2019).  

Untungnya, penyelenggara persekolahan 

adalah pemerintah, sehingga tidak ada 
masyarakat yang menggugat. Bandingkan 

dengan lembaga-lembaga pendidikan dan 

ketrampilan swasta yang sering dituduh menipu 

karena lulusannya tidak bekerja sebagaimana 
yang dijanjikan dalam brosur-brosur mereka! 

Bisa saja pihak persekolahan mengelak: Kami 

tidak pernah menjanjikan suatu pekerjaan bagi 
para lulusan sekolah kami. Kami hanya 

membekalkan ilmu kepada mereka. Masalah 

pekerjaan adalah soal lain, urusan dunia usaha! 

Tapi, bila kita sadari bahwa dunia usaha tidak 
mampu menyerap tenaga kerja, seyogianya 

paradigma persekolahan perlu ditinjau kembali. 

Bahwa pada kenyataannya kebanyakan lulusan 
SMP dan SMA tidak melanjutkan studi, perlunya 

orientasi ketrampilan hidup (life skills, terutama 

basic life skills dan cukup satu ketrampilan hidup 
yang bersifat teknis). 

Kelima, sekolah kita membekalkan 

banyak pengetahuan dan ketrampilan beragama, 

tapi dengan waktu yang sangat minimum, hanya 
2 jam perminggu. Ketrampilan minimum saja dan 

sangat diinginkan, yaitu siswa trampil membaca 

dan menulis Al-Quran, tidak pernah berhasil. 
Ketrampilan yang seharusnya sudah dikuasai 

siswa SD ini nyatanya hingga menjadi mahasiswa 

pun masih belum bisa. Para siswa yang bisa 
membaca Al-Quran adalah mereka yang di 

rumahnya memang suka mengaji, misalnya 

mengikuti Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKA) 
dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA). Tapi 

mereka yang masuk TKA dan TPA hanya sekitar 

10%-30% siswa SD, sehingga siswa SD hingga 

mahasiswa yang tidak bisa membaca dan menulis 
Al-Quran mencapai sekitar 60%-70%. 

Celakanya lagi guru-guru agama terlalu 

berorientasi klasikal, padahal pengetahuan agama 
dan keberagamaan siswa sangat beragam. 

Sebagai contoh ketrampilan baca-tulis Al-Quran 

di SD. Siswa yang masuk TKA dan TPA sudah 

pandai tulis-baca Al-Quran, sementara yang tidak 
masuk TKA dan TPA tidak bisa sama sekali. Di 

TKA dan TPA anak-anak belajar dengan 

menggunakan metode Iqra, metode Bilhikmah, 
atau metode-metode baru lainnya. Tapi guru 

agama SD mengikuti urutan-urutan Buku Agama 

yang tidak menggunakan metode-metode teruji, 
yang akibatnya gagal mengantarkan anak-anak 

trampil baca-tulis Al-Quran, dan menjemukan 

bagi anak-anak lainnya yang sudah pintar. 

Memang ada juga guru-guru yang tidak 
demikian. 

Keenam, pendidikan agama Islam di 

sekolah lebih menonjolkan pengetahuan dan 
ketrampilan agama yang tidak substantive. 

Dalam pembimbingan PPL seorang guru PAI 

yang cukup kreatif mengeluh. Ia mengadakan 
eksperimen menuntaskan pembelajaran shalat. 

Hasil pre-test siswa kelas VII hanya 30% yang 

bisa shalat. Selebihnya, 70%, tidak bisa shalat. Ia 

ubah kurikulum PAI seluruhnya hanya 
pembelajaran shalat. Guru pun memberikan 

ancaman jika tidak bisa shalat tidak akan lulus 

PAI, dan jika tidak lulus PAI berarti tidak bisa 
naik kelas. “Berhasil?” Menjelang kenaikan kelas 

seluruh siswa kelas VII bisa shalat. Kemudian 

libur panjang. Guru PAI tersebut meminta 

mengajar di kelas VIII dengan tujuan untuk 
menuntaskan eksperimen, apakah mereka masih 

tetap bisa shalat. Dia kaget. Naik kelas VIII 

ternyata hanya 30% siswa yang bisa shalat, 70%-
nya tidak bisa shalat, kembali ke asal. Ketika 

dosen PPL bertanya, mengapa kemampuan 

shalatnya kembali ke asal? Guru PAI menjawab, 
karena hanya 30% siswa yang benar-benar suka 

mengerjakan shalat. Guru kemudian bertanya 

kepada dosen PPL, bagaimana ya Pa caranya agar 

siswa mau shalat? Kepada guru dijelaskan bahwa 
shalat itu bukanlah pengetahuan dan ketrampilan, 

melainkan kesadaran. Karena kesadaran, maka 

usahakan bangkitkan kesadarannya: pentingnya 
shalat, bahaya tidak shalat, shalat yang khusyu`, 
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hindari shalat sahun, dan tonjolkan pentingnya 

dampak shalat yang dapat mencegah perbuatan 
keji dan munkar. Jangan sampai shalat tapi 

akhlaknya tidak berubah. Orang yang shalat itu 

harus semakin baik akhlaknya. Guru kaget, 
karena merasa baru kali itu saja mendapat 

penjelasan tentang shalat. Ibadah shalat harus 

simetris dengan akhlak (Rahmat, 2019).  

 

Apa Yang Harus Dilakukan Sekolah? 
Apa yang perlu dilakukan sekolah agar 

berperan dalam pembinaan akhlak? Jawabannya, 

perlu dilakukan perubahan-perubahan mendasar 

dengan cara mengikis faktor-faktor yang 

memperlemah dan menonjolkan faktor-faktor 
yang memperkuat akhlak. Adapun secara khusus 

dan operasional, sekolah (baca: Kepala Sekolah 

dan Guru-guru, terutama Kepala Sekolah) perlu 
melakukan hal-hal berikut: 

 Pertama, ubah orientasi sekolah. Selama 

ini sekolah hanya berorientasi akademik. Kini 

saatnya sekolah diorientasikan untuk membantu 
“sukses hidup” para siswa. Dengan 

diberlakukannya otonomi sekolah, School Based 

Management,  maka masing-masing sekolah 
perlu berani menegaskan visi dan misinya yang 

sesuai dengan kondisi ril para siswa. Bagi sekolah 

yang para siswanya memang potensial 
melanjutkan studi setinggi-tingginya (memiliki 

minat dan kemampuan akademik, juga ekonomi), 

maka sekolah tersebut sangat layak menegaskan 

visi dan misi akademik yang tinggi. Tapi bagi 
sekolah yang para siswanya tidak akan 

melanjutkan studi, maka perlu ditonjolkan 

orientasi basic life skills dengan kurikulum 
akademik yang minimum, dengan tidak 

mengabaikan minoritas siswa yang potensial 

melanjutkan studi.  
 Pembagian kelas atas dasar orientasi 

akademik atau basic life skills tampaknya 

merupakan solusi yang tidak bisa ditawar-tawar 

lagi. Basic life skills yang perlu dibekalkan 
kepada para siswa terutama: communication skill 

(ketrampilan komunikasi), thinking skill 

(ketrampilan berpikir), selling skill (ketrampilan 
menjual), dan technical skill  (ketrampilan 

teknis). Sangat beralasan karena ketrampilan ini 

mendasari basic life skills yang lainnya. Pada 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi ketrampilan 
komunikasi ini perlu lebih ditekankan kepada 

negosiation and lobbying skill (ketrampilan 

melobi dan bernegosiasi). Thinking skills - yakni 
ketrampilan-ketrampilan berpikir yang produktif, 

seperti berpikir positif, berpikir kreatif, berpikir 

inovatif, dan berpikir divergen - perlu dibekalkan 
karena selama ini para siswa, sebagaimana 

umumnya manusia Indonesia, cenderung berpikir 

negatif, konservatif, dan konvergen. Selling skill 
- memasarkan barang ataupun jasa - sangat perlu 

dibekalkan karena masyarakat kita hanya mampu 

memproduksi tapi tidak mampu menjual. 
Pemerintah dan LSM, termasuk LPM universitas, 

sudah banyak melakukan pelatihan ketrampilan 

produksi tapi gagal karena tidak disertai selling 

skilll. Di Jawa Barat sebuah universitas mendapat 
proyek milyaran rupiah untuk mengentaskan para 

penganggur berpendidikan. Sayang sekali 

hasilnya nihil karena setelah para terlatih 
menguasai ketrampilan produksi,  mereka tidak 

mampu memasarkan barang dan jasanya. 

Technical skill yang perlu dikuasai para siswa 

cukup satu ketrampilan teknis yang sesuai dengan 
minat dan kemampuan siswa serta potensi 

daerah. Ketrampilan teknis yang dimaksud 

misalnya: service komputer/tv, menjahit/ 
membordir, pemandu wisata, pertanian 

hidroponik, membuat makanan awet (seperti 

kripik kentang), pembungkusan dan pengemasan 
(packing) terutama untuk makanan awet, 

membuat taman, potong rambut, mengajarkan 

matematika untuk anak SD, mengajarkan baca-

tulis Al-Quran, dan lain-lain). 
 Kedua, rampingkan kurikulum. Tentang 

gemuknya kurikulum kita memang disadari sejak 

dulu. Kurikulum 1994 merupakan satu upaya 
perampingan kurikulum, tapi terbukti masih 

gemuk. Guru-guru masih merasa betapa beratnya 

untuk menyelesaikan kurikulum. Angka-angka 
Nilai Hasil Ujian Nasional (NEM dan istilah-

istilah lainnya) masih sangat memprihatinkan. 

Hanya minoritas siswa yang memperoleh NEM 

tinggi. Biasanya dari mereka yang bersekolah di 
sekolah-sekolah “unggulan” (baca: sekolah yang 

menyeleksi NEM secara ketat) dengan fasilitas 

belajar yang lebih dari mencukupi, ditambah 
dengan bimbingan belajar. Artinya, kurikulum 

kita ini sebenarnya hanya cocok untuk minoritas 

bangsa Indonesia! 

 Apa yang diperoleh anak-anak kita dari 
sekolah? Jawabnya, tidak ada satu pun ilmu atau 

ketrampilan, karena anak-anak kita belajar 

banyak ilmu yang akibatnya serba canggung dan 
terlupakan. Karena itu upaya ke arah 

perampingan kurikulum mutlak perlu dilakukan. 

Sekolah-sekolah, khususnya Kepala Sekolah, 
perlu memiliki keberanian untuk merampingkan 

kurikulum yang fungsional bagi para siswa 

asuhannya. Tidak perlu menunggu juklak dan 

juknis, karena selain sekarang ini era otonomi 
sekolah juga pemerintah pusat dan daerah pun 

tidak mungkin memahami apa yang ada di 

sekolah masing-masing. Peningkatan mutu 
pendidikan yang dibarengi dengan peningkatan 
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pendidikan para guru seyogianya menghasilkan 

guru-guru yang visioner dan inovatif, yang 
memiliki kemampuan mengembangkan 

kurikulum fungsional sesuai kondisi ril para 

siswa yang dihadapinya. 
 Ketiga, kembangkan kreativitas siswa. 

Selama ini siswa tidak diberi waktu khusus untuk 

mengembangkan kreativitasnya secara 

terbimbing. Kurikulum seluruhnya 
dikembangkan oleh pihak-pihak di luar siswa. 

Kalau perlu sekolah menyisihkan satu hari penuh 

khusus untuk pengembangan kreativitas. Ada 
sekolah-sekolah yang telah mengembangkan 

model ini, misalnya SMA (Plus) Muthahhari 

dengan X-Day-nya (sejak 1996) dan SMA Negeri 

1 Lembang dengan Hari Kreatif-nya (mulai 
2001). Basic life skills bisa diberikan di hari 

kreatif ini! 

 Keempat, perkaya Pendidikan Agama 
Islam. Dengan cara bagaimana pun dan oleh siapa 

pun Pendidikan Agama di sekolah tidak mungkin 

berhasil. Masalahnya, porsinya sangat kecil, 
hanya 2 jam perminggu. Padahal muatan agama 

sangat besar. Kita memang tidak bermaksud 

mengubah sekolah menjadi pesantren (dalam arti 

hanya mengajarkan ilmu-ilmu pesantren), tapi 2 
jam perminggu sangat tidak proporsional. Di 

negara-negara yang mayoritas Islam, porsi 

pendidikan agamanya cukup banyak. Di 
Pakistan, misalnya, sepertiga kurikulum 

bermuatan agama (Asian Centre of Educational 

Innovation for Development, 1977). Malah 
pendidikan dasar di Iran separoh kurikulumnya 

bermuatan agama (Bureau of Research on 

International Educational Systems, 1984).  

 Bagaimana caranya? Teknisnya, 
misalnya tidak harus  mengubah kurikulum 

agama dari 2 jam menjadi 10 jam pelajaran 

(walau boleh, dan bagus seperti di sekolah-
sekolah unggulan), tapi bisa dengan model lain. 

Yayasan Baitul Hikmah Indonesia (YBHI) yang 

didirikan beberapa dosen Agama MKDU UPI 

mengembangkan model Kutab di SD, Pesantren 
Sabtu-Minggu di SMP, Program Paket Ilmu-Ilmu 

Islam di SLTA (sistem paket pertama kali 

dikembangkan di SMA Plus Muthahhari), selain 
Pesantren Kilat dan Pesantren Liburan yang 

sudah mentradisi. Selain itu iklim beragama pun 

perlu diciptakan di sekolah, misal membiasakan 
membaca Al-Quran ketika memulai pelajaran, 

termasuk program pengentasan buta-huruf baca-

tulis Al-Quran. Di sekolah yang menjalankan 

program baca Al-Quran harian (selain program 
pintar baca-tulis Al-Quran), hasilnya di luar 

dugaan. Dalam kedisiplinan, misalnya kehadiran 

tepat waktu, menaik tajam. Semula jumlah siswa 
yang kesiangan mencapai 60-70 orang perhari. 

Sekarang, setelah diadakan program baca Al-

Quran, siswa yang terlambat datang hanya sekitar 
12-14 orang. Ini mungkin pengaruh ruhaniah dan 

kemukjizatan Al-Quran. Dan yang lebih penting 

lagi pendidikan agama Islam harus 

menonjolkan akhlak mulia, jangan hanya 

menonjolkan pengetahuan dan ketrampilan 

agama saja (Rahmat, 2019). 
 

KESIMPULAN 

Dari serangkaian pembahasan 

tentang permasalahan pendidikan agama 

Islam, pendidikan akhlak dan karakter, 

permasalahan sekolah, serta perlunya 

sekolah melakukan pendidikan agama Islam 

serta pembinaan akhlak dan karakter secara 

lebih serius, hasilnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

1. Pendidikan akhlak merupakan 

pendidikan yang paling utama. Adapun 

pendidikan akhlak dalam Islam haruslah 

berbasis keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT. Artinya, pendidikan 

agama Islam harus lebih menonjolkan 

dimensi akhlak sebagai upaya 

peningkatan keimanan dan ketakwaan.  

2. Secara teoritis, pendidik pertama dan 

utama adalah orangtua, terlebih-lebih 

dalam pembinaan agama dan akhlak 

mulia. Sekolah hanyalah bersifat 

komplementer, sekedar melengkapi dari 

apa yang telah dilakukan orangtua di 

rumah. Tapi hal itu akan terjadi 

manakala orangtua memang benar-benar 

berperan sebagai pendidik dan teladan 

bagi anak-anaknya.  

3. Bagaimana halnya jika orangtua tidak 

melaksanakan peran pendidikan dan 

keteladanan? Justru dewasa ini terjadi 

krisis keteladanan orangtua! Dalam 

kondisi demikian, siapa yang 

bertanggung-jawab dalam pembinaan 

akhlak? Di sinilah urgensinya sekolah 

dalam pembinaan pendidikan akhlak dan 

karakter. 
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ABSTSRAK  

Kehadiran agama Islam adalah memberi pencerah kehidupan manusia mencapai kehidupan yang 

damai. Menyatunya hati, pikiran dan berbuat ihsan merupakan kekuatan karakter manusia mulia. 

Pendidikan karakter pada hakikatnya adalah upaya mengaktualkan kekuatan dan potensi 

kesucian diri (firah) dan memasukkan citra keilahian pada diri manusia. Pendidikan demikian 

akan melahirkan manusia unggul dan tangguh dalam menghadapi dinamika dan tantangan di era 

disrupsi. 

Makalah ini mengkaji tentang transformasi agama sebagai fondasi pendidikan karakter di era 

revolusi Indusatri 4.0. Era ini agama dan pendidikan agama tetap memegang kendali utama 

untuk memberi landasan dalam membangun karakter manusia. Agama dengan pesan keilahian 

dan kemanusiaan yang bersifat universal, memiliki nilai transformatif sebagai   fondasi dan 

menjadi kekuatan inspirator dan motivator untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan karakter. 

Mekanismenya adalah upaya spiritualisasi pendidikan dengan menginternalisasikan ruh tauhid 

pada peserta didik menuju insan kamil. 

 

Kata kunci: Transformasi Agama, Fondasi, Pendidikan Karakter. 

 

A. Pendahuluan 

Dunia semakin   terbuka di era 

revolusi industry 4.0. Perubahan yang cepat 

serta persaingan yang kompetitif dalam 

berbagai bidang kehidupan manusia, 

memerlukan sumberdaya manusia yang 

tangguh dan unggul serta memadai, baik 

kuantitas maupun kualitas sebagai 

pendukung utama dalam pembangunan 

bangsa dan negara. Untuk memenuhi 

sumberdaya manusia tersebut, pendidikan 

memiliki peran yang sangat penting. Hal ini 

sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada 

Pasal 3, yang menyebutkan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Inilah karakter manusia Indonesia, 

sehingga mampu bersaing, beretika, 

bermoral, sopan santun dan berinteraksi 

dengan masyarakat pada zamannya. 

Bagi Islam, kemajuan dan perubahan 

dalam kemodernan merupakan hukum 

sejarah atau sunnatullah yang harus dilalui 

manusia. Revolusi Industri 4.0 tidak perlu 

dianggap ancaman bagi agama, pun 

sebaliknya agama bukanlah ancaman 

terhadap revolusi Industri 4.0. Dalam 

kaitan ini perlu ditekankan pentingnya 

usaha mengharmoniskan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (Iptek) dengan agama 

(Imtaq). Iptek harus selalu dilandasi oleh 

nilai-nilai moral-agama agar tidak bersifat 

destruktif terhadap nilai-nilai kemanusiaan 

mailto:fadloli@polinema.ac.id
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(dehumanisasi). Sedangkan ajaran agama 

harus didekatkan dengan konteks 

modernitas, sehingga dapat bersifat 

kompatibel dengan segala waktu dan 

tempat. 

Dalam dinamikanya pendidikan telah 

dipaksa untuk menuruti konsep 

development-kapitalis yang terelaborasi 

sedemikian rupa, demi memenuhi kebutuhan 

industrialisasi, sehingga pendidikan yang 

seharusnya menjadi media pemberdayaan 

malah menjadi sarana pembodohan yang 

sistematis, penciptaan robot-robot 

intelektual yang terprogram secara maraton 

dan monoton. Kapitalisasi pendidikan 

merebak dalam dunia pendidikan tinggi,  

sehingga hakikat pendidikan untuk semua 

(education for all), sebagai hak invidu 

warga negara tidak berjalan secara adil, 

karena tergantikan oleh pendidikan sebagai 

barang dagangan ( Ma’arif, 2007:105) 

 Kapitalisasi sekolah dan pendidikan, 

akhirnya pendidik dan pendidikan 

kehilangan karakter manusia sebagai citra 

Tuhan, kehilangan rasa “cinta” (cinta kepada 

Tuhan, Alam dan manusia), sehingga 

menghasilkan manusia-manusia yang 

hedonis, manusia yang terbelah, manusia 

korup dan suka hutang dan melahirkan 

kekerasan di sekolah dan masyarakat bahkan 

negara. 

Untuk itu, transforrmasi nilai agama 

melalui pendidikan adalah amat penting 

untuk  mewujudkan sebuah pemahaman  

Islam yang holistik serta untuk 

membumikan ajaran Islam yang rahmatal 

al-alamin. Pendidikan Islam akan 

melahirkan sosok manusia yang cerdas dan 

manusia yang beradab.  Mereka itulah 

manusia yang saleh, insan kamil, dengan 

berbagai keterampilan dan kemampuan serta 

mandiri untuk menjadi “abdullah sekaligus 

khalifatullah di muka bumi (Mas’ud, 

2003:7).  

Tranformasi nilai agama  dalam proses 

pendidikan juga untuk mengakhiri dikotomi 

dalam diri manusia antara hati dan akal, 

pendidikan umum dan agama. Realitasnya, 

dunia pendidikan masih mengalami 

parsialisasi antara intlektual dan spiritual, 

akibatnya pendidikan telah menciptakan 

output yang terpecah.  Prototipe output 

pendidikan yang parsial, adalah  (1) 

Memiliki kemampuan intelektual yang 

menguasai teknologi mutakir, namun kurang 

menghayati nilai-nilai luhur ajaran agama, 

(2) Memiliki penghayatan nilai luhur ajaran 

agama, namun tidak menguasai teknologi 

dan dinamika masyarakat, dan (3) memiliki 

kemampuan intlektual yang mampu 

menguasai ajaran agama, namun tak mampu 

menghayati nilai-nilai luhur sebagai 

substansi ajaran agama (Nizar, 2007). 

Agama dengan nilai transformasinya 

melalui proses pendidikan karakter harus 

menjadi  fondasi dan memberi arah 

perkembangan dinamika masyarakat, karena 

ajaran  Islam tidak hanya memberi fondasi  

tentang  tazkiyah al-nafs (pensucian diri) 

tetapi juga secara ideal telah memberi arah 

untuk mewujudkan tazkiyah al-madaniyyah 

(pensucian peradaban). Hilangnya tazkiyah 

al-anfs dan tazkiyah al-madaniyyah dalam 

kehidupan masyarakat modern telah 

mempengaruhi  pola pikir rasionalistik, yang 

dalam proses dinamikanya akan  melahirkan 

goncangan kejiwaan (Mahzar, 2004).  

B. Agama Sebagai Landasan Pendidikan  

Karakter 

Al-Quran merupakan kitab suci yang 

menjadi sumber pendidikan dan mendidik 

manusia (Q.S. 110: 1-5; 66:6; 31: 12). Al-

Quran  berfungsi sebagai pencerah (hudan) 

kepada manusia dan orang bertaqwa (Q.S. 2: 

185, 2-3). Umat Islam dalam  menangkap 

pesan al-Quran terbagi menjadi  tiga 

kelompok, yaitu: dholim, muqtasid dan 

sabiqul khairat  (Q.S. 35:32). Al-Quran 

mendorong  kepada umat Islam untuk 

senantiasa membaca dan meningkatkan 

kualitas keberagamaan yang   formalis 

menuju   substansi dan kaffah  (Q.S.; 49: 14-
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15; 107:1-7; 2:208), sehingga  menjadi 

manusia muttaqin dan  merdeka (Q.S. 2: 

177; 112: 2; 90:11-18).  

Pengalaman dan penelitian telah 

banyak membuktikan bahwa untuk dapat 

meraih puncak prestasi, menjadi pribadi-

pribadi yang sukses dan berbahagia dalam 

hidup dan kehidupan sekarang ini tidak 

banyak ditentukan oleh kecerdasan 

Intelektual. Para ahli psikologi sepakat 

bahwa faktor IQ hanya menyumbangkan 

sekitar 20 % dalam faktor-faktor 

keberhasilan. Sisanya 80 % ditentukan oleh 

faktor EQ dan SQ (Akmal, dalam 

Muhmidayeli,2007:33). Bahkan Gay 

Hendricks dan Kate Ludeman (dalam 

Agustian, 2005: 9) mengatakan, 

kemungkinan besar kita akan menemukan 

para mistikus (spiritualis) sejati di ruang 

rapat perusahaan-perusahaan besar bukan 

ditempat-tempat ibadah. Para mistikus ini 

mengamalkan nilai-nilai spiritual  yang 

mereka ajarkan di perusahaannya, bahkan 

keduanya meramalkan bahwa para 

pengusaha yang sukses pada abad 21 akan 

menjadi pemimpin spiritual.  

Pertanyaan selanjutnya adalah 

karakter apa yang membawa mereka dalam 

kesuksesan? Para pebisnis dunia telah 

merumuskan hasil diskusi mereka tentang 

nila-nilai spiritual yang  

mampu membantu mereka menjadi 

”Powerful Leaders”. Mereka sepakat 

menyatakan bahwa paham spiritualisme 

mampu menghasilkan lima hal: 

1) Integritas atau kejujuran 

2) Energi atau semangat 

3) Inspirasi atau ide dan inisiatif 

4) Wisdom atau bijaksana, serta 

5)  Keberanian dalam mengambil keputusan 

(Agustian, 2003). 

Dalam konteks pendidikana karakter,  

agama Islam  menjadi salah satu tumpuan 

utama bagi penguatan watak bangsa. 

Dengan berbagai kekuatan yang dimilikinya 

– antara lain kekuatan motifatif, kreatif, 

inovatiof dan profetis – agama dapat 

berperan mendorong transformasi kultural. 

Namun kenyataan historis agama di 

Indonesia belum sepenuhnya berhasil 

mengaktualisasi potensi profetiknya untuk 

perubahan sosial yang signifikan. Hal ini 

disebabkan karena agama, dalam perlakuan 

umum masyarakat, masih merupakan 

“agama kebaktian” (secramental religion) 

yang hanya melahirkan keberagamaan yang 

bersifat ritualistik-spiritualistik. 

Untuk mengaktualkan kekuatan-

kekuatannya, agama perlu menampilkan diri 

sebagai ”agama etik” (Ethical Religion), 

yaitu agama yang berorientasi pada 

pengembangan etika dalam arti yang seluas-

luasnya. Dalam perspektif tersebut, agenda 

mendesak  yang dilakukan adalah 

perumusan etika keagamaan yang dapat 

mendorong umat beragama untuk 

mempunyai orientasi hidup yang dinamis 

dan progresif. Kemudian yang tidak kalah 

pentinya adalah dirumuskan etika 

keagamaan yang dapat meningkatkan etos 

kerja, etos ilmu dan etos kebersamaan 

dikalangan umat beragama.  

Manusia sukses namun tidak bahagia 

adalah manusia yang  beredar di luar garis 

orbit hidupnya, mereka menderita penyakit 

“Spiritual patology atau spiritual illness. 

Mereka kehilangan sandaran hidup sejati 

“Allah” (tauhid) dalam dirinya (Ginanjar, 

2003). 

Orientasi hidup materialis dan 

spiritualis akan membawa dampak terhadap 

cara pandang dalam menentukan masa 

depan dan tantangan yang dihadapi 

seseorang. Pandangan materialis, 

berorientasi pada kehidupan dan kenikmatan 

sesaat atau kebahagiaan semu. Dalam 

menghadapi persoalan hidup pandangan 

materialis senantiasa mengandalkan 

rasionalitas semu dan lari dari nilai spiritual 

(Tuhan). Sedangkan pandangan spiritualis, 

berorientasi kepada aspek jangka panjang 

“ketenangan dan kebahagiaan” hidup, dalam 
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menghapi persoalan hidup senantiasa sabar 

dan tawakkal. Sebagaimana skema gambar 
di bawah.                                           

     

                                                     Gambar 

                                      Orientasi Hidup Manusia 
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membangun masyarakat Islam mencapai 

puncak peradaban, mampu mencapai 

predikat khairah ummat dan 

keberadaannya membawa kebahagian 

untuk semua (rahmatan lil ‘alamin).   

Karakter manusia “sempurna” 

sebagaimana ditampilkan oleh para Nabi 

dalam kehidupan sehari-hari. Bila seseorang 

memahami akhlak para nabi (sejak Nabi 

Adam sampai dengan  Nabi Muhammad 

saw) dan turut mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari berarti orang tersebut 

telah memiliki karakter. Jadi karakter yang 

harus dibangun adalah karakter yang baik, 

bila tidak niscaya yang berkembang adalah 

karakter yang tidak baik. (Fa alhamaha 

fujuroha wa taqwaha. Qod aflaha man 

zakkahaa, wa qod khoba man dassaha) 

Agar dapat memiliki karakter profetik 

maka 3 aspek utama dalam diri manusia 

harus diberikan perhatian secara seimbang, 

yakni hati, emosi, akal. (Nabi bersabda: 

Ketahuilah bahwa dalam diri setiap kalian 

ada ”mudghoh” (segumpal daging), jika 

mudghoh itu bersih maka semua yang 

ditampilkan oleh orang tersebut juga bersih 

(baik), dan jika mudghoh itu rusak maka 

yang ditampilkan oleh orang tersebut juga 

rusak (tidak baik). Ketahuilah bahwa yang 

disebut mudghoh itu adalah al-qolb (hati). 

(Al-Hadist) 

Bila dicermati secara kritis, 

hilangnya kesucian diri (fitrah) dan cahaya 

hati, maka akan hilang  karakter pada diri 

manusia. Hilangnya karakter manusia akan 

melahirkan persoalan global yang  

menyentuh sisi-sisi kemanusiaan, seperti 

persoalan anomali, alienation, dan krisis 

tentang makna dan tujuan hidup (meaning 

and purpuse of life). Krisis tujuan hidup ini 

akan berdampak pada gaya hidup manusia, 

yang hanya mengandalkan nilai kebendaan, 

serta terjadinya penyimpangan prilaku 

masyarakat, seperti seks bebas, kekerasan, 

korupsi dan tindakan anti kemusiaan 

lainnya. Pengingkaran terhadap fitrah 

(nurani) sebagai kesucian diri manusia maka 

sekaligus menodai hal-hal yang bersifat 

prinsipil dalam hidup manusia dan 

merupakan dosa kemanusiaan (Tasmara, 

2001) yaitu:  

1. Kekayaan tanpa kerja (wealth 

without work) 

2. Kenikmatan tanpa suara hati 

(pleasure without conscience) 

3. Pengetahuan tanpa karakter ( 

knowledge without character) 

4. Perdagangan tanpa etika 

(moralitas) ( commerce without 

morality) 

5. Ilmu pengetahuan tanpa 

kemanusiaan  (science without 

humanity) 

6. Agama tanpa pengeorbanan 

(religion without sacrifice) 

7. Politik tanpa prinsip ( politic 

without principle)  

Nilai kemanusian dan nurani manusia tetap 

bertahan selama manusia berada dalam 

kesadaran diri serta terpenuhinya aspek 

spiritualitas sebagai kebutuhan hidup yang 

fundamental. Adapun aspek spiritualitas  

yang harus dipenuhi sebagai kebutuhan 

dasar manusia (Fadloli:2018) adalah: 

➢ Agama, berislam dan beriman   

(QS. 7: 172; 30:30) 

➢ Kasih sayang  (QS. 3: 31; 4: 

36:17:23-24; 31:12-15; 3:159) 

➢ Keindahan  (QS. 3: 14) 

➢ Harga diri  (QS. 95: 4-5; 89: 27-30;  

91: 7-10) 

➢ Kedamaian  (QS. 10:25) 

➢ Kebenaran   (QS. 2:147;  17: 81) 

➢ Aktualisasi diri  (QS. 67: 2) 

➢ Berkeluarga (QS: 30:21) 

➢ Bermasyarakat (QS. 103: 1-3) 

C. Mekanisme Pendidikan Karakter 

adalah Spiritualisasi Pendidikan. 

Robert L.Ebel. (dalam 

Muhmidayeli,2007:8) mengungkapkan 

bahwa beberapa penyebab terpinggirkannya 

perhatian sekolah terhadap penumbuh 
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kembangkan perilaku moral anak didiknya 

diantaranya: 1) dalam masyarakat telah 

terjadi penekanan yang amat kuat terhadap 

kebebasan individu dari pada tanggung 

jawab personal, 2) lebih mementingkan hak-

hak sipil dari pada kewajiban sipil dan 3) 

adanya semacam kecenderungan dalam 

masyarakat bahwa melihat perubahan dan 

inovasi sebagai sesuatu yang lebih baik dari 

tradisi dan stabilitas didalam kehidupan.  

Life is education and education is 

life (Rupert C. Lodege:1974 dalam 

Rizal:2007). Pendidikan tidak akan punya 

arti bila manusia tidak ada di dalamnya. Hal 

ini disebabkan, karena manusia merupakan 

subyek dan obyek pendidikan. Artinya 

manusia tidak akan bisa berkembang dan 

mengembangkan kebudayaannya secara 

sempurna bila tidak ada pendidikan. Untuk 

itu tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa 

eksistensi pendidikan merupakan salah satu 

syarat yang mendasar bagi meneruskan dan 

mengekalkan kebudayaan manusia. Di sini 

fungsi pendidikan berupaya menyesuaikan 

(mengharmonisasikan) kebudayaan lama 

dengan kebudayaan baru secara proporsional 

dan dinamis. 

Untuk mewujudkan transformasi 

agama sebagai fondasi pendidikan 

karakter maka diperlukan spiritualisasi 

pendidikan. Yaitu memasukkan ruh 

agama berupa nilai ketuhanan dan 

kemanusian sebagai nilai universal pada 

setiap proses  pembelajaran.  

Spiritualisasi pendidikan akan berhasil 

jika pendidikan  mendasarkan bangunan 

epistimologinya ke dalam tiga kerangka 

ilmu  yaitu:  dasar filsafat, tujuan nilai, 

dan orientasi pendidikan (Sukidi, 2002). 

1. Dasar filsafat. Jika pendidikan sekuler 

mendasarkan diri pada filsafat 

antroposentrisme, maka spiritualisasi 

pendidikan tentu mengedepankan filsafat 

teosentrisme. Perbedaan titik pijak ini 

jelas menimbulkan visi, watak, dan 

sistem pendidikan berbeda. Jika 

konstruksi pendidikan berangkat dari 

filsafat antroposentrisme, maka ia lebih 

mendasarkan diri pada pemikiran 

manusia dalam rangka "sekulerisasi 

pendidikan"- umum versus agama-untuk 

orientasi duniawi semata. 

Berbeda dengan spiritualisasi 

pendidikan yang lebih mengedepankan 

filsafat teosentrisme, ia bersandar pada 

pijakan dan orientasi ketuhanan. Tiap 

kerja manusia (orientasi kemanusiaan), 

termasuk menimba setetes ilmu pun, 

punya nilai dan implikasi pada orientasi 

ketuhanan, juga sebaliknya. Ini sekaligus 

menjadi rasionalitas minimal untuk 

mengikis sekulerisasi dan dikotomisasi 

sistem pendidikan kita.  

Untuk mengjilangkan  pandangan 

dokotomis dalam melihat dunia serta 

pemisahan dunia dan akhirat serta ilmu 

umum dan agama, maka paradigma 

tauhid harus menjadi landasan. Tauhid 

akan menjadikan pandangan tentang 

dunia ini  merupakan kesatuan ciptaan 

Allah dan merupakan ayat-ayat Allah 

untuk manusia, sehingga akhirnya akan 

menemukan kebenaran dan kemahasucian 

Allah “Robbana ma kholakta hadz 

bathilan subhanaka faqina 

adzaabannar”. Sebagai karakter orang 

yang beriman dengan menyatunya pola 

dzikir (hati), pola piker (akal), pola laku 

(organ tubuh) –  ulil albab pada diri. 

Tauhid akan melahirkan proses 

“ihsanisasi” dalam pendidikan atau 

pembebasan dalam diri manusia untuk 

menegakkan kebaikan, kindahan dan 

kasih sayang. 

Berbagai komponen yang terdapat 

dalam suatu sistem pendidikan, seperti 

dasar pendidikan, tujuan, kurikulum, 

metode, pola, hubungan dosen dan 

mahasiswa serta lainnya harus didasarkan 

pada nilai-nilai tauhid. Hal inilah yang 

menjadi ciri khas yang membedakan 
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adanya spiritualisasi pendidikan dengan 

yang tidak. 

Proses pembelajaran dalam 

paradigma tauhid tidak hanya sekedar 

teransfer ilmu, melainkan juga transfer 

nilai. Dalam rana pendidikan nilai 

seorang pendidik tidak hanya efektif 

dalam kegiatan belajar mengajar di kelas 

saja (transfer of knowledge), tetapi lebih 

dalam relasi pribadinya dan “modeling”-

nya (tranfer of attitude and values), baik 

kepada peserta didik maupun kepada 

seluruh anggota komunitas sekolah. 

Relasi  ini berkembang dengan pesat dan 

menghasilkan buah pendidikan jika 

dilandasi oleh kasih sayang antar mereka. 

Pribadi-pribadi hanya berkembang secara 

optimal dan relatif tanpa hambatan jika 

berada dalam suasana yang penuh dengan 

cinta (uncondicitional love), hati yang 

penuh pengertian (understanding heart) 

serta relasi pribadi yang efektif (personal 

relationship). Sikap seperti inilah yang 

ingin dilahirkan pendidikan yang 

mengembangkan nilai spiritual 

(Elmubarrok, 2008). 

Dalam struktur ajaran Islam, tauhid 

merupakan hal yang amat fundamental 

dan mendasari segala aspek kehidupan 

para penganutnya, termasuk di alamnya 

aspek pendidikan. Dalam kaiatan ini 

seluruh pakar sependapat bahwa dasar 

pendidikan Islam adalah tauhid. Tauhid 

akan memberikan pandangan hidup 

manusia sebagai berikut: Pertama, 

kesatuan kehidupan manusia; Kedua, 

kesatuan ilmu; Ketiga, kesatuan iman dan 

rasio; Keempat, kesatuan agama; Kelima, 

kesatuan kepribadian manusia. Manusia 

diciptakan dari tanah dan ruh ilahi; 

Keenam, kesatuan individu dan 

masyarakat (Shihab, 1996: 382-383). 

Bahkan Iqbal (dalam Muhaimin, 

2006:51) menyatakan, “The essence of 

tauhid as a working idea ie equality, 

solidarity and  freedom (intisari tauhid 

sebagai landasan/ide kerja  adalah 

persamaan, kesetiakawanan dan 

kebebasan), sehingga berimplikasi 

terhadap sikap hidup mukmin yang 

senantiasa mendudukkan orang lain 

sederajat dengannya, tiada sesuatu yang 

mengurangi atau membatasi kemerdekaan 

dirinya kecuali hanya Allah semata. 

Dengan paradigma tauhid, maka 

pendidikan yang dikembangkan oleh 

Islam akan mengarah kepada kesatuan 

dengan Tuhan, manusia, dan alam 

semesta. Wawasan tentang ketuhanan 

akan menumbuhkan ideologi, idealisme, 

cita-cita dan perjuangan. Wawasan 

tentang manusia akan menumbuhkan 

kearifan, kebijaksanaan, kebersamaan, 

demokrasi, egalitarian, menjunjung tinggi 

nilai kemanusiaan, dan sebaliknya 

menentang anarkisme dan kesewenang-

wenangan. 

   Sementara itu wawasan tentang 

alam akan melahirkan semangat dan 

sikap ilmiah, sehingga melahirkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Pandangan 

ini pula juga akan melahirkan  kesadaran 

“ekologi”,  yang berusaha untuk 

melestarikan alam semesta. Alam bukan 

semata-mata sebagai obyek yang harus 

dieksplorasi secara bebas, karena di situ 

ada hukum Tuhan,  dan di alam ini 

manusia akan menemukan Tuhan serta 

akan menyatunya diri dengan kekuasaan 

Allah (Nata,2008: 192).  

Hakikat pendidikan agama adalah 

transfer nilai dan transfer pengetahuan 

sekaligus untuk membentuk kepribadian 

manusia  agar mampu menerima, 

menyesuaikan dan mengembangkan 

setiap perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan yang dihadapinya. Dalam 

lapangan filsafat Islam, menghendaki 

berfikir dengan menggunakan seluruh 

potensi (pendengaran, penglihatan dan 

hati ) untuk menemukan kebesaran dan 

kebenaran Tuhan dalam alam. Dalam 
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dunia pendidikan Islam, pelaksanaannya 

juga harus mendorong kepada peserta 

didik untuk mengembangkan kebebasan 

berfikir dengan benar dan valid dalam 

memahami fenomena alam serta 

mengembangkan kedalaman olah bathin 

(dzikir) terhadap ke Maha Besaran Allah 

dan Kusucian-Nya - Asma dan ayat-ayat 

Allah (Qs. 2: 30-31; 3:190-191). 

Paradigma Tauhid memberikan 

sebuah pandangan tentang dunia ini 

secara holistik sehingga akan membentuk 

sebuah pandangan yang integral tentang 

Tuhan, manusia dan alam semesta, yang 

termasuk di dalam hukum-hukum 

sunnatullah sebagai manifestasi 

kebenaran ciptaan Allah. Secara 

substantif, al-quran, alam semesta dan 

manusia merupakan kesatuan kerena 

terikat dengan hukum kebenaran (al-

Haq).  Hal ini dapat digambarkan dalam 

diagram berikut.                                           

                                          Gambar 

Pandangan Holistik Tauhid 
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akhir kejadian, pembacaan pagelaran 

semesta dan pembacaan fenomena sosial-

kemasyarakatan. Pendek kata, realitas 

empiris kehidupan manusia dan alam 

semesta perlu dijadikan modus belajar 

(kajian) manusia untuk menghasilkan in-

here knowledge dan affirmative action 

bagi kehidupan konkret yang di jalaninya. 

Sementara itu, pembacaan terhadap 

“kitab tertulis” mencakup dua tingkatan, 

yakni (1) “pembacaan –literal” yang 

bersikukuh pada arti linguistikal; dan (2) 

“pembacaan pemaknaan” yang berupaya 

menguak makna dan signifikansi 

(QS.190-191). Dalam kaitan ini, perlu 

dikomplementasikan ragam/tingkat 

pembacaan tersebut untuk bisa 

membebaskan akal manusia dari 

hegemoni, semisal taklid buta, yang kan 

memalingkannya dari pembacaan secara 

jernih terhadap ayat-ayatnya, baik yang 

tertulis maupun yang terbentang dalam 

pagelaran semesta (al-afaq-wal-anfus). 

Muara akhir yang ingin dituju oleh proses 

pembacaan tersebut adalah pengenalan 

Allah, yakni pengenalan atas tindakan 

kreatifitas-Nya, sifat-sifat-Nya, dan 

fenomena pengaturan-Nya terhadap alam 

semesta (Arif, 2008:237). 

Dalam konteks Pendidikan agama, 

pembacaan manusia terhadap dinamika 

realitas kehidupan dan penciptaan  

fenomena alam, yang dipadukan dengan 

pembacaan terhadap realitas wahyu 

mampu memberikan makna mental-

spiritual, kaarifan, dan wawasan 

progresif. Pengenalan Allah yang 

dikehendaki disini tidak dalam pengertian 

“teosentris”, tetapi pengenalan Allah 

yang mampu menjadi sarana efektif untuk 

merealisasikan tujuan penciptaan 

manusia, yaitu ibadah. Dalam pengertian 

generiknya, konsep ibadah mencakup tri 

tunggal dimensi : (1) dimensi “agamawi”, 

(2) dimensi “Sosial-kemasyarakatan”, 

dan (3) dimensi “kealaman”.  Dengan 

kata lain  semua berasal dari Allah dan 

bergerak menuju Allah (QS.2:156).  

2. Tujuan pendidikan. Jika pendidikan 

sekuler bertujuan membangun kehidupan 

duniawi, seperti sukses, sejahtera, 

makmur, adil, yang semuanya serba 

fisikal dan material, maka spiritualisasi 

pendidikan diarahkan untuk membangun 

kehidupan duniawi melalui pendidikan 

sebagai wujud pengabdian kepada-Nya. 

Ini berarti, membangun kehidupan 

duniawi bukan tujuan final, tetapi sekadar 

gerbong menuju kehidupan spiritual yang 

kekal dan abadi sebagai tujuan final 

perjalanan hidup manusia. 

    Spiritualisasi pendidikan menumbuhkan 

segi-segi kesadaran kepada siswa akan 

pentingnya "asal dan orientasi akhir" dari 

perjalanan pendidikan dan kehidupan, 

sehingga melahirkan mind set di 

kalangan siswa yang lebih spiritual, 

bukan melulu material. 

3. Nilai dan orientasi pendidikan. Jika 

pendidikan sekuler didasarkan pada nilai 

dan orientasi pengembangan iptek 

sebagai nilai dan orientasi ilmu, maka 

spiritualisasi pendidikan juga 

mengembangkan iptek dengan segi 

penambahan iman dan takwa (imtak) 

sebagai ruh spiritual pendidikan itu 

sendiri. Maksudnya, segi imtak menjiwai 

seluruh proses pendidikan, termasuk 

penguasaan iptek. 

Tentu saja dalam spiritualisasi 

pendidikan tidak lepas adnya kurikulum 

formal (formal curriculum) dan 

kurikulum yang tersembunyi (hidden 

curriculum). Kurikulum formal  adalah 

kurikulum dan silabi sebagaimana 

terumuskan sesuai dengan ketentuan.  

Kurikulum tersembunyi adalah 

seperangkat nilai yang ada dalam pelaku 

pendidikan, seperti keteladanan, kualitas 

pelayanan, kepedulian dan iklim 

pendidikan (education climate). Dalam 

konteks yang demikian, fungsi pendidik 



25 
 

bisa menampilkan wajah dan peran 

berbeda-beda. Para dosen biasa menjadi 

ustadz, mu’alim, murabby, mursyid, 

mudarris dan bisa juga sebagai muaddib 

(Muhaimin, 2005:50) 

Kurikulum tersembunyi (hidden 

curriculum),  akan   mempengaruhi 

terhadap pembentukan karakter dan nilai 

peserta didik, sehingga proses pengajaran 

bukan hanya sekedar intraksi 

transaksional, melainkan  terjadinya 

intraksi edukatif bahkan  intraksi 

emosional. Karena adanya kurikulum 

tersembunyi dalam spiritualitas 

pendidikan agama Islam di perguruan 

tinggi umum, maka kurikulum formal 

(silabi) pendidikan agama mengalami 

modifikasi sesuai dengan kebutuhan di 

lapangan.  

 

 

 
D. KESIMPULAN 

Dalam menjawab dinamika 

perubahan yang cepat di era revolusi industri 

4.0 diperlukan penguatan karakter anak 

bangsa sehingga tidak mengalami 

keterasingan diri dan tetap menjaga 

komitmen keislaman dan keindonseia dalam 

mengembangkan tugas kehambaan dan 

kekholifahan. 

Agama dengan pesan sucinya 

menjadi landasan pendidikan karakter dan 

menjadi salah satu tumpuan utama bagi 

penguatan watak anak bangsa. Berbagai 

kekuatan normatif dan transformatif yang 

dimiliki agama, seperti kekuatan motivatif, 

kreatif, inovatiof dan profetis, agama tetap 

berperan mendorong transformasi kultural. 

Mekanisme transformasi agama 

sebagai fondasi pendidikan karakter adalah 

dengan upaya spiritualisasi pendidikan. 

Yaitu menginternalisasikan nilai dan ruh 

suci agama (tauhid) pada setiap proses 

pendidikan. Tauhid harus dijadikan 

paradigma para pendidik sehingga 

melahirkan pandangan yang holistik tentang 

kehidupan dunia dan akhirat.  

Para pendidik agama Islam bagaikan 

nabi di kampus yang akan memberi 

pencerahan kepada peserta didik untuk 

menjadi manusia kamil, manusia yang 

mengenal Tuhan, diri dan lingkungan alam 

semesta dengan cinta. Kurikulum yang 

tersembunyi pada diri pendidik akan 

mengantarkan keberhasilan dan kegagalan 

pendidikan karakter. 
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ABSTRAC 

The curriculum of the Islamic educational institution is the heart of the educational systems. 

In its identification and development is of great importance to improve the value of 

education. The integrated approach in Islamic education is the education systems to form a 

unified unit. This integrated approach aims to prepare future leaders and the future of 

tomorrow with high morals and broad culture as well as intellectual and emotional sound. In 

the implementation of their curricula, there is a balance between the thinking process, the 

memory, the physical and the emotional. Thus, students are characterized by decent morals, 

good body, wide culture, and open ideas with the required educational methods, which is 

guidance, guidance, training, duties, accreditation, supervision and role models for all 

stakeholders. 

 

Keywords: Total Education System, Integrated Curriculum, Characterized 

 

A. Pendahuluan 

Pada hakikatnya pendidikan 

merupakan suatu proses belajar sepanjang 

hayat. Dimana seorang manusia 

mendapatkannya sejak dalam buaian 

sampai akhir hayatnya. Betapa besar 

urgensi pendidikan dalam kehidupan 

seorang manusia. Dengan pendidikan inilah 

manusia menjadi makhluk yang paripurna 

(Murfiah, 2017). Salah satu penunjang 

keberhasilan sebuah pendidikan adalah 

kurikulum yang digunakan didalamnya. 

Kurikulum terpadu merupakan 

suatu pendekatan dalam sebuah 

pembelajaran yang sengaja mengaitkan 

antara beberapa aspek baik dalam intra 

mata pelajaran maupun antar mata 

pelajaran sehingga bisa terintegrasi dengan 

mata pelajaran lainnya. 1  Dengan adanya 

integrasi itu, siswa diharapkan memperoleh 

pengetahuan dan ketrampilan secara utuh 

sehingga proses pembelajaran menjadi 

lebih bermakna bagi siswa. Bermakna 

dalam hal ini yaitu memberikan makna 

bahwa pada pembelajaran terpadu siswa 

akan dapat memahami konsep-konsep yang 

 

 

mereka pelajari melalui pengalaman 

langsung dan nyata yang menghubungkan 

antar konsep dalam intra mata pelajaran 

maupun antar mata pelajaran (Prabowo, 

2000). 

Dengan kurikulum terpadu 

diharapkan dapat memberikan sebuah 

pemahaman kepada siswa dari beberapa 

materi menghasilkan sebuah wajah baru 

yang disebut tema, istilah tema yang 

dikembangkan saat ini terutama dalam 

pendekatan kurikulum 2013 merupakan 

perpaduan dari beberapa mata pelajaran.2 

Konsep tema dari perpaduan sebenarnya 

sudah lama dikembangkan, hanya saja di 

Indonesia baru dikembangkannya. Bahkan 

pada kurikulum 2013 istilah yang lebih 

mencuat adalah tematik integratif untuk 

kelas I-VI pada jenjang pendidikan dasar 

(Prabowo, 2000). 

Untuk itu guru dituntut harus 

mampu merancang dan melaksanakan 

program pengalaman belajar dengan tepat. 

Manfaat dari kurikulum terpadu yaitu 

topik-topik yang tertuang disetiap mata 

pelajaran yang dipelajari mempunyai 
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keterkaitan konsep yang dipelajari oleh 

siswa. Hal ini sangat penting bagi guru 

yaitu harus pandai dalam memilih topik 

yang tepat dalam membimbing proses 

pembelajaran. Selain itu dalam rangka 

implementasi Standar Isi yang termuat 

dalam Standar Nasional Pendidikan, maka 

pembelajaran terpadu sangat penting untuk 

dilaksanakan di tingkat sekolah dasar agar 

pembelajaran di kelas tidak stagnan, tetapi 

jauh lebih menyenangkan serta bermakna 

bagi kehidupan peserta didik. Tulisan ini 

akan memaparkan konsep kurikulum 

terpadu perspektif  Pendidikan Agama 

Islam. 

 

Kajian Teoritis 

Definisi Kurikulum Terpadu  

Terdapat beberapa definisi yang 

diungkapkan oleh para pakar pendidikan 

tentang kurikulum terpadu. Abdullah Idi 

dalam bukunya mengatakan bahwa 

kurikulum dalam sistem terpadu merupakan 

suatu produk dari usaha pengintegrasian 

bahan ajar dari berbagai macam pelajaran.3 

Konsep integrasi merupakan bentuk usaha 

untuk menjembatani perbedaan anatara 

ilmu umum dan ilmu agama dengan 

memasukan pelajaran umum di Madrasah 

dan memasukan pelajaran agama di sekolah 

umum (Ildi, 2007). 

Sedangkan Nasution menjelaskan 

bahwasannya kurikulum terpadu 

merupakan suatu hasil atau output dari 

usaha pengintegrasian bahan dari berbagai 

macam pelajaran menjadi satu unit 

tersendiri. Dengan kebulatan mata pelajaran 

diharapkan dapat membentuk anak-anak 

menjadi pribadi yang memiliki integritas 

dan kompetensi, yaitu manusia yang selaras 

hidupnya.4  

Dalam konsep kurikulum terpadu 

Ahmad Sidiq memberikan pengertian, 

bahwa yang dimaksud kurikulum terpadu 

adalah memadukan pendidikan agama dan 

pendidikan umum dalam satu mata 

pelajaran yang berdiri sendiri, artinya 

 

 

 

dalam pelajaran umum hendaknya 

mengandung unsur-unsur pelajaran agama 

dan pelajaran agama mengandung pelajaran 

umum, Sementara Ki Hajar Dewantara 

memberikan gambaran tentang kurikulum 

terpadu dengan memasukan pelajaran 

agama  pada sekolah umum dan 

memasukan pelajaran umum ke sekolah 

agama sebagai upaya mempertemukan 

kutub madrasah dan sekolah (Nasution, 

1988). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kurikulum terpadu merupakan panduan 

antara pendidikan umum dengan 

pendidikan agama yang di satukan dalam 

satu kesatuan dengan memusatkan pada 

topic tertentu untuk menjembatani 

perbedaan antara ilmu umum dan ilmu 

agama. Artinya selain didalamnya 

mempelajari tentang al-qur’an misalnya 

tetapi diajarkan pula tentang kesenian dan 

keterampilan, pendidikan jasmani, 

kesehatan.  

Menurut Nasution menyatakan 

bahwa kurikulum terpadu mempunyai ciri-

ciri, kelebihan dan kekurangan. Adapun 

ciri-ciri dari kurikulum terpadu, antara lain: 

Pertama, merupakan suatu keseluruhan 

yang bulat. Kedua, menerobos batas-batas 

mata pelajaran. Ketiga, didasarkan atas 

kebutuhan anak. Keempat, didasarkan pada 

pendapat-pendapat modern mengenai cara 

belajar. Kelima, memerlukan waktu yang 

panjang.  

Sedangkan Keenam, life-centered 

(menghubungkan pelajaran di sekolah 

dengan kehidupan sehari-hari dengan 

pengalaman anak-anak). Ketujuh, 

menggunakan dorongan-dorongan yang 

sewajarnya pada anak-anak. Kedelapan, 

memajukan perkembangan sosial pada 

anak-anak. Dan terakhir, direncanakan 

bersama oleh guru dan murid. 

Menurut Nasution bahwa integrasi 

mengandung arti perpaduan, koordinasi, 

harmoni, kebulatan keseluruhan. Integrated 

curriculum menafikan batas-batas berbagai 

mata pelajaran dan menyajikan materi 

pembelajaran dalam bentuk unik atau 

keseluruhan. Dengan kebulatan bahan 
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pelajaran diharapkan kita anak-anak 

mempunyai pribadi integrated yakni 

manusia yang sesuai atau selaras hidupnya 

dengan sekitarnya. 

Integreted curriculum dilaksanakan 

melalui pengajaran unit. Menurut Pendapat 

Caswell yang dikutiip oleh S. Nasution 

menjelaskan bahwa suatu unit mempunyai 

tujuan yang bermakna bagi anak yang 

biasanya di tuangkan dalam bentuk 

masalah. Untuk mencegah masalah tersebut 

anak-anak melakukan serangkaian kegiatan 

yang saling berkaitan menghadap anak 

kepada masalah berarti merangsangnya 

untuk berfikir dan ia merasa tidak puas 

sebelum memecahkan masalah tersebut. 

Sekolah yang progresif cenderung 

meninggalkan kurikulum yang subjek 

centered artinya kurikulum yang berpusat 

pada mata pelajaran,karena di anggap tidak 

menghasilkan pribadi yang harmonis. 

Karena itu pelajaran di susun sebagai 

keseluruhan yang di sebut broad unit.Untuk 

ini mengandung masalah yang disebut 

broad unit. Unit ini mengandung suatu 

masalah yang dipelajari anak selama 

beberapa minggu dan beberapa bulan. 

Adapun beberapa ciri-ciri yang 

melekat pada unit ini di tambahkan oleh 

Nasution adalah sebagai berikut: Pertama, 

merupakan suatu keseluruhan yang bulat, 

Menurut definisinya unit itu merupakan 

suatu keseluruhan dari bahan atau materi 

pembelajaran yang menyatukan adalah 

masalah  atau problem yang terkandung di 

dalam pokok yang akan di selidiki oleh 

para peserta didik. 

Kedua, menerobos batas-batas mata 

pelajaran, Unit ini tidak terbatas pada satu 

atau beberapa mata pelajaran,melainkan 

menggunakan segala macam  bahan untuk 

mencegah soal-soal yang terkandung dalam 

unit ini, batas-batas antara mata pelajaran 

sebenarnya diadakan oleh sarjana-sarjana 

dalam usaha mereka untuk menyusun ilmu 

pengetahuan. 

Ketiga, Di dasarkan atas kebutuhan 

anak, Kebutuhan ini bersifat pribadi dan 

social ada kebutuhan anak yang timbul 

berkenaan dengan pertumbuhan jasmaniah 

dan pertumbuhan rohaniah di samping itu 

ada pula kebutuhan yang ditentukan oleh 

masyarakat dan kebudayaan tempat ia 

hidup. 

Keempat, didasarkan pada 

pendapat-pendapat modern mengenai cara 

belajar. Belajar menurut cara unit sesuai 

dengan teori-teori yang pada saatnya 

modern tentang belajar yakni berdasarkan 

minat dan kebutuhan anak.Unit ini 

senantiasa dihubungkan dengan 

pengalaman-pengalaman anak. 

Memerlukan waktu yang panjang, 

Waktu yang cukup banyak di perlukan 

benar,bila kita ingin memperdalam 

pengertian dalam suatu hal. 

Life-centered, Dalam unit 

digunakan setiap kesempatan untuk 

menghubungkan pelajaran di sekolah 

dengan kehidupan sehari-hari,dengan 

pengalaman-pengalaman anak.Tentu saja 

masalah-masalah itu  disesuaikan  dengan 

kematangan anak dan kesanggupan nya 

untuk memahaminya. 

Menggunakan dorongan-dorongan 

yang sewajarnya pada anak-anak. Dalam 

unit ini anak di beri kesempatan untuk 

berbuat membentuk, bergerak, menyatakan, 

perasaan dan pikirannya dengan bebas 

menyelidiki hal-hal yang sesuai dengan 

dorongan yang wajar,sehingga mereka 

belajar dengan gembira dan penuh minat. 

Dalam unit anak-anak dihadapkan 

pada situasi-situasi yang  mengandung 

problema, Anak-anak harus memecahkan 

masalah-masalah dengan menggunakan 

metode ilmiah sepeerti yang telah di 

uraikan di atas,yakni merumuskan 

masalah,menganalisisnya,mencari hipotesis 

kemudian mengumpulkan keterangan dan 

buku-buku,pengamatan sendiri atau 

percoban-percobaan, kemudian megambil 

kesimpulan. 

Unit dengan sengaja memajukan  

perkembangan sosial pada anak, Siswa 

mendapat banyak kesempatan untuk 

bekerjasama dalam kelompok, misalkan 

dalam diskusi, membuat rencana 

mengumpulkan bahan dan sebagainya 

mereka belajar menerima dan memberi 
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kecaman dalam suasana hormat 

menghormati, Unit direncanakan bersama 

oleh guru dan murid. Dalam pengajaran 

unit ini biasaya terdapat kerjasama antara 

guru dengan murid dalam membantu pokok 

untuk unit tersebut. 

Dari paparan tersebut di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa kurikulum 

terpadu  (integrated curriculum) adalah 

kurikulum perpaduan antara beberapa jenis 

kurikulum yang dilaksanakan dalam satu 

jenjang jenis pendidikan. Perpaduan 

beberapa jenis kurikulum kemenag, 

kurikulum yayasan dan kurikulum murid. 

 

Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam berasal dari dua 

kata, yaitu pendidikan dan islam. Secara 

bahasa istilah pendidikan mempunyai 

beberapa makna. Pendidikan dalam bahasa 

arab adalah “tarbiyah” dengan kata kerja 

“Rabba”, kemudian dalam arti yang lain 

terdapat istilah “Ta’lim” yang berarti 

pengajaran dengan kata kerja “Allama”. 

Kata lain yang mengandung arti pendidikan 

adalah “Ta’dib” yang berasal dari kata 

“Addaba”. Semua istilah pendidikan 

tersebut sudah sudah digunakan pada 

zaman Nabi baik dalam Al-Qur’an maupun 

Al-Hadits (Daradjat, 2012). 

Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) definisi Pendidikan Islam 

(pen·di·dik·an/ n) merupakan proses 

pengubahan sikap dan tata laku individu 

atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui pemberian 

latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak 

dan kecerdasan pikiran sesuai dengan nilai-

nilai ajaran islam (Kamus Pusat Bahasa, 

2008). Sedangkan dalam Undang Undang 

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 

tahun 2003 disebutkan bahwa Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta 

peadaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manuisia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, 

cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Secara tertimologi, pendidikan 

islam mempunyai definisi yang sangat 

kompleks. Hal ini disebabkan karena 

terdapat perbedaan perspektif para pemikir 

dalam mendefinisikan arti pendidikan, 

bahkan menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman yang begitu pesat. 

Sehingga dari waktu ke waktu muncul para 

pemikir pendidikan yang berimplikasi 

mengartikan definisi pendidikan. Oleh 

karena itu, penulis mencoba menampilkan 

definisi pendidikan yang dipaparkan oleh 

para pemikir atau ahli yang sering dijadikan 

referensi otoritatif dalam khazanah 

pendidikan.  

Pendidikan menurut H.A.R Tilaar 

adalah proses pembudayan. Artinya 

pendidikan bertujuan membentuk manusia 

yang berbudaya, yakni berkembangnya 

kepribadian seseorang yang demokratis. 

Pendidikan Islam menjadikan manusia yang 

berbudaya Islami (Tilaar, 2000). Sedangkan 

menurut pandangan Mansour Fakih, 

pendidikan pada dasarnya adalah proses 

mengembalikan kembali manusia pada 

konsep fitrahnya dengan penerapan metode 

popular education. Pendidikan tidak lain 

adalah proses refleksi kritis terhadap 

ideologi dominan menuju transformasi 

social (Fakih, 2004).  

Selanjutnya Menurut Azyumardi 

pendidikan Islam adalah proses suatu 

lembaga dalam menyiapkan generasi masa 

depan untuk bisa menjalankan kehidupan 

dan memenuhi tujuan hidupnya secara 

efektif dan efesien (Azra, 1998). Dalam 

buku lain dijelaskan pendidikan adalah 

usaha suatu bangsa atau negara dalam 

membina dan mengembangkan kesadaran 

diri diantara individu-individu dengan 

kesadaran suatu bangsa atau negara dapat 

mewariskan kekayaan budaya atau 

pemikiran kepada generasi berikutnya 

sehingga menjadi inspirasi bagi mereka 

dalam setiap aspek kehidupan yang 

berdasarkan agama Islam (Azra, 2002). 
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Lain halnya dengan Freire, ia 

mengemukakan bahwasannya pendidikan 

adalah proses pembebasan dengan jalan 

memberikan kepada peserta didik suatu 

kesdaran akan kemandirian atau memberi 

kekuasan kepadanya untuk menjadi 

individu (Smith, 2001). Freire juga 

berpendapat bahwa pendidikan merupakan 

proses memanusiakan kembali manusia 

yang mengalami dehumanisasi yang 

diakibatkan oleh sistem yang hegemonik. 

Sedangkan Ki Hajar Dewantara dalam 

Kongres Taman Siswa yang pertama pada 

tahun 1930, ia mengemukakan bahwasanya 

pendidikan berarti daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti, 

(kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek) 

dan tubuh anak berasaskan pada ajaran 

Islam (Machfudz, 2013). 

Dari definisi-definisi diatas penulis 

menyimpulkan bahwasannya pendidikan 

adalah pengaruh dari berbagai macam 

pengaruh-pengaruh yang sengaja dipilih 

dan di design oleh guru atau pendidik untuk 

menumbuhkan pertumbuhan peserta didik 

baik secara intelektual (Kognitif), fisik 

(Psikomotorik) maupun akhlak (Afektif) 

(Ad Dirasi, 2018). Istilah lainnya adalah 

tarbiyah ‘aqliyah, jismiyah dan khuluqiyah. 

 

Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang 

digunakan penulis adalah metodologi 

analisis deskriptif, yaitu metode penelitian 

akan mengarahkan kepada suatu 

kesimpulan yang tepat dan benar sesuai 

dengan tujuan penelitian. Penetapan metode 

penelitian tersebut diharapkan dapat 

memperoleh suatu gambaran tentang 

langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan. 5   Dengan kata lain, Metode 

deskriptif analisis adalah metode yang 

merumuskan diri pada pemecahan masalah-

masalah yang ada pada masa sekarang pada 

masalah-masalah yang aktual dimana data 

yang dikumpulkan mula-mula disusun, 

 
5  Surakhmad Winarno, 1995, Pengantar 

Penelitian Ilmiah Dasar (Metode dan Tekhnik), 

Bandung: Alfabeta, hal. 135 

dijelaskan kemudian dianalisis”(Winarno, 

1995). 

Moch Nazir mengemukakan bahwa 

metode deskriptif analisis adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok 

manusia, suatu objek, kondisi, sistem 

pemikiran atau suatu kasus peristiwa pada 

masa sekarang. Dijelaskan kembali bahwa 

tujuan dari penelitian adalah membuat 

deskriptif, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki secara harfiah 

kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan 

penelitian (Nazir, 2003). 

Berdasarkan pendapat tersebut 

diatas, maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis, yaitu dengan mengumpulkan data, 

menganalisis dan menarik kesimpulan 

untuk memecahkan masalah yang ada pada 

saat penelitian berlangsung. 

 

Hasil Penelitian 

Total Education System Sebagai Konsep 

Kurikulum Terpadu dalam Pendidikan 

Islam 

Kurikulum terpadu atau integrated 

curriculum pada hakikatnya mengandung 

konsep perpaduan, koordinasi, harmoni, 

komperhensif, keseluruhan dari kurikulum 

yang digunakan dalam sebuah lembaga 

pendidikan (Nurjanah, 2016). Hal ini sesuai 

dengan pernyataan para pakar kurikulum 

Ahmad Sidiq menyebutkan bahwasannya 

konsep kurikulum terpadu sejatinya 

memadukan antara pelajaran agama dan 

pelajaran umum dalam satu mata pelajaran 

yang berdiri sendiri, artinya dalam 

pelajaran umum harus terdapat nilai-nilai 

pelajaran agama (Tafrikhasari, 2014). 

Pernyataan ini sesuai dengan konsepnya Ki 

Hajar Dewantara yaitu memasukan 

pelajaran agama kedalam pelajaran umum 

di sekolah agama sebagai upaya 

menyatukan antara sekolah dengan 

madrasah (Ildi, 2007).  

Dalam kurikulumnya,pembelajaran 

terpadu dikemas dengan tema atau topik 

tentang suatu wacana yang dibahas dari 
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berbagai sudut pandang atau disiplin 

keilmuan yang mudah dipahami atau 

dikenal oleh siswa (Murfiah, 2017). Dalam 

pembelajaran terpadu, suatu konsep atau 

tema dibahas dari berbagai aspek bidang 

kajian. Misalnya pada tingkat pendidikan 

dasar pada bidang kajian IPA tentang tema 

lingkungan dapat dibahas dari sudut 

makhluk hidup dan proses kehidupan 

(biologi), pada tingkat pendidikan 

menengah, energi dan perubahannya 

(fisika), materi dan sifatnya (kimia). 

Pembahasan tema juga dimungkinkan 

hanya dari aspek makhluk hidup dan proses 

kehidupan dan energi dan perubahannya 

atau materi dan sifatnya dan makhluk hidup 

dan proses kehidupan atau energi dan 

perubahannya dan materi dan sifatnya saja 

(Trianto, 2014). 

  Dengan demikian, melalui 

kurikulum terpadu ini beberapa konsep 

yang relevan untuk dijadikan tema dan 

tidak perlu dibahas berulang kali dalam 

bidang kajian yang berbeda, sehingga 

penggunaan waktu untuk pembahasannya 

lebih efisien dan pencapaian tujuan 

pembelajaran juga diharapkan akan lebih 

efektif.  

Terdapat landasan dalam 

penyusunan kurikulum terpadu dalam 

pendidikan islam, yaitu: Pertama, 

Progresivisme. Aliran ini menyatakan 

bahwasannya pembelajaran yang diterima 

siswa seharusnya berlangsung secara alami, 

tidak artifisial. Kedua, Konstruksivisme, 

Aliran ini menyatakan bahwa pengetahuan 

dibentuk sendiri oleh individu dan 

pengalaman merupakan kunci utama dari 

belajar bermakna. Ketiga, Development 

appriorate practice (DAP). Prinsip dalam 

DAP menyatakan bahwa pembelajaran 

harus disesuaikan dengan perkembangan 

usia dan individu yang meliputi 

perkembangan kognitif, emosi, minat dan 

bakat siswa.  

Keempat, Normatif. dilaksanakan 

dengan memperhatikan situasi dan kondisi 

praktis yang berpengaruh terhadap 

kemungkinan pelaksanaannya mencari hasil 

yang optimal. Kelima, Landasan praktis. 

Yaitu dilaksanakan dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi praktis yang 

berpengaruh terhadap kemungkinan 

pelaksanaannya mencapai hasil yang 

optimal. Dalam pembelajarannya, 

kurikulum terpadu ini mempunyai arti 

ganda, yaitu pertama, mempersatukan 

berbagai ilmu pengetahuan dan Kedua, 

mengaitkan masa kini dengan masa yang 

akan datang dengan kemampuan yang 

diprasyaratkan, sesuai dengan kebutuhan 

(Akhwan, 2002). 

Konsep kurikulum terpadu sejatinya 

berorientasi pada siswa atau student 

oriented bukan hanya pada mata pelajaran 

atau subject matter oriented. Dalam hal ini 

diperlukan keterampilan seorang guru 

dalam memberdayakan potensi siswa. 

Tugas utamanya yaitu mengembangkan 

potensi secara maksimal lewat mata 

pelajaran, dimana siswa menjadi pusat 

pembelajaran. Dengan konsep ini 

diharapkan peserta didik bias menghadapi 

tantangan zaman dan bekal sebanyak-

banyaknya untuk menerobos dan 

menghadang berbagai tantangan. 

Bekal tersebut didesain dalam 

konsep pendidikan terpadu yaitu 

menggabungkan sejumlah disiplin ilmu 

melalui pemaduan isi, ketrampilan dan 

sikap (Durrotul, 2017).Pada keseimbangan 

(balance) antara spiritual, intelektual dan 

emosional. Dalam pendidikan tinggi atau di 

perguruan tinggi lebih dikenal dengan Total 

Education System. Yaitu proses 

keseimbangan antara Pertama, Olah Fikir. 

Dalam olah fikir ini siswa diharapkan untuk 

bisa mengasah kemampuan intelektualnya 

dengan baik melalui kegiatan-kegiatan yang 

mendukung seperti lomba cerdas cermat di 

tingkat dasar dan menengah atau kajian-

kajian ilmiah, seminar, bedah buku, debat 

ditingkat perguruan tinggi. Sehingga 

tercipta siswa yang mempunyai 

intelektualitas tinggi. 

Kedua, Olah Dzikir. Dalam olah 

dzikir ini siswa diharapkan untuk bisa 

mengasah kemampuan spiritualnya dengan 

baik melalui kegiatan-kegiatan yang 

mendukung seperti pembiasaan shalat 
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dhuha, shalat berjama’ah, puasa senin 

kamis, tahfidz al-Qur’an, Hafalan al-Mat 

Surat, doa sehari-hari dan lain sebagainya 

baik di tingkat dasar dan menengah atau 

ditingkat perguruan tinggi. Sehingga 

tercipta siswa yang tidak hanya mempunyai 

intelektualitas tinggi, melainkan 

spiritualitas tinggi juga. 

Ketiga, Olahraga. Dalam hal ini 

siswa atau peserta didik diharapkan untuk 

bisa mengembangkan kemampuan 

emosional tubuhnya dengan baik melalui 

kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti 

lari pagi, senam bersama, kegiatan olah 

tubuh atau olahraga lainnya seperti sepak 

bola, basket, futsal, tenis meja, memanah, 

renang (Shibahah), bulu tangkis, voley ball, 

dan lain sebagainya baik di tingkat dasar 

dan menengah sampai tingkat perguruan 

tinggi sesuai dengan minat, bakat dan 

potensi yang dimiliki siswa. Sehingga 

dengan seperti ini akan tercipta siswa yang 

berbadan sehat dan kuat. Karena Allah 

lebih menyukai mukmin yang kuat (sehat) 

daripada mukmin yang lemah. 

Keempat, Olah Rasa. Selain olah 

fikir, dzkir dan olahraga, ternyata peserta 

didik sangat membutuhkan keseimbangan 

olah rasa. Dengan ini diharapkan untuk bisa 

mengembangkan kemampuan emosional 

rasanya dengan baik sehingga bisa peka 

terhadap segala sesuatu yang menimpanya. 

Olah rasa ini bisa dikembangkan  melalui 

berbagai kegiatan yang mendukung seperti 

melukis, membuat kalighrafi, khot dan 

kegiatan seni lainnya seperti seni music 

dengan nasyidnya, seni suara dengan 

sholawatnya dan lain sebagainya baik di 

tingkat dasar dan menengah sampai tingkat 

perguruan tinggi tentu saja seperti olahraga 

sesuai dengan minat, bakat dan potensi 

yang dimiliki siswa. Sehingga dengan 

pengembangan olah rasa ini ini bisa 

menyeimbangkan seluruh olah yang 

dimiliki oleh siswa. Sehingga output yang 

dihasilkan adalah seorang generasi ataupun 

pemimpin masa depan yang berbudi tinggi, 

berbadan sehat, berpengetahuan luas dan 

berfikiran bebas (Tim, 2015). 

Berbudi tinggi dikembangkan 

dengan olah dzikir, berbadan sehat dengan 

olahraga dan berpengetahuan luas dengan 

olah fikir dan pengembangan bahasa 

internasional yaitu bahasa arab dan inggris 

(Furrotul, 2017), dengan peningkatan 

penguasaan kosa kata sehingga siswa bisa 

menguasai keterpaduan keilmuan baik 

umum maupun agama. Sedangkan 

berfikiran bebas yaitu bebas menentukan 

pilihan hidup atau profesi/pekerjaan setelah 

selesai menempuh jenjang pendidikan. 

 

Metode Pendidikan dalam Total 

Education System 

Dalam menjalankan kurikulum 

terpadu, dibutuhkan metodologi dalam 

menjalankan proses pendidikan. 

Diantaranya: Pertama, Pengarahan. 

Pengarahan terhadap santri sebelum 

melaksanakan berbagai kegiatan adalah 

mutlak dan sangat penting (Zarkasyi, 

2011). Dengan pengarahan, peserta didik 

akan mendapatkan pemahaman terhadap 

seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, 

dan dievaluasi setelahnya untuk mengetahui 

standard pelaksanakan kegiatan itu sendiri. 

Pengarahan-pengarahan tersebut diberikan 

oleh guru, pembimbing, wali kelas yang 

bertujuan untuk mentransformasikan nilai 

dan filsafat hidup kepada seluruh siswa 

dalam setiap kegiatan. 

Kedua, Pelatihan. Adanya pelatihan 

diharapkan dapat mengembangkan peserta 

didik sesuai dengan potensi, minat, bakat 

dan kompetensi yang dimilikinya (Priyatna, 

2016). Artinya seluruh siswa harus 

mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam 

berbagai kegiatan karena pengarahan saja 

tidak cukup. Tujuan diadakannya pelatihan 

ini supaya mereka terampil dalam bersikap 

dan mensikapi kegiatan. Hal ini menjadi 

bekal untuk bersikap dan mensikapi 

kehidupan dimasa yang akan datang.   

Ketiga, Penugasan. Salah satu 

bentuk metode pendidikan dalam 

kurikulum terpadu adalah penugasan. 

Dalam hal ini, selain tugas belajar, peserta 

didik juga menjalankan roda organisasi 

siswa. Organisasi tersebut memiliki 
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beberapa bagian, diantaranya Koperasi 

Pelajar, Kantin, Koperasi Guru, Bagian 

Kesehatan, Bagian Keamanan, Bagian 

Kesenian, Bagian Olahraga, dll. Simpulnya 

dengan adanya penugasan, diharapkan 

siswa dapat mendapatkan pendidikan yang 

bias diambil dari tugas tersebut. 

Keempat,  Pembiasaan. Kurikulum 

dalam sebuah institusi merupakan 

jantungnya sistem pembelajaran (Wahab, 

2016). Dalam proses pendidikannya, 

pembiasaan dalam kurikulum terpadu 

merupakan unsur penting dalam 

pengembangan mental peserta didik.  

Karena pada hakikatnya pendidikan adalah 

pembiasaan. Seluruh kegiatan yang ada di 

suatu lembaga pendidikan diawali dengan 

proses pemaksaan. Proses tersebut akan 

menimbulkan suatu pembiasaan yang baik. 

Sebagai contoh; Penanaman siswa untuk 

berjamaah di masjid, awal prosesnya 

dengan dipaksa melalui disiplin, maka 

setelah berjalannya waktu rasa di paksa 

tersebut akan berubah menjadi sebuah 

kebiasaan. 

Kelima, Pengawalan. Yang 

dimaksud dengan pengawalan disini 

seluruh siswa harus mendapatkan 

bimbingan dan pendampingan dari dewan 

guru atau pembimbingnya. Sehingga semua 

kegiatan yang telah diprogramkan dalam 

konsep kurikulum terpadu mendapatkan 

kontrol, evaluasi dan terlihat langsung oleh 

guru (Zarkasyi, 2011). Apabila kegiatan 

tersebut masih terdapat kekurangan, maka 

harus diperbaiki, tetapi jika sudah baik 

harus dipertahankan.  

Keenam, Keteladanan.  Metode 

keteladanan merupakan metode yang 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. Metode ini 

dianggap penting karena aspek agama yang 

terpenting adalah akhlak yang termasuk 

dalam kawasan afektif yang terwujud 

dalam bentuk tingkah laku (Asy’ari, 2014). 

Pendidik muslim, tidak hanya dalam 

lingkungan pendidikan formal saja, tetapi 

juga pendidikan informal dan non formal, 

dituntut tidak hanya mampu mengarahkan 

terdidik mencapai tujuan itu, tetapi ia juga 

diharapkan dapat dijadikan panutan bagi 

terdidik, baik di lingkungan sekolah, 

lingkungan keluarga, ataupun dalam 

lingkungan social (Hidayat, 2015).  

Dengan membekali dirinya 

berperilaku sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah 

dan Rasulnya, maka secara tidak langsung 

menjadi daya tarik tersendiri bagi terdidik 

muslim atau orang Islam lainnya untuk 

mengikutinya yang akhirnya terdidik dapat 

mencapai tujuan sebagaimana yang 

diharapkan oleh pendidik. Dengan begitu, 

maka tujuan kurikulum terpadu dalam 

pendidikan Islam yang diharapkan lebih 

mudah tercapai. 

 

Kesimpulan 

Kurikulum merupakan jantung dari 

sistem pembelajaran yang ada di suatu 

institusi. Penetapan dan pengembangan 

kurikum mempunyai urgensi yang sangat 

penting sebagai upaya peningkatan kualitas 

pendidikan yang dijalankan. Kurikulum 

terpadu perspektif pendidikan islam 

mengintegrasikan pola dan sistem 

pendidikan yang ada sehingga membentuk 

kesatuan yang utuh. Bertujuan membentuk 

generasi yang mempunyai intelektualitas 

dan emosional tinggi juga moralitas dan 

spiritualitas tinggi. Dalam konsepnya, 

kurikulum terpadu menyeimbangkan antara 

olah fikir, olah dzikir, olah raga dan olah 

rasa peserta didik sehingga terbentuk 

generasi yang berbudi tinggi, berbadan 

sehat, berpengetahuan luas dan berfikiran 

bebas dengan metode pendidikan yang 

diterapkannya yaitu pengarahan, pelatihan, 

penugasan, pembiasaan, pengawalan dan 

keteladan dari semua stakeholder yang ada. 

Itulah hakikat dari Total Education System. 
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Abstrak 

Pendidikan Islam adalah salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk 

karakter dan akhlak peserta didik. Akhlak merupakan perilaku baik yang dimiliki oleh peserta 

didik yang dijadikan fondasi utama untuk menghadapi tantangan di masa depan. Adanya ide 

pendidikan karakter dilandasi oleh masalah-masalah terkait karaktek peserta didik yang 

menurun. Disini guru pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembentukan 

karakter/akhlak peserta didik. Para siswa memiliki karakter yang baik karena bimbingannya. 

Karakter adalah kualitas mental, moral, sikap, dan kepribadian seseorang. Karakter juga 

merupakan kunci kesuksesan. Guru dapat mengajarkan pendidikan akhlak/karakter melalui 3 

tahapan yaitu, to know, to feel dan to do. Selain itu seorang guru perlu mengembangkan karakter 

yang baik dalam dirinya sendiri. Ia memainkan peran penting dalam membangun karakter siswa 

yang baik. Seorang guru tidak hanya guru bagi siswa, tetapi juga sebagai panutan bagi mereka. 

 

Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Akhlak, Guru 
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A. Pendahuluan 

Selama ini pendidikan yang 

dikembangkan lebih menekankan pada aspek 

kognitif saja, kurang memperhatikan sisi 

afektif dan psikomotorik anak. Pelajaran 

agama seringkali dimaknai secara dangkal dan 

tekstual, nilai-nilai agama yang adahanya   

dihafal   dan   tidak   diamalkan,   padahal   

nilai-nilai religiusitas tidak hanya tampak 

ketika seseorang melakukan praktek ritual 

peribadatan saja, seperti shalat, berdo’a, puasa, 

zakat dan haji Namun nilai religiusitas nampak 

pada semua  aktifitas keseharian  seseorang  

yang mencerminkan unsur aqidah, ibadah dan 

akhlak. 

Ketika pendidikan lingkungan keluarga 

mulai sedikit diabaikan dan dipercayakan 

kepada lingkungan sekolah, serta lingkungan 

sosial semakin kehilangan kesadaran bahwa 

aksi mereka pada dasarnya memberikan 

pengaruh yang cukup besar pada pendidikan 

individu. Maka lingkungan sekolah dalam hal 

ini guru yang harus menjadi frontline dalam 

peningkatan peningkatan mutu pendidikan 

karakter, budaya dan moral. 

Disinilah peranan guru pendidikan 

agama Islam sangatlah penting dalam 

membangun akhlak peserta didik yang juga 

sangat berat karena dihadapkan dengan 

berbagai tantangan. Dalam perjuangannya 

guru pendidikan Islam dihadapkan dengan 

permasalahan globalisasi yang sangat 

kompleks. Hal tersebut disebabkan karena 

perkembangan kemajuan teknologi, ekonomi 

dan kecanggihan sarana informasi. Hal 

tersebut tidak hanya berdampak positif bagi 

perkembangan peserta didik, namun juga 

dampak negatif. 

Kenyataan di atas merupakan 

tantangan terbesar bagi dunia pendidikan. 

Proses pendidikan tidak hanya “transfer of 

values” namun juga “transfer of knowledge”. 

Guru bukan hanya dituntut untuk memiliki 

ilmu yang banyak agar mampu 

mengajarkannya kepada peserta didik, namun 

ia pun harus memiliki akhlak yang mulia agar 

bisa dijadikan contoh oleh peserta didik. 

Dengan cara itulah tranfer ilmu akhlak mampu 

diberikan. 

Pembahasan 

Guru 

Guru adalah sosok yang menjadi 

teladan, baik dari segi pengetahuan maupun 

kepribadian bagi peserta didiknya. Oleh karena 

itu, seorang guru harus berhati- hati dalam 

bertutur kata dan bertingkah laku. Tutur kata 

dan tingkah laku yang tidak tepat pada 

tempatnya akan berakibat buruk pada tumbuh 

kembang peserta didik. Karena mereka bisa 

saja meniru tutur kata dan tingah laku guru 

tanpa memperhitungkan benar salahnya 

(Kurniawan, 2014). 

Dalam bahasa Arab, guru disebut 

dengan al-mu’allim, muaddib atau ustadz, 

yang sering dimaknai sebagai orang yang 

bertugas memberikan ilmu dalam sebuah 

majlis ta’lim. Singkat kata, guru adalah 

seseorang yang memberikan ilmu. Namun, 

seiring perkembangnya waktu, makna guru 

pun turut berkembang. Guru disebut sebgai 

pendidik profesional karena ia telah menerima 

dan memikul beban dari para orang tua untuk 

mendidik anak (Suprihatiningrum, 2014). 

Guru adalah orang yang bertanggung jawab 

mencerdaskan anak didik, untuk itu dengan 

penuh dedikasi dan loyalitas, guru selalu 

berusaha untuk membimbing dan membina 

anak didiknya agar dimasa mendatang mampu 

menjadi orang yang berguna. 

Dapat diartikan pula bahwa guru 

adalah sosok yang dapat memberikan respon 

positif bagi peserta didik dalam kegiatan 

belajar mengajar. Guru adalah orang yang 

memiliki tugas mendidik dan membimbing 

peserta didik dengan ilmu yang dimilikinya 

dengan baik. Selain itu, ia juga memiliki 

tanggung jawab atas perkembangan pribadi 

peserta didiknya. Oleh karena itu, disamping 

tugasnya yang mengajarkan ilmu akademik, 

guru juga haruslah menjadi contoh teladan dan 

panutan yang baik agar dapat membantu dalam 
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membangun pembentukan karakter bagi 

peserta didik. 

Materi PAI 

Mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) adalah pendidikan yang terencana 

untuk menyiapkan peserta didik dalam 

meyakini, memahami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan, 

bimbingan, pengajaran dan latihan. Bidang 

studi dalam mata pelajaran ini meliputi, 

Akidah-Akhlaq, Qur’an-Hadist, Fiqh dan 

Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). 

Dr. HM. Zainuddin, M.A, wakil rektor 

UIN Malang menjelaskan dalam blog resmi 

milik universitas UIN Malang bahwasannya, 

materi Aqidah adalah bagian dari mata 

pelajaran PAI yang memberikan penekanan 

pada pembinaan keyakinan bahwa Tuhan 

adalah asal-usul dan tujuan hidup manusia. 

Materi ini menekankan pada kemampuan 

memahami dan mempertahankan keyakinan / 

keimanan yang benar serta menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai nama-nama Allah 

Swt (Asmaul Husna). Sedangkan materi 

Akhlak adalah bagian dari mata pelajaran PAI 

yang diarahkan untuk menyiapkan peserta 

didik agar memiliki moral dan etika Islam 

sebagai keseluruhan pribadi muslim dan 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Materi ini menekankan pada pembiasaan 

untuk menerapka akhlak terpuji dan menjauhi 

akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, 

baik itu akhlak relasi antara manusia dengan 

tuhan (mu’amalah ma’a Allah), manusia 

dengan manusia (mua’malah ma’a nas) dan 

manusia dengan makhluk lain/ alam semesta. 

Sementara itu, materi Qur’an-Hadist 

menekankan pada kemampuan baca tulis yang 

baik dan benar, memahami makna secara 

tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan 

kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Al-Qur’an-Hadist ini juga perupakan sumber 

utama dari ajaran Islam, dan juga merupakan 

sumber dari materi-materi pelajaran yang 

lainnya. 

Materi Fiqh adalah bagian mata 

pelajaeran PAI yang diarahkan untuk 

menyiapkan peserta didik agar mengenal, 

memahami, menghayati dan mengamalkan 

hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar 

pandangan hidup  (way of life) melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta 

pengalaman. Materi ini menekankan pada 

kemampuan cara melaksanakan ibadah dan 

muamalah yang benar dan baik, yang bersifat 

fleksibel dan konstektual. Sedangkan materi 

Sejarah kebudayaan Islam atau yang biasa 

disebut Tarikh Islam adalah bagian dri mata 

pelajaran PAI yang diarahkan untuk 

menyiapkan peserta didik agar memiliki 

pemahaman terhadap apa yang telah diperbuat 

oleh Islam dan kaum muslimin sebagai 

katalisator proses perubahan sesuai dengan 

tahapan kehidupan mereka masing-masing 

waktu, tempat dan masa, untuk dijadikan 

pedoman hidup kedepan bagi umat Islam. 

Materi ini juga menekankan pada kemampuan 

mengambil hikmah dan pelajaran (‘ibrah) dari 

peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa lalu 

ang menyangkut aspek sosial, budaya, politik, 

ekonimi dan lain sebagainya, serta mampu 

meneladani sifat-sifat mulia dari Nabi 

Muhammad S.A.W, dan para sahabatnya. 

Rudi Ahmad dalam tulisannya di 

Jurnal Edukasi menjelaskan bahwa dalam 

konteks pembelajaran, ada beberapa masalah 

yang muncul terkait dengan mata pelajaran 

PAI, di antaranya : 1). Beberapa guru pengajar 

lebih berkonsentrasi terhadap persoalan-

persoalan teoritis yang bersifat kognitif saja, 

dan cenderung memaknai guru sebagai sang 

pentransfer ilmu, 2). Metodologi pembelajaran 

PAI yang cukup monoton dan membosankan, 

3). Pembelajara PAI yang cenderung fokus 

didalam kelas, tanpa dilaksanaknnya praktek, 

4). Pembelajaran PAI yang cenderung 

normatif, linier, tanpa ilustrasi konteks sosial 

budaya dimana lingkungan peserta didik 

tersebut berada, atau dapat dihubungkan 

dengan perkembangnya zama yang sangat 

cepat, dan 5). Kurang adanya komunikasi dan 
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kerjasama dengan orangtua dalam menangani 

permasalahan yang dihadapi peserta didik 

(Suryadi, 2016). 

Akhlak Peserta Didik 

Akhlak berasal dari bahasa Arab yang 

merupakan bentuk jamak dari ‘khuluk’ 

(Nasution, 1992). Kata ‘khuluk’ atau akhlak 

dalam ensiklopedi tematis dunia Islam berarti 

tabi’at, perangai, kebiasaan atau karakter 

(Abdullah, 2002). Akhlak dalam ensiklopedi 

pendidikan berarti budi pekerti, watak dan 

kesusilaannya, yaitu kelakuan baik yang 

merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar 

terhadap Khaliknya dan terhadap sesama 

manusia (Perbakawati, dkk, 1982). Akhlak 

menurut Al-Ghazali adalah suatu sifat yang 

tetap pada jiwa seseorang, yang mendorong 

untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan 

mudah tanpa membutuhkan pemikiran 

(Abdullah, 2002). Akhlak dibagi menjadi dua, 

yaitu akhlak mahmudah atau akhlak yang baik 

dan akhlak mazmumah yaitu akhlak yang 

buruk. Ukuran untuk menetapkan akhlak 

adalah Al-Qur’an dan Sunnah.  

Akhlak menurut Ibnu Maskawih dalam 

kitabnya Tahzib al-Akhlak adalah keadaan 

jiwa yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu perbuatan tanpa memerlukan 

pemikiran (Abdullah, 2003). Buya Hamka 

dalam bukunya Akhlakul Karimah 

menjelaskan, bahwa akhlak atau budi pekerti 

(khususnya yang buruk) sejatinya tidak tetap. 

Ia dapat diubah yaitu dengan latihan 

(riyadhah) dan kesungguhan (mujahadah). 

Disinilah peran para pendidik di butuhkan.  

Akhlak atau karakter juga dapat 

diartikan sebagai kepribadian. Kepribadian ini 

memiliki 3 komponen yaitu, pengetahuan, 

sikap dan perilaku. Seseorang dapat disebut 

memiliki kepribadian utuh adalah apabila jika 

pengetahuan sama dengan sikap, dan sama 

dengan tingkah laku (Majid, 2017). 

 

 

Peran Guru PAI dalam Pembentukan 

Akhlak Peserta Didik 

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen pada Bab 1 Pasal 1, 

menjelaskan bahwa guru sebagai pendidik 

profesional memiliki tugas utama yaitu 

mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

usia dini di jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Guru memiliki peran sebagai lapis 

kedua setelah keluarga dalam mendidik anak, 

dan memiliki peran yang sangat besar dalam 

tumbuh kembangnya. Oleh karena itu guru 

haruslah sadar betul akan tugas dan perannya 

dalam mendidik anak didiknya. Dengan 

demikian, seorang guru dapat menjadikan anak 

didiknya sebagai generasi berkharakter. 

Menjadi manusia-manusia yang berkualitas, 

unggul, berkahlak mulia hingga mampu 

memiliki daya tahan tinggi dan tak mudah 

goyah dalam menghadapi perubahan-

perubahan yang ada. 

Pendidikan yang baik dan sempurna 

adalah apabila mampu menyentuh ketiga 

aspek yaitu kognitif (akal), afektif (emosi) dan 

psikomotorik (tindakan). Begitu pula dalam 

pendidikan karakter/akhlak, ia dikatakan utuh 

apabila mampu mencakup dan mengola tiga 

aspek yaitu pengetahuan moral (moral 

knowing), perasaan moral (moral feeling) dan 

tindakan moral (moral action). Ketiga aspek 

tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan 

tidak mungkin bisa berfungsi secara terpisah 

(Saptono, 2011). 

Dari beberapa masalah terkait materi 

PAI diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar permasalahnya terdapat pada sosok guru 

sendiri. Guru haruslah paham bahwa tugasnya 

tidak hanya untuk memberikan ilmu/ transfer 

ilmu, namun lebih dari itu, yaitu pembentukan 

akhlak. Seorang guru tidak hanya harus 

memiliki pengetahuan yang luas dan otak yang 

cerdas, namun guru haruslah memiliki 

landasan spiritual yang kuat. 
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Guru memiliki artian di ‘gugu’ dan di 

‘tiru’. Di ‘gugu’ artinya adalah dipercaya. 

Seorang guru telah dipercaya oleh masyarakat 

bahwa ia memiliki ilmu yang memadai dan 

wawasan yang luas dalam melihat kehidupan. 

Hingga ia mampu mengajarkan segala hal 

kepada peserta didik tentang hal-hal yang baik 

dan berguna untuk masa depan. Sedangkan 

makna di ‘tiru’ adalah diikuti atau dicontoh. 

Guru adalah sosok yang berkepribadian utuh 

sehingga tindak tanduknya patut dijadikan 

panutan oleh peserta didik dan masyarakat 

(Bernawi dan M, Arifin, 2016). Hingga tak 

jarang lebel guru tidak hanya disematkan di 

sekolah, namun juga dalam masyarakat. 

Tingkah laku dan sikapnya tidak hanya di lihat 

dan dicontoh oleh anak didiknya namun juga 

oleh masyarakat luas. 

Begitu besarnya sosok guru dalam 

pandangan peserta didiknya, Pondok Modern 

Darussalam Gontor, salah satu lembaga 

pendidikan terbesar di Indonesia memiliki 

jargon  

 "اإلنسان محّل الخطاء و النسيان, إالّ المدّرس"

“Manusia adalah tempatnya salah dan 

lupa, kecuali seorang guru” 

Makna yang terkandung didalamnya 

membuktikan seberapa penting kiprah sosok 

guru. Ia dianggap sosok yang hampir semua, 

dalam hal akademis dan akhlak. Inilah yang 

menjadi tolak ukur dan panutan bahwa segala 

fikiran, konsep, tingkah laku, sikap dan akhlak 

guru pasti akan menjadi sorotan bagi para 

murid-muridnya. 

Didalam mata pelajaran PAI, banyak 

sekali ilmu-ilmu terapan yang mampu 

membantuk guru dalam pembentukan akhlak 

peserta didik. Pastinya, peran seorang guru 

sebagai teladan (qudwah) sangatlah 

dibutuhkan. Akhlak tidak dapat diajarkan 

hanya dalam teori saja, namun ia diajarkan 

melalui metode internalisasi. Yang mana 

teknik pendidikannya ialah peneladanan, 

pembiasaan, pengakuan, peraturan dan 

pemotivasian (Majid, 2017). Hal-hal tersebut 

sejatinya tidak ada dalam rancangan 

pembelajaran dan kurikulum tertulis. Maka, 

jiwa ke‘guru’an seorang guru haruslah 

digunakan. 

Abdul Majid, dalam bukunya 

menuliskan bahwa kesuksesan pendidikan 

akhlak/karakter tergantung pada ‘knowing’, 

‘loving’ dan ‘doing/acting’. Moral knowing/ 

learn to know adalah hal yang mencakup segi 

kognitif peserta didik. Tujuannya adalah untuk 

memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai 

dalam materi pelajaran. Apa arti dari berbuat 

baik, mengapa dan untuk apa serta apa 

manfaat melaksanakan perbuatan baik. Untuk 

tahap ini guru tak hanya memberikan teori 

tentang mata pelajaran, namun juga dapat 

memberikan contoh-contoh kasus dalam 

kehidupan nyata. Misalnya dalam pelajaran 

hadist shahih Bukhori berikut.  

  ،ِ دُ ْبُن ُمقَاتٍِل أَبُو الَحَسِن، أَْخبََرنَا َعْبدُ َّللاَّ َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

اِم ْبِن ُمنَبٍِّه، َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ، َعِن النَّبِّيِ أَْخبََرنَا َمْعَمٌر، َعْن هَ  مَّ

ِغيُر َعلَى الَكبِيِر، َوالَمارُّ  َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: »يَُسلُِّم الصَّ

         َعلَى الَقاِعِد، َوالقَِليُل َعلَى الَكثِيِر«

 

Dalam pelajaran akhlaq, hadist tersebut 

menerangkan terkait adab dalam mengucapkan 

salam. Dimana orang yang lebih muda 

haruslah memulai dalam memberi salam pada 

yang lebih tua, dan para pejalan kaki haruslah 

memberi salam pada orang yang duduk, dan 

kelompok yang sedikit haruslah memulai 

dalam memberi salam kepada kelompok yang 

lebih banyak. Dalam tahap ini, guru 

menerangkan tentang hikmah dari hadist 

tersebut. Menjelaskan tentang mengapa, untuk 

apa dan apa manfaat dalam berbuat hal 

tersebut. 

Selanjutnya, moral loving atau moral 

feeling. Tindakan ini sejatinya menyentuh segi 

afektif peserta didik. Tujuannya adalah untuk 

menumbuhkan rasa cinta dan butuh terhadap 

nilai-nilai akhlaq mulia, hingga muncul 

kesadaran diri peserta didik dalam 

menjalankannya (Majid, 2017). Masih sesuai 

dengan contoh diatas, pada tahap ini, guru 

diharapkan mampu untuk menjelaskan dan 

menanamkan nilai-nilai yang terkandung pada 
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hadist di atas, hingga peserta didik memiliki 

kesadaran dalam menjalani hal tersebut. Ia 

sadar bahwa perbuatan-perbuatan baik bukan 

hanya sekedar kewajiban atau tugas, tapi 

merupakan sebuah keseharusan tanpa alasan. 

Yang terkahir adalah melalui moral 

doing atau learn to do. Tindakan inilah yang 

menyentuh sisi psikomotorik peserta didik. 

Disinilah output dari PAI dibuktikan. 

Bagaimana peserta didik mampu untuk 

melaksanakan segala hal-hal baik yang telah ia 

pelajari.1 Dari hadist diatas misalnya, peserta 

didik bukan hanya saja tau apa yang harus ia 

lakukan saat bertemu dengan orang yang lebih 

tua. Bukan hanya ingin melakukan, tapi sudah 

melakukan dan itu menjadi kebiasaan. Dalam 

tahap ini perbuatan baik bukan hanya saja 

menjadi hasil ujian, tapi sebuah kebiasaan 

(habit). Sehingga apabila peserta didik 

dihadapkan pada situasi yang sedemikian, 

secara reflek dan tanpa perintah ia mampu 

melaksanakan apa yang seharusnya ia lakukan.  

Tentunya itu tidaklah mudah. Guru 

mata pelajaran PAI sangatlah berperan penting 

dalam masalah ini. Karena ia sang pengampu 

materi, secara langsung ia lah yang menjadi 

patokan bagi peserta didik. Ia lah yang 

menjadi contoh utama bagi peserta didik 

dalam mengamalkan ilmu yang ia dapat. 

Tidaklah mungkin, bahkan sebuah aib yang 

besar apabila sang guru tidak melaksanakan 

apa yang ia katakan dan ajarkan. 

Dalam tahapan moral knowing, guru 

berperan sebagai pendidik dan pengajar. Ia 

bertugas mengajarkan segala ilmu kebaikan. 

Menanamkan landasan-landasan akhlak yang 

kuat dan bagus. Untuk mencapai tahan moral 

loving atau moral feeling, guru haruslah 

berperan sebagai motivator, yang mampu 

memotivasi peserta didiknya agar mau 

melaksanakn hal-hal positif yang telah 

diajarkan. Ia pun menjadi pembimbing bagi 

peserta didik untuk menjadi manusia 

 
1 Abdul Majid, S.Ag, M.Pd, Pendidikan Karakter 

,,,,,,,,,,,,, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2017) hlm.112-

113 

berakhlak. Dan untuk mencapai pada tahapan 

moral doing, guru haruslah menjadi sebaik-

baik teladan bagi peserta didiknya. Karena 

kedua tahapan sebelumnya bisa saja hancur 

dan tak terlaksanakan apabila tidak dibarengi 

dengan contoh dari sang guru. Setalah peserta 

didik mampu mencapai tahap ini, yang 

dilakukan oleh guru adalah pembiasaan dan 

pemotivasian. 

Kemauan peserta didik dalam 

menyalami gurunya, misalnya (contoh dari 

hadist diatas), adalah hasil dari keteladanan 

yang telah dilaksanakn gurunya. Misalnya, 

peserta didik melihat guru pengajar PAI 

dengan sopan menyalami kepala sekolah 

yanng lebih tua dari beliau. Dengan begitu 

akan timbul rasa ingin yang membuatnya akan 

bertindak dengan baik dan benar. 

Penutup 

Dari makalah diatas dapat disimpulkan 

betapa besar peran seorang guru, khususnya 

guru pengampu mata pelajaran PAI dalam 

pembentukan akhlak peserta didik. Karena 

guru pengampu mata pelajaran tersebut 

haruslah mampu menjadi teladan yang baik, 

sesuai dengan apa yang ia ajarkan. 

Ada tiga tahapan dalam pembentukan 

karakter, yaitu moral knowing, moral 

loving/feeling dan moral doing. Moral 

knowing ini menyentuh ranah kognitif peserta 

didik, sedangkan moral loving /feeling 

menyentuh ranah afektif dan dalam moral 

doing menyentuh ranah psikomotoriknya. 

Selain itu, gurupun agar nilai-nilai akhlak terus 

telaksanakan guru haruslah menjadi teladan, 

panutan dan contoh yang baik. Selalu 

membiasakan dan mengontrol peserta didiknya 

serta memberikan motivasi agar hal tersebut 

menjadi habit bagi peserta didik. 
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Abstrak:  Strategi pembelajaran dalam pembentukan afektif pada umumnya terkait pada situasi individu yang 

dihadapkan dengan masalah dan diharapkan dapat mengambil keputusan dengan mencari solusi atas segala 

persoalan. Penguatan budaya religius menjadi salah satu solusi alternatif atau jalan terobosan yang harus di 

perjuangkan dengan sungguh-sungguh, sehingga nilai-nilai Islam dapat tertanam dengan kuat dan menjadi budaya 
sehari-hari. Di era revolusi industri 4.0, penciptaan budaya beragama, berarti menciptakan suatu kebudayaan religi 

atau pembiasaan diri yang merupakan penerapan hasil pengetahuan agama dan menumbuhkan sikap yang berjiwa 

Islami. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menguatkan budaya religius melalui strategi pembelajaran afektif 

untuk menghadapi era saat ini. 

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran Afektif, Pendidikan Agama Islam, Budaya Religius

Abad ke-21 ditandai dengan era 

revolusi industri 4.0 sebagai abad 

keterbukaan atau abad globalisasi, artinya 

kehidupan manusia mengalami perubahan-

perubahan yang fundamental yang berbeda 

dengan tata kehidupan dalam abad 

sebelumnya. Tumbuhnya tuntutan kualitas 

dalam segala usaha dan hasil kerja manusia 

yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga yang 

dikelola secara profesional sehingga 

membuahkan hasil unggulan. Tuntutan-

tuntutan yang serba baru tersebut meminta 

berbagai terobosan dalam berfikir, 

penyusunan konsep, dan tindakan-tindakan. 

Dengan kata lain diperlukan suatu 

paradigma baru dalam menghadapi 

tantangan-tantangan yang baru, demikian 

kata filsuf Khun yaitu apabila tantangan-

tantangan baru tersebut dihadapi dengan 

menggunakan paradigma lama, maka segala 

usaha akan menemui kegagalan. Tantangan 

yang baru menuntut proses terobosan 

pemikiran (breakthrough thinking process) 

apabila yang diinginkan adalah output yang 

bermutu yang dapat bersaing dengan hasil 

karya dalam dunia yang serba terbuka 

(Tilaar, 1998:245). 

Belajar pada umumnya dipandang 

sebagai konsentrasi individu dalam upaya 

memperoleh tingkah laku secara 

menyeluruh (komprehensif) yang meliputi 

tiga aspek yaitu kognitif, afektif dan 

psikomotorik (Hanafiyah, 2012). Secara 

konseptual maupun empirik pembelajaran 

afektif berhubungan dengan nilai (value) 

yang tidak mudah untuk diukur karena 

menyangkut terhadap kesadaran sikap 

seseorang dari dalam dirinya (Hamruni, 

2009). Pembelajaran serta penilaian harus 

dikembangkan secara menyeluruh 

sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (4) 

tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa 

Kompetensi lulusan satuan pendidikan 

mencakup sikap (Afektif), Pengetahuan 

(Kognitif), dan Keterampilan 

(Psikomotorik). 

Ranah pembelajaran afektif mengukur 

minat dan sikap yang membentuk 

karakteristik tanggung jawab, kerjasama, 

disiplin, komitmen, percaya diri, jujur 

menghargai pendapat orang lain, serta 

kemampuan mengendalikan diri (Muhaimin, 

2002). Karena afektif merupakan suatu 

kemampuan internal yang berperan penting 

dalam mengambil tindakan, yang 

memungkinkan untuk bertindak atau 

menemukan berbagai alternatif (Winkel, 

2004), maka bentuk penilaian dalam ranah 
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afektif tersebut dapat menggunakan 

instrumen non tes (Supardi, 2015). 

Pembentukan dan pengembangan sikap 

dalam agama yaitu dengan cara menjalankan 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, 

yang merupakan bentuk kerohanian memilih 

mana yang baik dan mana yang buruk sesuai 

dengan nilai-nilai agama yang berlaku demi 

mencapai tujuan afektif dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

(Kadir, 2015). 

Pembelajaran pendidikan agama Islam 

pada hakekatnya adalah pendidikan nilai 

karena dapat memotivasi subyek didik untuk 

memahami nilai-nilai agama dan 

pelaksanaannya dititikberatkan pada 

bagaimana membentuk sikap keagamaan 

yang selaras dengan tuntunan agama. 

Sehingga bagaimanapun juga akan 

berpengaruh bagi pembentukan jiwa 

keagamaan seseorang, besar kecilnya 

pengaruh sangat tergantung pada berbagai 

faktor, baik faktor dari dalam maupun dari 

luar diri subyek didik (Lubis, 2008). 

Pentingnya mewujudkan nilai-nilai 

agama Islam secara menyeluruh sebagai 

dasar dalam berfikir dan bertindak oleh 

seluruh warga sekolah, ini sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah 

ayat 208 berikut ini: 

ِت   ۡلِم َكآَٰفَّٗة َوََل تَتَّبِعُواْ ُخطَُوَٰ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ٱۡدُخلُواْ فِي ٱلس ِ يََٰ

بِينّٞ  ِنِۚ إِنَّهُۥ لَكُۡم َعدُو ّٞ مُّ
 ٱلشَّۡيَطَٰ

208.  Hai orang-orang yang beriman, 

masuklah kamu ke dalam Islam 

keseluruhan, dan janganlah kamu turut 

langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya 

syaitan itu musuh yang nyata bagimu. 

Berdasarkan uraian diatas, menarik 

untuk kita kaji tentang bagaimana strategi 

pembelajaran afektif pendidikan agama 

Islam kaitannya dalam menguatkan budaya 

religius di era revolusi industri 4.0 saat ini. 

DISKUSI 

Dalam tulisan ini akan didiskusikan 

tentang penerapan strategi pembelajaran 

afektif pendidikan agama Islam dalam 

menguatkan budaya religius di era revolusi 

industri 4.0, diawali dengan bagaimana 

strategi pembelajaran afektif pendidikan 

agama Islam, kemudian dilanjutkan dengan 

penguatan budaya religius di era revolusi 

industri 4.0, dan diakhiri dengan 

penerapannya.   

Strategi Pembelajaran Afektif 

Pendidikan Agama Islam 

Strategi pembelajaran dapat dimaknai 

sebagai perencanaan yang berisi kegiatan 

untuk mencapai tujuan dalam pendidikan 

yang mengarah lebih spesifik (Sanjaya, 

2007). Konsekuensinya, strategi dalam 

konteks pendidikan dimaknai secara berbeda 

dengan strategi dalam konteks 

pembelajaran.strategi pembelajaran 

merupakan pembelajaran yang dilakukan 

guru guna mencapai tujuan pembelajarn 

yang efektif dan efisien (Kemp, 1995). 

Selanjutnya, (Dick dan Carey, 1990) 

menjelaskan bahwa strategi pembelajaran 

terdiri dari seluruh materi pembelajaran dan 

prosedur atau tahapan kegiatan yang 

digunakan guna membantu peserta didik 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Terbentuknya sikap timbul berdasarkan 

pada proses pembiasaan dan modeling 

(percontohan). 

Adapun strategi pembelajaran dalam 

pembentukan afektif pada umumnya terkait 

pada situasi siswa yang dihadapkan dengan 

masalah dan diharapkan siswa dapat 

mengambil keputusan berdasarkan apa yang 

dianggap baik yaitu dengan mencari solusi 

atas segala persoalan. Beberapa model 

strategi pembelajaran yang dapat 

membentuk sikap antara lain yaitu: model 

konsiderasi, model pengembangan kognitif, 

teknik mengklarifikasi nilai, pengembangan 

moral-kognitif, dan model non-direktif. 

Semua model tersebut dapat digunakan 

sesuai kebutuhan. 

Karakteristik ranah afektif yang penting 

untuk ditinjau yaitu: sikap (attitude), minat 

(interest), nilai (value), moral dan konsep 

diri. Dari seluruh karakteristik tersebut nilai 

merupakan konsep penting dalam 

pembentukan kompetensi peserta didik yang 
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mengacu pada keadaan akhir yang 

diinginkan, sedangkan konsep diri (Ismet 

Basuki dan Hariayanto, 2014) berfungsi 

sebagai evaluasi untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan yang dimiliki, apakah 

positif atau negatif. 

Proses pembelajaran pendidikan agama 

Islam yang bertujuan membangun nilai-nilai 

keIslaman perlu didesain secara sistematis 

dengan mengintegrasikan berbagai variabel 

yang mempengaruhi proses pembelajaran. 

Hal ini diperlukan berdasarkan analisis 

kondisi pembelajaran pendidikan agama 

Islam yang masih menghadapi berbagai 

tantangan global. pengintegrasian nilai-nilai 

keIslaman dalam kegiatan pembelajaran 

dalam arti memadukan, memasukkan dan 

menerapkan nilai-nilai yang diyakini baik 

dan benar dalam rangka membentuk, 

mengembangkan dan membina tabiat atau 

kepribadian peserta didik sesuai jati diri 

bangsa tatkala kegiatan pembelajaran 

berlangsung (Ghufron, 2010). 

Penguatan Budaya Religius di Era 

Revolusi Industri 4.0 

Berbicara tentang budaya religius 

merupakan bagian dari kehidupan religius. 

Keberagamaan atau religiusitas dapat di 

wujudkan dalam berbagai sisi kehidupan 

manusia (Muhaimin, 2002). Menguatkan 

budaya religius merupakan hal yang penting 

di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini. 

Untuk menguatkan budaya tersebut 

tidak bisa hanya dengan beranggapan bahwa 

akan terbentuk dan bertahan dengan 

alamiah, akan tetapi perlu dilakukan 

tindakan-tindakan khusus agar budaya 

tersebut dapat dikembangkan setiap saat. 

Pengembangan budaya religius di 

sekolah merupakan salah satu upaya 

menginternalisasikan keagamaan ke dalam 

diri peserta didik (Chotimah, 2014). Budaya 

religius merupakan salah satu metode 

pendidikan nilai yang komprehensif, karena 

di dalamnya terdapat inkulnasi nilai, 

pemberian teladan, dan penyiapan generasi 

muda agar mandiri dengan mengajarkan, 

dan memfasilitasi perbuatan-perbuatan 

keputusan moral secara bertanggung jawab 

dan ketrampilan hidup yang lain (Zuchdi, 

2008). 

Sejalan dengan itu, menurut 

(Muntasir,1995) suasana keagamaan adalah 

suasana yang memungkinkan setiap anggota 

keluarnga beribadah, kontak dengan tuhan 

dangan cara-cara yang telah ditetapkan 

agama, dengan suasana tenang, bersih, 

hikmah. Sarananya adalah selera religious, 

selera etis, estetis, kebersihan, i'tikat religius 

dan ketenangan. 

Secara umum, budaya dapat terbentuk 

prescriptice (bersifat menentukan) dan juga 

dapat secara terprogram atau learning 

process atau solusi terhadap suatu masalah. 

Yang pertama adalah pembentukan budaya 

religius  melalui penurunan, penganutan dan 

penataan terhadap sesuatu scenario (tradisi 

perintah). Yang kedua adalah pembentukan 

budaya religious secara terprogram atau 

learning process. Pola ini bermula dari 

dalam diri seseorang yang dipegang teguh 

dan diaktualisasikan menjadi kenyataan 

melalui sikap atau perilaku (Ndara, 2005). 

Industri 4.0 telah memperkenalkan 

teknologi produksi massal yang fleksibel 

(Kagermann et al, 2013). Mesin akan 

beroperasi secara independen atau 

berkoordinasi dengan manusia (Sung, 2017). 

Industri 4.0 merupakan sebuah pendekatan 

untuk mengontrol proses produksi dengan 

melakukan sinkronisasi waktu dengan 

melakukan penyatuan dan penyesuaian 

produksi (Kohler & Weisz, 2016). 

Selanjutnya, Zesulka et al (2016) 

menambahkan, industri 4.0 digunakan pada 

tiga faktor yang saling terkait yaitu; 1) 

digitalisasi dan interaksi ekonomi dengan 

teknik sederhana menuju jaringan ekonomi 

dengan teknik kompleks; 2) digitalisasi 

produk dan layanan; dan 3) model pasar 

baru. 

Menerapkan Budaya religious di 

lingkungan pendidikan sama halnya dengan 

menciptakan sebuah lingkungan yang 

kondusif sebagai wadah untuk menanamkan 

nilai-nilai keislaman kepada peserta didik 
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dengan metode pembiasaan-pembiasaan 

yang baik. Peserta didik yang dibiasakan 

untuk melakukan kebaikan, akan terbiasa 

melakukan kebaikan ketika berada dalam 

komunitas sosial (Luqman, 2014). 

Penguatan budaya religius di era 

revolusi industri 4.0 seperti saat ini menjadi 

salah satu solusi alternatif atau jalan 

terobosan yang harus di perjuangkan dengan 

sungguh-sungguh oleh semua unsur 

masyarakat, sehingga nilai-nilai atau ajaran 

Islam dapat tertanam dengan kuat dan 

menjadi budaya sehari-hari bagi seluruh 

warganya yang nantinya terus berjalan dan 

berkembang di era revolusi industri 4.0 

seperti saat ini. 

Penerapan Strategi Pembelajaran Afektif 

dalam menguatkan Budaya Religius di 

Era Revolusi Industri 4.0 

Kesimpulan Sebagaimana dijelaskan 

pada uraian diatas tentang strategi 

pembelajaran afektif pendidikan agama 

Islam dan penguatan budaya religius di era 

revolusi industri 4.0, maka selanjutnya 

adalah kita akan membahas tentang 

penerapannya. 

Seperti kita ketahui, pendidikan afektif 

adalah pendidikan yang berfokus pada 

perasaan, keyakinan, sikap dan emosi 

peserta didik, serta hubungan intrapersonal 

dan keterampilan sosial. Termasuk di 

dalamnya adalah perhatian terhadap moral, 

spiritual dan pengembangan nilai-nilai 

(Lang,1998). pembelajaran afektif terkait 

dengan sikap lebih menekankan bagaimana 

seseorang dalam memilih dan memilah 

suatu tindakan dan dapat 

mempertimbangkan, apakah yang dipilih 

bermanfaat ataukah menimbulkan masalah. 

Hal ini berkaitan dengan pendidikan agama 

Islam yang  tujuannya adalah membentuk 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak 

mulia dan mampu menjaga kedamaian dan 

kerukunan hubungan inter dan antar umat 

beragama. 

Dengan diterapkannya strategi 

pembelajaran afektif pendidikan agama 

Islam maka penguatan budaya religius di era 

revolusi industri 4.0 akan tercapai, hal ini 

dapat dilihat berdasarkan kesinambungan 

strategi dengan tujuan pendidikan agama 

Islam. Selanjutnya, pembelajaran 

pendidikan agama Islam yang merupakan 

kegiatan sadar yang terkait dengan 

bimbingan, pengajaran dan latihan yang 

dilakukan terencana dan sadar dalam 

mencapai tujuan yang dikehendaki 

(Nazarudin, 2007), dengan hasil 

pembelajaran afektif yang lebih 

menekankan pada Receiving atau Attending, 

Responding, Valuing, Organizing, dan 

Characterization by value or value complex. 

Berikut adalah penjelasan dari masing-

masing penekanan pembelajaran afektif 

tersebut. Pertama, Receiving atau Attending 

yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan 

dari luar yang berbentuk masalah,situasi, 

gejala, tantangan, dan lain sebagainya. 

Misalnya dalam pembelajaran pendidikan 

agama Islam adalah ketika peserta didik 

diberi tugas dan langsung dikerjakan tanpa 

ada penolakan. Kedua, Responding yaitu 

adanya partisipasi aktif. Misalnya kegiatan 

diskusi di kelas dengan saling menanggapi 

pertanyaan dan jawaban dalam suatu materi. 

Ketiga, Valuing yaitu menghargai atau 

menilai. Misalnya pendidik mengajarkan 

suatu materi yang dianggap bernilai seperti 

mempelajari Hadits beserta maknanya 

tentang akhlak dalam Islam. Keempat, 

Organizing yaitu membentuk nilai baru 

yang lebih universal atau lebih tentang 

konseptualisasi suatu nilai. Misalnya 

pendidik mengajarkan bahwa dalam hidup 

harus berbuat jujur, dimana siswa dalam 

kenyataannya bertemu dengan masalah yang 

bertentangan. Terakhir yang kelima, 

Characterization by value or value complex 

yaitu karakterisasi dengan suatu nilai atau 

nilai yang kompleks. Misalnya penanaman 

sikap dan moral yang baik akan membentuk 

karakter yang baik pula dan akan menjadi 

kebiasaan pada tiap individu. Tidak hanya 

mempelajari dan menguasai saja, akan tetapi 

harus mengaplikasikan dan 

mengkolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang 

lain (Sukirman, 2012). 
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Dalam mewujudkan dan menjalankan 

nilai-nilai keagamaan tersebut, maka 

diperlukan penciptaan suasana religius di 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena nilai-

nilai keimanan yang melekat pada diri 

seseorang kadang-kadang bisa terkalahkan 

oleh godaan-godaan setan baik yang berupa 

jin, manusia, maupun budaya-budaya 

negatif yang berkembang disekitarnya. 

Karena itu, bisa jadi seseorang pada suatu 

hari sudah kompeten dalam menjalankan 

nilai-nilai keimanan tersebut,  pada saat 

yang lain menjadi tidak kompeten lagi 

(Muhaimin, 2005). 

Dalam hal penguatan budaya religius di 

era revolusi industri 4.0, Penciptaan 

religious culture atau budaya beragama, 

berarti menciptakan suatu kebudayaan religi 

atau pembiasaan diri yang merupakan 

penerapan hasil pengetahuan tentang agama 

dan menumbuhkan sikap yang berjiwa 

Islami. Sikap dan berjiwa Islami tersebut 

dicerminkan pada prilaku serta keterampilan 

hidup masyarakat. 

Saat ini, usaha penanaman nilai-nilai 

religius untuk mewujudkan budaya religius 

dihadapkan kepada berbagai tantangan, baik 

secara internal maupun eksternal. Secara 

internal, pendidikan dihadapkan kepada 

keberagaman masyarakat, baik dari sisi 

keyakinan beragama maupun keyakinan 

dalam satu agama. Lebih dari itu, setiap 

masyarakat memiliki latar belakang 

kehidupan yang berbeda-beda. Oleh karena 

itu, pembelajaran agama diharapkan 

menerapkan prinsip-prinsip keberagaman, 

diantaranya yaitu: Belajar hidup dalam 

perbedaan, membangun saling percaya, 

memelihara saling pengertian, menjunjung 

sikap saling menghargai, dan terbuka dalam 

berpikir. 

Sehingga pada akhirnya, di era revolusi 

industri 4.0 yang dapat dikatakan sebagai 

tantangan berat bagi pendidikan di 

Indonesia, terutama bagi pendidikan agama 

Islam, hal yang dapat dilakukan adalah 

dengan menguatkan budaya religius melalui 

strategi pembelajaran afektif yang terbukti 

efektif dalam penerapannya untuk 

menghadapi tantangan yang sedang di 

hadapi pendidikan di Indonesia saat ini. 

KESIMPULAN 

Dari penjelasan yang dipaparkan bahwa 

strategi pembelajaran afektif pendidikan 

agama Islam merupakan pembelajaran yang 

berkaitan dengan sikap, yang lebih 

menekankan pada nilai, bagaimana 

seseorang dapat bertindak dan dapat 

memilah apa yang dipandang benar dan apa 

yang dipandang salah. Hasil pembelajaran 

afektif lebih menekankan pada Receiving 

atau Attending, Responding, Valuing, 

Organizing, dan Characterization by value 

or value complex 

Penguatan budaya religius di era 

revolusi industri 4.0 seperti saat ini menjadi 

salah satu solusi alternatif atau jalan 

terobosan yang harus di perjuangkan dengan 

sungguh-sungguh oleh semua unsur 

masyarakat, sehingga nilai-nilai atau ajaran 

Islam dapat tertanam dengan kuat dan 

menjadi budaya sehari-hari bagi seluruh 

warganya yang nantinya terus berjalan dan 

berkembang di era revolusi industri 4.0 

seperti saat ini. 

Penciptaan religious culture atau 

budaya beragama, berarti menciptakan suatu 

kebudayaan religi atau pembiasaan diri yang 

merupakan penerapan hasil pengetahuan 

tentang agama dan menumbuhkan sikap 

yang berjiwa Islami. Sikap dan berjiwa 

Islami tersebut dicerminkan pada prilaku 

serta keterampilan hidup masyarakat. 

Era revolusi industri 4.0 merupakan 

tantangan berat bagi pendidikan di 

Indonesia, terutama bagi pendidikan agama 

Islam, hal yang dapat dilakukan adalah 

dengan menguatkan budaya religius melalui 

strategi pembelajaran afektif. 
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Abstrak:  Humanisme dalam pendidikan agama Islam merupakan hal yang dapat membantu mengembangkan 

segala bentuk kemampuan manusia yang dibina dan tidak bermaksud mengabaikan kemampuan intelektualnya. 

Karakter religius sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman yang penuh dengan 

degradasi moral, dalam hal ini diharapkan mampu memiliki dan berprilaku dengan ukuran baik dan buruk yang 

didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama Islam. jika dilihat dari tujuan pendidikan humanis yang 

memusatkan perhatiannya untuk memajukan potemsi manusia, dengan mengedepankan pendekatan yang 

berperikemanusiaan dalam dunia pendidikan, maka di era revolusi industri 4.0 masih relevan diimplementasikan, 

lebih-lebih lagi dalam memperkuat karakter religius masyarakat. Karena meskipun semuanya serba canggih, akan 

tetapi melalui sikap memanusiakan manusia, justru sangat membantu implementasinya di masyarakat dengan praktis 

dan efisien. 

  

 

Kata Kunci: Humanisme, Pendidikan Agama  Islam, Karakter Religius

Humanisme dalam disiplin ilmu pendidikan 

merupakan akar pengembangan dari ilmu 

psikologi. Psikologi humanistik memberikan 

sumbangannya bagi pendidikan alternatif yang 

dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik 

melalui pembelajaran nyata. Pengembangan 

aspek emosional, sosial, mental, dan 

keterampilan dalam berkarier menjadi fokus 

dalam model pendidikan humanistik. 

Karakter religius dapat bertahan dengan 

kuat jika humanisme dalam pendidikan agama 

Islam dapat terwujud, karena secara umum, 

(Amin, 2013) menyebutkan bahwa istilah 

humanisme dipahami sebagai suatu ajaran yang 

tak menggantungkan diri pada doktrin-doktrin 

yang tidak memberikan kebebasan kepada 

individu. Doktrin doktrin yang bersifat otoritatif 

sangat bertentangan dengan prinsip dasar 

humanisme, yang senantiasa memberikan 

kebebasan kepada setiap individu dalam 

menentukan pilihan hidup, baik dalam 

beragama, berpendapat maupun dalam 

menentukan haknya, tetapi nilai-nilai dasar 

kemanusiaan dan hak-hak orang lain tetap 

diperhatikan. 

Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan 

kecanggihan teknologi yang semakin meluas di 

seluruh jagad raya. Perkembangan yang terjadi 

di masyarakat tidak dapat lagi ditentang ataupun 

dihentikan, hal ini dikarenakan percepatan 

informasi telah dirasakan oleh masyarakat 

secara luas tanpa terkecuali. 

Dengan adanya percepatan informasi tidak 

menutup kemungkinan banyak tersebarnya 

berita ataupun informasi hoax dari sumber yang 

tidak dapat dipercaya, namun sayangnya banyak 

masyarakat yang dapat terkena tipu dayanya. 

Sehingga diperlukan karakter yang kuat untuk 

menghadapi hal tersebut. 

Salah satu karakter yang perlu diperkuat 

adalah karakter religius, karena dengan karakter 

religius yang kuat, masyarakat dapat benar-

benar membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk. Karena menurut (Mansur,2005) 

yang merujuk pada al-Qur’an dan Hadits serta 

pendapat para Ulama, bahwa pokok ajaran Islam 

meliputi tentang ajaran tentang iman, ibadah dan 

akhlak. Ketiga unsur tersebut saling mengisi dan 

mendukung satu sama lain. 
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Hal ini menunjukkan bahwa Manusia 

adalah makhluk paling sempurna yang pernah 

diciptakan oleh Allah swt. Manusia juga 

mempunyai pribadi yang unik. Keunikannya 

dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa di 

dunia ini tidak ada manusia yang sama. Bahkan 

anak kembar sekalipun ternyata mempunyai 

kekhasan masing-masing, baik dalam bentuk 

fisik maupun psikisnya, setiap manusia memiliki 

potensi yang berbeda. Dalam konteks ini, 

pendidikan merupakan usaha manusia dalam 

rangka mewujudkan sifat-sifat kemanusiaannya 

(Mumpuniarti, 2010). 

Berdasarkan paparan di atas, menarik untuk 

dikaji lebih dalam mengenai implementasi 

humanisme pendidikan agama Islam dalam 

menguatkan karakter religius di era revolusi 

indusrti 4.0 saat ini.  

 

DISKUSI 

Dalam tulisan ini akan didiskusikan tentang 

implementasi pendidikan agama Islam dalam 

menguatkan karakter religius di era revolusi 

industri 4.0, diawali dengan bagaimana 

humanisme pendidikan agama Islam, kemudian 

dilanjutkan dengan penguatan karakter religius 

di era revolusi industri 4.0, dan diakhiri dengan 

implementasi humanisme pendidikan agama 

Islam dalam menguatkan karakter religius di era 

revolusi industri 4.0.   

 

Humanisme Pendidikan Agama Islam 

Secara etimologi (Mangunhadjana, 1997) 

humanisme berasal dari kata Latin “humanus” 

dan mempunyai akar kata “homo” yang berarti 

manusia. Humanus berarti “sifat manusiawi atau 

sesuai dengan kodrat manusia”. Secara 

terminologi, humanisme berarti martabat dan 

nilai dari setiap manusia, dan semua upaya 

untuk meningkatkan kemampuan-ke–mampuan 

alamiahnya (fisik-non fisik) secara penuh. 

Dengan kata lain, humanisme dapat diartikan 

sebagai suatu paham yang ingin mengangkat dan 

meningkatkan harkat martabat manusia ke 

tempat yang lebih tinggi, yang sudah selayaknya 

eksistensi manusia harus diakui dan selanjutnya 

ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dari 

makhluk lainnya (Mukhlas, 2007). 

Sedangkan, (Madjid, 1998) mendefinisikan 

humanisme sebagai sekumpulan gagasan, sikap 

dan kepercayaan yang didasarkan pada 

kemampuan diri manusia sebagai sumber 

penemuan nilai-nilai yang mutlak diperlukan 

untuk membina kehidupan. Dengan demikian, 

humanisme dapat diartikan sebagai cara 

pandang terhadap dunia yang menekankan 

pentingnya manusia beserta sifat dasar dan peran 

kedudukannya di dunia. 

Sejalan dengan hal tersebut, (Syari’ati, 

1996) mengartikan bahwa humanisme sebagai 

aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan 

pokok yang dimiliki manusia adalah 

keselamatan dan kesempurnaan. Kesadaran  

terpenting yang harus dibangun dalam diri 

manusia adalah kesadaran diri sendiri, karena 

kesadaran tersebut akan menjadi bekal penting 

dalam menentukan arah kehidupannya menuju 

keadaan yang terbaik bagi dirinya dan 

lingkungan. 

Semula humanisme dimaknai sebagai 

bentuk gerakan dengan tujuan untuk 

memperkuat harkat dan martabat manusia. 

Sebagai pemikiran etis yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusiaan,humanisme menekankan 

harkat, peran, tanggung jawab yang mempunyai 

kedudukan yang istimewa dan berkemampuan 

lebih dari makhluk lainnya karena mempunyai 

rohani. 

Pendidikan humanisme bukanlah sebagai 

metode, teknik, atau strategi pembelajaran, 

melainkan sebagai sebuah filosofi yang 

memperhatikan keunikan-keunikan yang 

dimiliki peserta didik (Burhanuddin dan 

Wahyuni, 2007). Pendekatan pendidikan 

humanisme merupakan pencerminan keutuhan 

manusia dan membantu agar manusia lebih 

manusiawi, maksudnya membantu manusia 

untuk mengaktualisasikan potensi yang ada 

sehingga pada akhirnya terbentuk manusia yang 

memiliki kematangan emosional, moral dan 

spiritual. 

Pendidikan Islam itu lebih banyak 

ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang 

akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi 

keperluan diri sendiri maupun orang lain. Di 

segi lainnya, pendidikan Islam tidak hanya 

bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Ajaran 

Islam tidak memisahkan antara iman dan amal 
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saleh. Oleh karena itu pendidikan Islam adalah 

sekaligus pendidikan iman dan amal (Darajat, 

1992). Sehingga adanya humanisme dalam 

pendidikan agama Islam merupakan hal yang 

dapat membantu mengembangkan segala bentuk 

kemampuan manusia yang dibina dan tidak 

bermaksud mengabaikan kemampuan 

intelektualnya. 

 

Penguatan Karakter Religius di Era 

Revolusi Industri 4.0 

Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, 

agama memiliki posisi dan peranan yang sangat 

penting, karena dapat berfungsi sebagai faktor 

motivasi, profetik, kritik, kreatif, sublimatif, 

liberatif dan integratif bagi manusia. Demikian 

dasarnya fungsi agama dalam kehidupan, maka 

agamapun dapat dijadikan nilai dasar dari 

pendidikan, termasuk pendidikan karakter yang 

pada akhirnya melahirkan pendidikan berbasis 

agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

(Nashir, 2013) bahwa pendidikan karakter yang 

berbasis agama merupakan pendidikan yang 

mengembangkan nilai-nilai berdasarkan agama 

yang membentuk pribadi, sikap, dan tingkah 

laku yang utama atau luhur dalam kehidupan. 

Tujuan dari pendidikan karakter religius 

pada intinya adalah membentuk, menanamkan, 

memfasilitasi dan mengembangkan nilai-nilai 

positif pada anak sehingga menjadi pribadi yang 

unggul dan bermartabat. Hal inilah yang perlu 

dikuatkan di era revolusi industri 4.0 seperti saat 

ini. Karena pendidikan mendapat tantangan yang 

besar dan harus mampu menangkal dengan baik 

segala potensi negatif yang dapat mempengaruhi 

karakter religius di masyarakat secara luas. 

Religius adalah sifat keagamaan yang 

bersumber pada ajaran agama dan berkaitan kuat 

dengan Tuhan. Hal ini menandakan bahwa pola 

hidup, pola ucapan, dan pola perbuatan setiap 

manusia yang digunakan dalam kehidupannya 

senantiasa bersendikan pada petunjuk dari 

Tuhan dan ajaran agama Islam (Mustari, 2014). 

Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat dalam menghadapi perubahan 

zaman yang penuh dengan degradasi moral, 

dalam hal ini diharapkan mampu memiliki dan 

berprilaku dengan ukuran baik dan buruk yang 

didasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. 

Karakter adalah akar dari semua tindakan, 

baik itu tindakan baik maupun tindakan yang 

buruk. Karakter yang kuat adalah sebuah 

pondasi bagi umat manusia untuk hidup bersama 

dalam kedamaian serta keamanan yang terbebas 

dari tindakan-tindakan tak bermoral (Majid dan 

Andayani, 2010). Dengan begitu, penguatan 

karakter, utamanya karakter religius dibutuhkan 

untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 yang 

sedang dijalani oleh masyarakat saat ini. 

Seperti yang kita ketahui, dalam 

menghadapi era revolusi industri 4.0 di 

Indonesia telah ditambahkan lima kompetensi 

yang dianggap sebagai modal yang sangat 

dibutuhkan, yaitu kemampuan berpikir kritis, 

memiliki kreatifitas dan kemampuan yang 

inovatif, kemampuan dan keterampilan 

berkomunikasi yang baik, kemampuan bekerja 

sama, dan memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi. Dari semua kompetensi tersebut, melalui 

penguatan karakter religius, diharapkan 

masyarakat mampu bersaing dengan sigap dan 

siap dalam era revolusi industri 4.0.  

 

Implementasi Humanisme Pendidikan 

Agama Islam dalam menguatkan 

Karakter Religius di Era Revolusi 

Industri 4.0 

Dalam mengimplementasikan pendekatan 

yang bersifat humanis pada ranah pendidikan 

adalah sebagai bentuk tindakan nyata dari 

pendidikan dalam mengambil sikap dan usaha 

untuk menentukan prinsip atau pendirian dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Implementasi 

tersebut diwujudkan dengan membimbing 

manusia melalui pendekatan yang bersifat 

humanis, sebab manusia memiliki berbagai 

potensi alamiah yang dapat dikembangkan lebih 

baik lagi. 

Manusia memiliki tanggungjawab yang 

besar dalam mengemban potensi yang 

dimilikinya. Manusia dengan leluasa 

berkehendak untuk mampu sesuai dengan 

keinginannya. Manusia tidak terikat apapun 

untuk memakai akalnya, menyampaikan 

perasaannya, dan kekuatannya dalam membuat 

sesuatu. Manusia dapat menggabungkan antara 

mendayagunakan kekuatan pikirannya dan 

mengaktualisasikan segala perbuatannya untuk 
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mengukir peradaban dalam kehidupannya dan 

kehidupan orang lain. Kebebasan yang dimiliki 

manusia adalah hal yang mendasar sebagai inti 

dalam memperlakukan manusia secara 

seutuhnya. Oleh sebab itu, kewenangan manusia 

menjadi hak istimewa yang harus dihormati dan 

dijunjung tinggi (Boisard, 1980). 

Mengimplementasikan pendekatan yang 

bersifat humanisme dalam dunia pendidikan 

diantaranya berfungsi sebagai penggabungan 

kemampuan manusia agar dapat berinteraksi 

dengan baik antar manusia, keseimbangan antara 

hak kebebasan penuh yang dimiliki manusia, 

membina manusia agar cerdas dalam memberi 

solusi dalam masalah dan menjadikan keyakinan 

yang kuat kepada Tuhan (Mas’ud, 2002). Dari 

beberapa fungsi tersebut, dapat kita temukan 

bahwa perubahan yang dialami manusia dalam 

kehidupannya sehari-hari adalah upaya bagi 

dirinya untuk menjadikan semakin sempurna 

kebaikannya, sehingga manfaatnya akan 

kembali pada dirinya dan begitu pula 

sebaliknya. 

Selanjutnya, (Danim, 2003) menyebutkan 

bahwa perwujudan dalam mengimplementasikan 

pendekatan humanis di masyarakat adalah 

memberikan ruang kebebasan bagi seseorang  

untuk melakukan hubungan yang dinamis dalam 

kelompoknya, selebihnya berinteraksi dengan 

lingkungan masyarakat. Maksudnya adalah 

humanisme di masyarakat dapat terwujud 

dengan adanya ruang kebebasan masing-masing 

individu dalam berinteraksi. 

Meskipun di era revolusi industri 4.0 

pengimplementasian humanisme pendidikan 

agama Islam mengalami tantangan yang besar, 

akan tetapi bukan tidak mungkin dapat 

dilakukan. Karena, terdapat pandangan yang 

menyebutkan bahwa manusia bermartabat luhur, 

dapat menentukan nasib sendiri dan dengan 

kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri 

memenuhi kehidupan dan dapat membedakan 

antara baik dan buruk, salah dan benar dan 

mampu bertanggung jawab atas perilaku dan 

hidupnya. 

Sehingga jika dilihat dari tujuan pendidikan 

humanis yang memusatkan perhatiannya untuk 

memajukan potemsi manusia, dengan 

mengedepankan pendekatan yang 

berperikemanusiaan dalam dunia pendidikan, 

maka di era revolusi industri 4.0 masih relevan 

diimplementasikan, lebih-lebih lagi dalam 

memperkuat karakter religius masyarakat. 

Karena meskipun semuanya serba canggih, akan 

tetapi melalui sikap memanusiakan manusia, 

justru sangat membantu implementasinya di 

masyarakat dengan praktis dan efisien.  

  

KESIMPULAN  

Dari pembahasan yang telah tersaji, bahwa 

dengan adanya humanisme dalam pendidikan 

agama Islam merupakan hal yang dapat 

membantu mengembangkan segala bentuk 

kemampuan manusia yang dibina dan tidak 

bermaksud mengabaikan kemampuan 

intelektualnya. 

Seperti yang kita ketahui, dalam 

menghadapi era revolusi industri 4.0 di 

Indonesia telah ditambahkan lima kompetensi 

yang dianggap sebagai modal yang sangat 

dibutuhkan, yaitu kemampuan berpikir kritis, 

memiliki kreatifitas dan kemampuan yang 

inovatif, kemampuan dan keterampilan 

berkomunikasi yang baik, kemampuan bekerja 

sama, dan memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi. Dari semua kompetensi tersebut, melalui 

penguatan karakter religius, diharapkan 

masyarakat mampu bersaing dengan sigap dan 

siap dalam era revolusi industri 4.0. 

Meskipun di era revolusi industri 4.0 

pengimplementasian humanisme pendidikan 

agama Islam mengalami tantangan yang besar, 

akan tetapi bukan tidak mungkin dapat 

dilakukan. Karena, terdapat pandangan yang 

menyebutkan bahwa manusia bermartabat luhur, 

dapat menentukan nasib sendiri dan dengan 

kekuatan sendiri mampu mengembangkan diri 

memenuhi kehidupan dan dapat membedakan 

antara baik dan buruk, salah dan benar dan 

mampu bertanggung jawab atas perilaku dan 

hidupnya. 
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PENDIDIKAN YANG SAKRAL  

 

Alvin Qodri Lazuardi 
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Abstrak: Dalam artikel ini penulis akan mencoba memaparkan pendidikan yang sakral didalamnya 

terdapat unsur-unsur Ilahiyah nilai keislaman kemudian mencoba menganalisa dan membandingkan 

dengan konsep pendidikan pondok modern gontor. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan teori 

adab sebagai intepretasi kesakralan dan menemukan hasil bahwa pendidikan sakral adalah pendidikan 

yang mengembalikan nilai ilahiyah bertujuan membentuk manusia beradaab, hal ini selaras dengan 

pendidikan gontor yang bertujuan mencetak manusia bermanfaat di masyarakat berakhlaqulkarimah dan 

bertakwa kepada Allah SWT. Karena pertemuan dua titik tujuan yang sama, maka dapat dikatan bahwa 

pendidikan gontor dapat dijadikan penunjang pendidikan yang sakral.  

Kata Kunci: Adab, Akhlaqulkarimah Gontor, Ilahiyah, Manusia, Pendidikan, Sakral, Takwa

Pendahuluan 

Pada hakikatnya, pendidikan Islam 

adalah pendidikan yang berbasis pada kesatuan 

antara ilmu Sains dan Agama. Oleh karena itu 

pendidikan Islam dalam merumuskan falsafah 

pendidikannya harus mengacu dan memegang 

unsur-unsur, antara lain: Pertama, Falsafah 

pendidikan Islam mempunyai nilai atau spirit 

Islam. Kedua, falsafah pendidikan Islam 

berkaitan dengan realitas masyarakat, 

kebudayan, sistem sosial, ekonomi dan politik. 

Ketiga, harus bersifat terbuka, universal dalam 

berbagai bidang. Keempat, sumbernya meliputi 

segala ilmu Islam dan ilmu sosial serta 

falsafahnya yang bersifat selektif. Kelima, bebas 

dari pertentangan antara prinsip-prinsip dasar 

dan prinsip pelaksanaan.Keenam, harus bersifat 

fleksibel dan mendalam.1 

Telaah filsafat pendidikan ini menjadi 

acuan dalam merumuskan kurikulum pendidikan 

Islam yang integrative. Menurut Hasan 

Langgulung bahwa kurikulum yang ideal adalah 

kurikulum yang universal dan relevan dengan 

kebutuhan sifat perkembangan minat siswa dan 

 
1Lihat, Omar Muhammad al-Tomy al-Saibani, 1979 

Filsafat al-Tarbiyah al-Islamiyah diterjemahkan oleh 

Hasan Langgulung dengan judul, Filsafat Pendidikan 

Islam (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang). 47-50 

relevan dengan kebutuhan dan budaya 

masyarakat.2 

Pada sisi lain sistem pendidikan modern 

berupaya menjelaskan asal usul alam semesta 

atau fenomena alam tanpa berpijak ada nilai-

nilai transendental, akibatnya disatu sisi ada 

yang terilhami akan kesalehan pada Ilahy dan 

pada satu sisi yang lain terbentuk wataknya 

memiliki kemampuan sekalipun tanpa 

bimbingan agama.3 

Desakralisasi dasar pendidikan dalam 

Islam merupakan suatu dilema yang terjadi di 

saat ini, sehingga beberapa tokoh Islamisasi 

Islam Syed Naquib Al-Attas4 dan Islmail Raji 

 
2 Lihat, Hasan Langgulung, Pendidikan Islam 

Integral: Konsep Penerapan dan Tantangannya di 

Masa Kini (Makalah), disampaikan di IAIN Alauddin 

Ujung Pandang, tanggal 19-20 Agustus 1997. 

3 Sayyid Sijjad Husain dan Sayyid Ali Ashraf, Crisis 

in Muslim Education, yang diterjemahkan oleh 

Fadhalah Mudhafir 2000dengan judul, Krisis 

Pendidikan Islam, (Cet.I; Jakarta : al-Mawardi 

Prima), 75 

4 Syed Muhammad al Naquib bin Ali bin Abdullah 

bin Muhsin al Attas (Bogor, 5 September 1931) 

adalah seorang cendekiawan dan filsuf muslim saat 

ini dari Malaysia. Ia menguasai teologi, filsafat, 

metafisika, sejarah, dan literatur. Ia juga menulis 

berbagai buku di bidang pemikiran dan peradaban 

Islam, khususnya tentang sufisme, kosmologi, 
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Al-Faruqi5 memberikan kritikan akan 

pendapatnya mengenai Desakralisasi dengan 

mengunakan konsep Islamisasi Pendidikan.6 

Dalam proses Islamisasi Pendidikan, menurut al-

Attas melibatkan dua langkah utama. Pertama 

ialah proses mengasingkan unsur-unsur dan 

konsep-konsep utama sekuler dari ilmu tersebut. 

Langkah kedua ialah menyerapkan unsur-unsur 

dan konsep-konsep utama Islam ke dalamnya. 

Dalam hal ini al-Attas mengambil 

pendekatan Imam Ghazali dalam aspek jiwa, di 

mana ia menyarankan supaya sifat yang keji 

dibuang dahulu sebelum jiwa dihiasi dengan 

sifat yang terpuji. Kalau dalam proses penyucian 

jiwa Imam Ghazali menyarankan sifat keji yang 

“dibuang” adalah beberapa sifat seperti dengki, 

sombong, dan lain-lain, maka dalam proses 

Islamisasi Ilmu Al-Attas menyarankan agar 

unsur-unsur dan konsep-konsep asing 

(pathogen) bagi Islam yang harus “dibuang” 

adalah Pertama, konsep De-sakralisasi 

(penghilangan unsur sakral) yang meliputi 

Hakikat dan Kebenaran; Kedua, doktrin 

humanism; Ketiga, ideologi sekuler; dan 

Keempat, konsep tragedi-khususnya dalam 

kesusasteraan.7 

 
filsafat, dan literatur Malaysia, beliau juga 

mempunyai konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

Dewesternisasi dan Intergarasi. 

5Ismail Raji Al-Faruqi merupakan salah satu tokoh 

yang terkenal dalam sumbangsihnya terhadap 

Islamisasi yang berlandaskan tauhid dan mempunyai 

12 metode disiplin ilmu. 

6 Istilah Islamisai untuk pertama kalinya sangat 

popular ketika konferensi Pendidikan Islam  Dunia  

yang pertama kalinya membahas tentang Pendidikan 

Islam yang dilangsungkan di Makkah pada April 

1977. Definisi Islmisasi adalah konsep pembebasan 

manusia dari tradisi-taradisi yang bersifat magnis-

sekuler, yang membelenggu antar perilakunya.Dari 

ini Islamisasi dapat diartikan pembasan manusia dari 

unsur yang magis kemudian dimasukkan unsur 

keislaman.Islamisasi ilmu Pengetahuan berkembang 

yang dimana diwacania dengan adanya, problem 

paradigma dan epistimologi Barat. Mughal, Amien 

Rais, 1990Cakrawala Islma antara Cita dan Fakta, 

(Bandung: Mizan) 22 

7Wan Mohd Nor Wan Daud, The Educational 

Philosophy, 313 

Dari permasalan diatas penulis ingin 

menawarkan solusi dari Desakralisasi 

pendidikan yang terjadi pada saat ini, yaitu  

dengan menjelaskan pendidikan yang sakral 

(suci) atau berbasis pada Islam, kemudian 

menerangkan orientasi pendidikan PM. Gontor 

sebagai salah satu tawaran untuk 

melangsungkan pendidikan yang sakral 

sekaligus sebagai antitesa pendidikan yang non 

sakral. Penulis menggunakan metode Deskriptif 

Analisis dengan pendekatan Teologis dan 

Filosfis untuk mengungkap aspek-aspek yang 

berkitan dengan pendidikan yang sakral. Tujuan 

dari penulisan ini adalah untuk menanggulagi 

ketimpangan pendidikan yang semakin 

melepaskan diri dari unsur sakral karena 

pegesaran paradigma pendidikan. Selanjutnya 

dalam pembahan akan menerangkan definisi, 

tujuan dan pandangan para ulama tentang 

Pendidikan Sakral, kemudian dilengkapi dengan 

pemaparan Masjid sebagai embrio pertama 

pendidikan berbasis Islam yang kemudian 

berkembang menjadi sistem pendidikan pondok 

pesantren. Selanjutnya penulis juga akan 

memaparkan aspek-aspek dari PM. Gontor dari 

sejarah berdiri, nilai-nilai teologis dan filosofis 

orientasi pendidikan Gontor. Marilah kita cernati 

pembahasan berikut ini.  

 

Definisi dan Tujuan Pendidikan Yang Sakral 

(Islami) 

 Kajian tema mengenai bangunan yang 

sakral dalam pendidikan akan lebih mudah 

dipahami jika dikaitkan dengan pandagan para 

tokoh yang muktabar dalam dunia pendidikan 

Islam. Dalam agama Islam, dasar-dasar 

pendidikan  keberadaannya ada pada kedua 

sumbernya, yaitu al-Qur’an dan al-Hadits. Dan 

apabila dicermati lebih dalam lagi, 

sesungguhnya di dalam al-Qur’an itu terdapat 

banyak sekali konsep-konsep yang menerangkan 

perlunya sebuah tatanan pendidikan yang 

berbasis Islam.  

Imam Ghazali berpendapat bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan    

Insan  di  dunia dan akhirat. Manusia akan 

mencapai keutamaan  dengan  menggunakan  

ilmu.  Keutamaan itu akan memberinya 

kebahagiaan di dunia serta mendekatkannya  

kepada  Allah  SWT,  sehingga ia akan 
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mendapatkan kebahagiaan di  akhirat.  

Pendapat Imam Ghazali ini sejalan dengan 

sabda Nabi SAW  yang artinya : “Siapa  

yang  ingin  hidup  di  dunia  dengan  baik  

hendaklah  ia  berilmu,  dan  siapa  yang  

ingin meraih  kebahagiaan  di  akherat  

hendaklah  ia  berilmu,  dan  siapa yang 

ingin meraih keduanya (dunia  dan akherat) 

hendaklah ia berilmu”. (HR. Ahmad).8 

Dari pandangan diatas jelas bahwa 

tujuan dalam pendidikan adalah untuk mencapai 

kebahagiaan duni dan akhirat. Kemudian 

bagaimana konsep pendidikan ini yang 

menrepresentasikan pendidikan sakral?. Akan 

diterangkan paragraph selan 

Menurut salah satu pakar pemikiran dan 

pendidikan Islam terkemuka di zaman 

postmodern ini, beliau, Syed Muhammad 

Naquib al-Attas  yang dikutip oleh Adian 

Husaini,  ia memberikan uraian tentang 

pendidikan Islam yaitu salah satu permasalahan 

yang mendasar dari umat Islam adalah hilangya 

adab“loss of adab” dalam mencari ilmu, 

mengajarkan ilmu dan mengembangkan ilmu 

inilah masalah internal yang terjadi sekarang, 

menurutnya orang yang tidak beradab adalah 

orang tidak memahami dan tidak mengakui 

posisi yang tepat dengan dirinya sendiri.9 

Kemudian ditegaskan oleh Mohd.Wan Daud, 

orang beradab menurut al-Attas adalah orang 

yang baik, orang yang menyadari sepenuhnya 

tanggung jawab dirinya kepada Tuhan Yang 

Haq, memahami dan menunaikan keadilan 

terhadap dirinya dan orang lain dalam 

masyarakat, berupaya meningkatkan setiap 

aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan 

sebagai manusia yang beradab10. 

Berdasarkan hal itu, al-Attas 

mendefinisikan adab adalah pengenalan dan 

pengakuan terhadap realita bahwasannya ilmu 

 
8 Ahwy Oktradiksa, Hakikat Pendidikan Islam di 

Madrasah ‘Ibtidaiyah Tinjauan Manajemen 

Pendidikan, ( Jurnal Tarbiyatuna,, Vol. 2, No 1 

Januari-Juli 2012: Malang), 20 

9 Adian Husaini, Konsep Adab dalam Falsafah 

Pendidikan Al-Attas, (Majalah ISLAMIA Vol. XI, 

No. 2, Agustus 2017, INSISTS Jakarta), 72-73 

10 Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktik,  

hal. 174 

dan segala sesuatu yang ada terdiri dari hirearki 

yang sesuai dengan kategori-kategori dan 

tingkatan-tingkatannya, dan bahwa seseorang itu 

memiliki tempatnya masing-masing dalam 

kaitannya dengan realitas, kapasitas, potensi 

fisik, intelektual dan spiritual11. Dalam hal ini, 

al-Attas memberi makna adab secara lebih 

dalam dan komprehensif yang berkaitan dengan 

objek-objek tertentu yaitu pribadi manusia, ilmu, 

bahasa, sosial, alam dan Tuhan12. 

Maka tujuan dari Pendidikan yang 

berbasis adab ini adalah mencetak orang yang 

baik, melahirkan orang yang beradab maka 

Pendidikan Islam akan kembali pulih karena 

sudah kembali pada orientasi yang benar. 

Kemudian apabila pendidikan Islam sudah 

bangkit maka nilai-nilai kesakralan dalam 

pendidikan akan terjaga dan terbebas dari 

keburukan (desakralisasi) . 

 

Masjid Sebagai Sentral Utama 

Pendidikan Sakral (Islami) dapat dirasakan 

dalam beberapa tempat mulai dari hal yang 

paling sederhana yakni masjid. Masjid adalah 

tempat dimana pada masa lampau manusia sibuk 

berkumpul beribadah serta belajar tentang 

agama, sehingga fungsi masjid bukanlah sekedar 

tempat beribadah melainkan pusat ilmu 

pengetahuan dan pembinaan akhlaq umat 

Islam.13 Dari pernyataan diatas dapat kita lihat 

bahwasanya Islam ternyata memang telah 

mendidik umatnya untuk menjadi masyarakat 

yang berakhlak dalam bentuk kajian-kajian 

keilmuan dalam jamaah-jamaah didalam masjid. 

Dari masjid itulah kemudian timbul 

pembelajaran-pembelajaran serta proses 

pendidikan sederhana yang kemudian 

berkembang menjadi pondok pesantren dengan 

segala bentuk pengajaran yang semakin 

berkembang serta santri sebagai objek yang 

terdidik dalam proses yang ada. Pesantren dalam 

 
11 Ibid,..177 

12 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Risalah Untuk 

Kaum Muslimin, (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), 47 

13 Hamid Fahmy Zarkasyi, Peran Masjid Dalam 

Pendidikan Karakkter (Akhlak), (ISLAMIA. Vol. IX, 

No. 1 2014), 15 
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perkembangannya memang dapat dibagi 

menjadi dua periode pertama periode 

pertumbuhan (abad XVI-XVIII) yang menjadi 

tonggak berdiri pesantren dan kedua periode 

perkembangan (abad XIX-XX).14 Pada era 

pertama, fokus pendidikan adalah pada beberapa 

hal mengenai pengkajian buku-buku kuning 

sehingga menjadikan proses pembelajaran 

sangatlah komperehensif dan menunjang 

pemahaman santri akan buku-buku tersebut.  

 

Sejarah Berdirinya P.M. Darussalam Gontor 

Tonggak berdirinya Pesantren di Abad 

15-18 Masehi dengan kemandirianya mampu 

memberi perubahan kesadaran masyarakat 

Nusantara akan betapa pentingnya Agama dan 
Pendidikan. Dari perubahan tersebut bertujuan 

untuk memberikan rasa yang mendalam untuk 

menyelami samudra Agama Islam yang luas dan 
menjadikan Pesantren sebagai basis Kaderisasi 

para Ulama dari sinilah ada istilah “Pesantren 

dadi pakune Agomo”. Dalam pesantren pasti ada 

Kiyai yang menjadi figur utama karena itulah 
mulai lunturnya figur kaum politik kolonial 

(tokoh yang mempunyai kekuasaan pada saat 

itu) dan beralih memfigurkan para Kiayi. 
Kemudian berkembang secara pesat Pondok 

Pesantren di abad ke 19 – 20 Masehi, berbeda 

dengan abad sebelumya dimana pesantren hanya 
sebagai komunitas orang-orang yang ingin 

belajar agama tetapi di abad 19-20 masehi 

Pesantren berkembang menjadi Lembaga 

pendidikan yang berbasis Islam dan 
kemasyarakatan, misalnya Pesantren Tegalsari 

Ponorogo15, Pesantren Jatisobo Surakarta, 

Pesantren Karang Banten, pesantren-pesantren  
tersebut adalah Pesantren yang pernah memiliki 

ribuan santri dieranya.16  

 
14 Matsuki HS dan M. Ishom El-Saha, Intelektualisasi 

Pesantren Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di 

Era Perkembangan Pesantren, (Diva Pustaka, 

Jakarta, 2003), 1 

15 Tegalsari (1742) adalah asal mula dari berdirinya 

Pondok Modern Darussalam Gontor di Pondok 

Pesantren tersebut lahir tokoh-tokoh besar seperti 

sang-Pujangga besar Ronggowarsito, Haji Oemar 

Said Cokroaminoto sang Pendiri Sarekat Islam 

(Lihat: Trimurti menelusuri Jejak, Sintesa dan 

Genealogi Berdirinya Pondok Modern Darussalam 

Gontor, hal 36) 

16 Mastuki dan M. Ishom El-saha, Inteelektualitas 

Pesantren Potret Toko dan Cakrawala Pemikiran di 

Pada Akhirnya madrasah-madrasah 

diniyah berubah statusnya menjadi Pesantren 
dan sekaligus sebagai momentum pemantapan 

peneguhan identitas pesantren sebagai Sub-

kultur dalam masyarakat Modern.17 
Dalam penjelasan sejarah Pesantren kali 

ini penulis ingin mengupas sedikit pergerakan 

salah satu Pondok Pesantren yang sangat 

berpengaruh di Nusantara yaitu Tegalsari 
sampai menjadi Pondok Pesantren Modern 

Darussalam Gontor. Di tahun 1740-an semasa 

itu berdiri pesantren Tegalsari (Gontor lama), 
dengan pimpinannya beliau Kiyai Cholifah dan 

Kiyai Sulaiman Djamaluddin18 yang bernasab 

keturunan ke-4 Kerajaan Cirebon. Kiyai 

Sulaiman Djamaluddin adalah menantu dari 
Kiyai Cholifah di Tegalsari. Pasca pernikahan 

dengan putri Kiyai Cholifah beliau mempunyai 

anak yaitu Kiyai Santoso Anom Besari dan 
Kiyai Anom menikah dengan Nyai Sudarmi 

Anom Besari kemudian lahirlah Trimurti pendiri 

PMDG.19 
Pada 12 Rabiul Awwal 1345 H/1926 M 

lahirlah Pondok Pesantren Modern Darussalam 

Gontor, Ponorogo. Dengan tekad 3 saudara 

Ahmad Sahal, Zainuddin Fananie, dan Imam 
Zarkasyi20, hingga saat ini PMDG telah 

memberikan peran yang sangat signifikan dalam 

memperjuangkan Islam dan NKRI, dimasa 
sekarang dibawah Pimpinan Kiayi Haji Hasan 

Abdullah Sahal, Kiayi Haji  Dr. (HC)Abdullah 

Syukri Zarkasyi M.A dan Kiayi Haji Syamsul 
Hadi Abdan S.Ag sudah melambung tinggi 

 
Era Perkembangan Pesantren, (Diva Pustaka, 

Jakarta: 2004), 1 

17 Ibid, 7 

18 Beliau adalah ketururan dari Sunan Gunung Jati 

yang merupakan cucu Prabu Siliwangi dan menikah 

dengan putri dari Kiyai Cholifah dan mempunyai 

anak yaitu Kiyai Santoso Anom Besari. Lalu Kiayi 

Anom menikah dengan Bu Nyai Sudarmi Santoso 

Anom Besari dari pasangan tersebut lahirlah 7 anak 

yang 3 diantaranya adalah Pendiri Pondok Modern 

Darussalam Gontor (Trimurti).(Lihat: Trimurti 

menelusuri Jejak, Sintesa dan Genealogi Berdirinya 

Pondok Modern Darussalam Gontor, 45-46) 

19 Muhammad Hussein Sanusi dkk, Trimurti 

menelusuri Jejak, Sintesa dan Genealogi Berdirinya 

Pondok Modern Darussalam Gontor, (Ettifaq 

Production, Bantul: 2016),  

20 Ahmad Mansyur Suryanegara, Api Sejarah 1 

Mahakarya Perjuangan Santri dalam menegakkan 

NKRI,( Surya Dinasti, Bandung: 2015), 479-450 
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sebagai “Kawah Condrodimuko” yang 

melahirkan Alumni - alumni yang militan dan 
tangguh dalam bergerak di masyarakat 

Indonesia khususnya.  

Lalu mengapa PMDG sangat gemilang 
dalam memberikan kontribusi yang tak terhitung 

untuk bangsa ini, Apa orientasi utama dalam 

pendidikannya dengan melahirkan para 

alumninya yang sangat berperan dalam 
masyarakat bawah menengah bahkan di kancah 

pemerintahan. Pembahasan selanjutnya akan 

mengupas orientasi utama dalam pendidikan 
pesantren. 

Rasanya sangat kurang jika menyelami 

samudra pendidikan di Indonesia tanpa 

membahas Pondok Pesantren sitem pendidikan 
warisan para Ulama terdahulu yang luhur nilai-

nilai “adab”nya. Seiring waktu berjalan dengan 

perjuangan para Syuhada, pondok pesantren 
muncul sebagai sistem pendidikan menjadi 

gerakan yang akan mengembalikan nilai-nilai 

kesakralan dalam pendidikan, moral, ahklaq dan 
adab dikala carut marut dunia ini. Lalu apakah 

itu definisi Pondok Pesantren secara garis 

umum. Marilah memulai perbincangan ini 

dengan sepenuh hati. 
Dilihat dari sejarah,  pesantren muncul 

sebagai mediator dakwah dan modernisasi islam 

di Indonesia dalam arti yang sangat luas, salah 
satunya adalah sebagai benteng perlawanan 

Kolonial. Pesantren adalah lembaga pendidikan 

berasal dari masyarakat dan dikelola oleh 
masyarakat kemudian berkiprah untuk 

masyarakat. Dimana didalamnya terdapat kyai 

yang berperan sebagai figur utama dan uswah 

hasanah bagi muridnya (santri).21 
Hal-hal yang unik dalam pesantren 

dengan pendidikan lainnya adalah terdapat 

pendidikan karakter mental, pendidikan jiwa, 
falsafah hidup, kemasyarakatan dan penyatuan 

antara materi umum dan materi Agama 

semuanya diajarkan secara seimbang meskipun 

banyak kekurangannya.22 

Akar Filosofis dan Teologis Pendidikan 

Gontor 

Pesantren adalah lembaga pendidikan 

Islam yang Indegenous dan genuine (khas asli) 

Indonesia, menurut Kiyai Haji Imam Zarkasyi 

 
21 Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren 

Pengalaman Pondok Modern Gontor, (Trimurti 

Press, Ponorogo: 2005) 31-32 

22  Ibid, 33-34 

pendidikan di Pondok itulah yang sebenarnya 

pendidikan nasional, sejati, tulen pure National. 

Dasar dari pernyataan diatas adalah bahwa 

pesantren sudah eksis dan mapan jauh hari 

sebelum munculnya sekolah-sekolah dan telah 

terbukti mempunyai peran besar terhadap 

penyebaran Islam, pendidikan keagamaan, 

transmisi kelilmuan, pemeliharaan tradisi 

keislaman, penyiapan kader Ulama dan pejuang 

masyarakat. Ki Hajar Dewantara dan Dr. 

Soetomo  mengakui keunggulan dari sistem 

pendidikan pesantren yaitu dari beberapa aspek 

diantaranya: pendidikan pesantren bersifat 

intregatif dan komprehensif, kesepaduan 

kognitif, afektif dan psikomotorik.23 

PM.Gontor adalah lembaga pendidikan 

Islam yang berbentuk dan berjiwa pesantren. 

Pendidikan diartikan dan diaplikasikan sebagai 

politik tertinggi, dalam sitem pesantren ini 

gontor membina kehidupan bukan sekear 

fasilitator santri untuk belajar, tetapi lebih dari 

itu yaitu mendinamisir kehidupan dengan 

sengaja dibentuk secara Integral-Mutakamil. 

Ada empat sintesa yang menginspirasi gontor 

dalam membina kehidupan yaitu meniru al-

Azhar karena wakafnya dan keabadianya, 

kemudian Alighar kemodernan Islamnya, 

Sanggit karena kedermawaanya dan 

Santiniketan karena kedaimaian dan 

kesejukanya.24  

Salah satu pondasi utama eksisnya 

pesantren adalah karena memegang teguh jiwa, 

spirit, visi, misi, prinsip, nilai-nilai dan orientasi 

perjuangannya. Setidaknya ada mekanisme 

dasar yang mengatur kehidupan dalam pesantren 

yaitu sistem catur pusat pendidikan yaitu 

pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat dan 

masjid sebagai pusat miliu yang menjiwai). 

Singkatnya, K.H Imam Zarkasyi memberikan 

definisi pesantren adalah suatu lembaga 

pendidikan Islam dengan sitem asarama, Kiyai 

sebagai sentral figurnya, masjid sebagai titik 

pusat yang menjiwainya. Dalam catur pusat 

pendidikan ini ada lima spirit yang Gontor 

jadikan rel yang baku dan pakem ialah Panca 

 
23 Ahmad Suharto, Melacak Akar Filosofis 

Pendidikan Gontor (Kajian Metaforis Syajarah 

Thayyibah Gontor), (Nameela, Yogyakarta: 2018), 9 

24 Ibid., 20-21 
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Jiwa, nilai yang pertama adalah keikhlasan, 

Ikhlas dalam beribadah (Q.S. al-

Bayyinah:5),(Q.S. al-An’am: 162),(Q.S. Yaasin: 

21), kemudian dalam belajar dan semua gerak 

aktifitas kehidupan25. Kedua ialah 

kesederhanaan (Q.S al-Isra: 16), sederhana 

dalam kehidupan gaya hidup, harmonis dan 

survive dalam menghadapi kesulitan26. Ketiga 

adalah kemandirian, santri hidup dengan  

mandiri, dalam mengatur perencanaan dan 

pelaksanaan kehidupanya di pondok. Keempat, 

ialah Ukhuwah Islamiyah (Q.S al-

Hujurat:10),(Ali-Imran:103) persaudaraan, 

persaudaraan dalam bingkai keislaman dan 

keimanan27. Kebebasan dari intervensi siapapun 

dan bebas dari sesuatu yang bathil28. 

 

Orientasi Pendidikan Gontor 

Dalam sebuah pendidikan diharuskan 
ada Orientasi atau pandangan utama agar 

berjalan sesuai cita-cita yang diinginkan, di 

Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor 

ada empat Orientasi utama dalam memfokuskan 
arah pondok akan lari kemana diantaranya 

sebagai berikut. 

Pertama, Kemasyarakatan yaitu segala 
totalitas kehidupan yang ada dalam pondok 

pesantren berbasis sosial interaktif 

(kemajemukan yang saling berkomunikasi), 
dengan harapan ketika dimasyarakat kelak 

santri-santri tidak canggung dalam memainkan 

perannya sebagai pengembali “Adab” dengan 

wasilah seperti menjadi guru mengaji di Surau 
kecil, menjadi Imam di Masjid terdekat, menjadi 

guru di Sekolah berbasis Islam maupun di 

sekolahan umum. Kedua, Hidup Sederhana, 
sederhana bukan berarti miskin, dan tidak berarti 

mendidik atau mengajarkan miskin, makna 

sederhana adalah penghidupan yang cukup, 

bersih, dan jujur. Sebaliknya hidup mewah tetapi 
kurang bersyukur tidak bersih dalam 

kehidupannya. Dengan tegas Kiyai Imam 

Zarkasyi menyampaikan dengan bahasa yang 
indah: “Biasakanlah hidup sederhana, niscaya 

 
25 Ahmad Suharto, Ayat-Ayat Perjuangan, (YPPWP 

Guru Muslich, Tangerang: 2016), 21 

26 Ibid., 93 

27 Ibid., 35 

28Ahmad Suharto, Melacak Akar Filosofis 

Pendidikan..., 36 

kita akan hidup bahagia, dan dapat 

mengahadapi masa depan dengan kepala tegak, 
tidak ada rasa cemas atau takut.” (disampaikan 

dalam seminar pondok modern seluruh 

Indonesia di Yogyakarta, pada tanggal 4-7 july 
1965). Maka dari penyampain beliau dapat 

diresapi bahwa kesederhaan adalah sifat wajib 

bagi santri agar hidupnya tenang dan tentram 

ketika mengabdi di masyarakat. Ketiga, Tidak 
berpartai, pelajaran dan pendidikan di Pondok 

Modern Darussalam Gontor sama sekali tidak 

ada hubungannya dengan suatu golongan atau 
partai, dengan motto “Pondok berdiri diatas dan 

untuk semua golongan”, untuk semua golongan 

bukan berarti tanpa prinsip yang kuat, melainkan 

harapanya jika santri sudah menjadi Alumni 
mampu menjadi Perekat Umat bukan pemecah 

Umat. Keempat adalah Tujuan utama santri ke 

Pondok adalah untuk “Tholabul-l-ilmi”(al-
Mujadilah: 11) bukan menjadi Pegawai, 29 dapat 

diresapi perkataan Kiyai Imam Zarkasyi 

bahwasanya santri datang ke pondok bukan 
memikirkan setelah lulus akan menjadi apa, 

dapat pekerjaan apa dll dalam urusan dunia, 

tetapi memasuki pondok secara “Kaffah” 

dengan niat menuntut Ilmu lillahi ta’ala, pasti 
akan diarahkan oleh jalan Allah untuk 

mendapatkan pekerjaan yang layak jika 

sungguh-sungguh dalam menuntut Ilmu. Tidak 
seperti pemikiran di zaman sekarang sekolah 

hanya untuk menggapai pekerjaan yang 

diingankan tanpa memulai niat dengan 
Tholabul-l-Ilmi. 

Kemudian dalam dinamika totalitas 

kehidupan santri di pondok harus sesuai dengan 

motto dalam pendidikan Gontor yaitu:  

والعقلية اليكفي مبجرد الكالم، بل  اخللقيةإّن تنفيذ الرتبية 
البد أن يكون ابلقدوة الصاحلة وإجياد البيئة، وكّل ما يراه 
التالميذ ومايسمعونه من حركات وأصوات يف هذا املعهد 

 30والعقلية" اخللقية   يكون عامال من عوامل الرتبية

 “Pendidikan Ahlaq dan mental tidak cukup 

hanya dengan pidato, tetapi harus dengan 

 
29 K.H. Imam Zarkasyi, Diktat dalam Perkenalan di 

Kulliyatu Muallimin Al-Islamiyah sejak tahun 1939, ( 

Darussalam Press, Ponorogo, Pondok Pesantren 

Modern Darussalam Gontor), 15-20 

30  Sutrisno Ahmad, Ali Syarqowiy, Rif’at Khusnul 

Ma’afiy, Agus Budiman, Abdul Hafidz Zaid, Ushulu-

t-tarbiyah Wa-t-ta’lim Muqorror Li-sh-shuffi Ats-

Tsalits, (Darussalam Press, KMI Pondok Modern 

Darussalam Gontor Ponorogo: 2011), 3 
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keteladanan utama,penciptaan miliu yang 

kondusif sehingga semua apa yang dilihat dan 

didengar santri berupa Gerakan, bunyi-bunyian 

apa saja dalam pondok menjadi bagian dari 

faktor pendidikan31.  

  واخللقية عقلية "التعليم هو مساعدة التالميذ إلمناء قواهم ال .
ويستعّدوا ملستقبلهم،  ابألخالق الكرميةوتنظيمها حىت يتحّلوا "

فهو ليس جمرد إيصال املعلومات إىل أذهان التالميذ وصّب 
 32." حوافظ النشء مبيسائل الفنون والعلوم

Pendidikan adalah suatu bantuan untuk 

membantu siswa mengembangkan dan mengatur 

kekuatan mental dan Akhlaq sehingga mereka 

memiliki "Akhlaq yang baik dan mempersiapkan 

masa depan mereka". 

 33..." لتغيري سلوكهوالتعّلم هو عملية ميارسها الفرد 

Belajar adalah proses dimana seseorang 

mengubah perilakunya 

 

Dari prinsip dasar pendidikan pondok 
modern dalam pendidikan setidaknya sangat 

banyak penekanan terhadap pendidikan 

pembentukan “Akhlaq”, atau “Adab” atau 
“Akhlaqul Karimah”, ini menunjukkan bahwa 

“Adab” dan “Akhlaq” sangat utama dan 

penting. Bahwasanya pendidikan itu bukan 
hanya penyampain ilmu pengetahuan kepada 

santri tetapi sebelum itu penekanannya adalah 

pendidikan “Adab”, “Ahklaqul Karimah”, 

“Tarbiyatu-l-Khuluqiyah” agar ilmu yang 
didapat menjadi berkah bermanfaat untuk diri 

sendiri dan orang disekitarnya. Pendidikan 

akhlaq adalah suatu solusi yang sangat tepat 
untuk mengembalikan “Adab” yang telah hilang 

di zaman ini. 

 

Tujuan dalam Pendidikan PM.Gontor 
 Pendidikan yang diutamakan di Gontor 

adalah pendidikan akhlaq, character moslem 
building. Tazkiyatu-n-nufus, pembentukan 

 
31 Ahmad Suharto, Melacak Akar Filosofis…, 23 

32 Sutrisno Ahmad, Ali Syarqowiy, Rif’at Khusnul 

Ma’afiy, Agus Budiman, Abdul Hafidz Zaid, Ushulu-

t-tarbiyah Wa-t-ta’lim Muqorror Li-sh-shuffi Al-

Khomis, …, 1 

33 Ibid, 1 

kepribadian muslim yang unggul. Inilah yang 

menjadi tujuan utama dalam orientasi 
pendidikan PM.Gontor tujuan ini didorong 

dengan lima motto PM.Gontor yaitu menjadikan 

santri dan guru mempunyai budi yang luhur, 
mempunyai badan yang sehat, berpengetahuan 

yang menyeluruh non dikotomis dan integral, 

kemudian berfikiran bebas, berfikiran bebas34 

disini bukan berarti liberal, melainkan definisi 
bebas disini adalah bebas dari kebodohan, 

kejahilan dan kebatilan karena sudah melewati 

fase sebelumnya35. 
 Selanjutnya tujuan pendidikan Gontor 

adalah untuk mencetak para manusia yang ber-

tafaqquh fii-d-diin, menjadi mundzru-l-qoum36 

menjadi ulama yang berjuang dan menjadi orang 
yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya 

manusia adalah manusia yang bernmanfaat bagi 

lainya37. 
 Dan yang terakhir dalam skala aplikatif, 

peserta didik dalam pendidikan Gontor mampu 

bergerak di masyarakat, menjadi warga negara 
yang beriman, bertaqwa dan berakhlaq mulia 

berjuang lillahi ta’ala38. 

KESIMPULAN  

 Pendidikan Sakral adalah pendidikan 

didalamnya megandung unsur Ilahiyah 

(Allah), keislaman, keimanan dan 

kemuhsinan.yang dinteoretasikan oleh al-

Attas dengan konsep Adab, dimana ia 

merumuskan bahwa pendidikan berbasis 

adab akan memberikan output manusia yang 

 
34 Ahmad Suharto, Melacak Akar Filosofis…, 23 

 

35 Ibid., 36 

36  Q.S. At-Taubah: 122 Wa mā kānal-mu`minụna 

liyanfirụ kāffah, falau lā nafara ming kulli firqatim 

min-hum ṭā`ifatul liyatafaqqahụ fid-dīni wa liyunżirụ 

qaumahum iżā raja'ū ilaihim la'allahum yaḥżarụn 
 

37 Sebaik-baik manusia adalah yang paling 

bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-

Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh 

al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no:3289). 

 

38 Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren 

…, 103-104 
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ber-adab atau manusia yang baik “as a good 

man”, tahu tentang etika posisi dirinya 

dimana ia berada. Menurutnya manusia 

beradab adalah manusia yang berislam, 

beriman dan berihsan. Karena puncak dari 

orang beradab adalah mengetahui posisi 

dirinya seorang hamba Allah (mengetahui 

posisi dirinya dan menempatkan dengan 

tepat).  

 Jika penulis sandingkan dengan 

tujuan akhir dalam pendidikan PM. Gontor, 

nampaknya penulis menemukan titik 

kesamaan atau transendensi antara tujuan 

dari kedua konsep pendidikan ini. Yaitu 

tujuan akhir dari dinamika pendidikan di 

Gontor adalah mncetak generasi yang 

berbudi tinggi, berakhlaqulkarimah   

bermanfaat untuk masyarakat dan teekahir 

manjadi manusi yang bertakwa kepada 

Allah SWT, kemudian output dari 

pendidikan konsep Adab selaras yaitu 

mencetak manusia yang baik dan tahu 

posisinya sebagai hamba Allah. 

 Maka penulis berkesimpulan bahwa 

pendidikan PM. Gontor adalah layak dan 

tepat unutk bersinergi dalam menunjang 

pendidikan yang sakral, sekaligus sebagai 

solusi dari permasalahan awal yaitu de-

sakralisasi. Dengan adanya pendidikan 

berbasis adab dan pendidikan ala Gontor de-

sakralisasi pendidikan akan terbendung.  

Wallahu “alam bish-showab. 
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ABSTRAK 

Fenomena Karakter menjadi topik perbincangan hangat, mulai dari forum ilmiah hingga 

warung kopi kaki lima, lantaran hampir setiap hari kita disuguhi berita atau tayangan perilaku 

yang menunjukkan adanya kebobrokan akhlak atau moral atau karakter. Banyaknya kasus 

aborsi di kalangan remaja sebagai upaya cuci tangan atas perilaku terlarang mereka, 

maraknya kasus pedofilia, orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tua hingga 

merebaknya perilaku korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah diantara topik yang 

selalu diperbincangkan. Kasus meningalnya Achmad Budi Cahyanto, guru honorer seni rupa 

SMAN 1 Torjun Sampang Jawa Timur (1/2/18) yang dianiaya siswanya sendiri seakan 

menambah panjang alasan logis perlunya pendidikan karakter religius diajarkan di lembaga 

pendidikan. Tulisan ini berusaha memberikan wacana dalam pembahasan terkait karakter 

sebagai sentuhan awal dengan tema “Pembentukan Karakter Religius Dalam Pendidikan 

Islam Di Era Revolusi Industri 4,0 Perspektif Generasi Millenial”. Tulisan sederhana dengan 

sentuhan metode kualitatif-deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan solusi 

dalam upaya pembentukan karakter religius dalam perspektif generasi millenial.  

Kata Kunci: Karakter,  Religius, Generasi Millenial  

 

PENDAHULUAN 

 Secara konstitusional Pendidikan Agama 

Islam (PAI) merupakan bagian integral dalam 

upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II 

Pasal 3 yang menyatakan bahwa, “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”. 

 Undang-undang di atas secara tegas 

menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional 

diarahkan pada pembentukan empat aspek yaitu: 

aspek religius, aspek moral, aspek intelektual, 

dan aspek kebangsaan. Kesemua aspek itu 

diwujudkan dalam rangka membentuk manusia 

yang utuh dan paripurna (insan kamil). 

Pendidikan agama mengambil peran utama dalam 

membina aspek religius dan aspek moralitas.  

 Tahun 1970, futurolog Alvin Toffler 

meramalkan tiga gelombang peradaban manusia. 

Gelombang pertama (first wave) disebutnya fase 

pertanian, yang menggambarkan betapa bidang 

pertanian telah menjadi basis peradaban manusia. 

Gelombang kedua (second wave) disebutnya fase 

industri, lantaran industri menjadi poros dan 

sumber pengaruh dan kekuasaan. Gelombang 

ketiga (third wave), disebutnya fase informasi. 

Toffler pun membuat semacam prognosis, bahwa 

”siapa yang menguasai informasi maka ia akan 

menguasai kehidupan” (Idi dan Toto, 2006). 

Ramalan Toffler telah terbukti pada masa 

sekarang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi informasi semakin pesat dan menjadi 

icon peradaban era globalisasi. H.A.R Tilaar, 

mengutip pendapat David Bell, bahwa gelombang 

globalisasi yang dipacu oleh teknologi informasi 

telah melahirkan budaya maya (cyber culture). 
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Kemajuan teknologi informasi telah membentuk 

ruang cyber yang maha luas, suatu universe baru, 

yaitu universe yang dibangun melalui komputer 

dan jaringan komunikasi (Tilaar, 2004).  

 Hadirnya cyber universe/cyber culture 

akan mendorong terjadinya kontak budaya 

(cultural contact) antara budaya lokal dan budaya 

asing. Menurut Ki Supriyoko, kontak budaya 

akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu: 

Pertama, pertemuan antar budaya tanpa 

membuahkan nilai-nilai baru yang bermakna, 

disebut asimilasi, dan Kedua, pertemuan antar 

budaya yang membuahkan nilai-nilai yang lebih 

bermakna, disebut akulturasi. Proses asimilasi 

dan akulturasi hasil kontak budaya pasti terjadi 

dan keduanya akan memberikan dampak positif 

dan negative (Supriyoko, 2007). Realitas dan 

fakta di lapangan menunjukkan adanya degradasi 

moral dan bencana sosial terhadap kaum 

millenial1 di lingkungan sekitar kehidupan kita. 

Banyaknya kasus aborsi di kalangan remaja 

sebagai upaya cuci tangan atas perilaku terlarang 

mereka, maraknya kasus pedofilia, orang tua 

membunuh anaknya, anak membunuh orang tua 

hingga merebaknya perilaku korupsi di kalangan 

penyelenggara negara adalah diantara topik yang 

selalu diperbincangkan. Bahkan kasus 

meninggalnya Achmad Budi Cahyanto - guru 

honorer seni rupa SMAN 1 Torjun Sampang 

Jawa Timur (1/2/2018) yang dianiaya siswanya 

sendiri seakan menambah panjang alasan logis 

perlunya pendidikan karakter religius diajarkan di 

lembaga pendidikan. Bagaimana mungkin, 

seorang siswa yang seharusnya menghormati 

gurunya lantaran sang guru telah memberikan 

lentera keilmuan padanya, justru dengan teganya 

 
1 Istilah generasi millennial berasal dari millennials yang 
diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, 
William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa 
bukunya. Millennial generation atau generasi Y juga akrab 
disebut generation me atau echo boomers. Secara harfiah 
memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan 
kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar 
menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. 
Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir 
pada 1980 - 1990, atau pada awal 2000. Bill Gates pun 
menyebut secara khusus generasi yang lahir pasca 1994 
sebagai generasi internet. 
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengena
l-generasi-millennial/0/sorotan_media 21-10-2019 11:23 
 

menghabisi nyawa sang guru karena tersinggung 

dengan cara guru yang menegurnya2 dan berbagai 

peristiwa destruktif lainnya adalah fenomena 

yang harus segera di pahami dan perlu dicarikan 

solusi cepat  demi tercapainya kehidupan sosial 

yang harmonis dan beradab bagi halayak 

millenial.  Sebagai insan pendidik abad 21 

diharapkan dapat membentuk kompetensi yang 

dibutuhkan oleh generasi millenial di era Industri 

4.0 dan menjadikan mereka siap dengan masa 

depan yang penuh dengan tantangan. Namun juga 

perlu diperhatikan bahwa membentuk generasi 

millenial tidak hanya cerdas, tetapi juga harus 

mempunyai karakter baik. Tulisan ini mencoba 

mendiskrpsikan upaya pembentukan karakter 

religius dalam pendidikan islam di era revolusi 

industri 4.0 perspektif  generasi millenial.  

PEMBAHASAN DAN KAJIAN TEORI 

1. Pengertian Karakter Religius 

Karakter religius adalah dua istilah yang 

berbeda. Keduanya mempunyai makna masing-

masing. Pengintegrasian kedua istilah tersebut 

tentunya untuk mendapatkan keunggulan dan 

mereduksi berbagai kelemahan. Dalam bahasa 

arab karakter diartikan ‘khulu’, sajiyyah, thab’u, 

(budipekerti, tabiat, atau watak). Kadang juga 

diartikan syakhsiyyah yang artinya lebih dekat 

dengan personality (kepribadian) (Fitri, 2012). 

Karakter berasal dari bahasa latin “kharakter”, 

kharassein”, kharax” dalam bahasa inggris 

“character”, dan Indonesia “karakter”, charassein 

yang berarti membuat tajam, membuat dalam. 

Karakter berarti tabiat, watak, sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain (Majid 

dan Andayani, 2011). Kata karakter Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana 

ditulis oleh Deni Damayanti dalam bukunya - 

Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di 

Sekolah menjelaskan bahwa: Karakter adalah 

sifat atau ciri kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dari yang lain, 

tabiat, watak (Damayanti, 2014). menurut 

Muchlas Samani dan Hariyanto dalam bukunya - 

Konsep dan Model Pendidikan Karakter, bahwa:   

 
2 Jawa Pos, 1 Pebruari 2018. Detail kronologis peristiwa 
pembunuhan itu juga bisa diakses  pada media cetak atau 
media online lainnya pada tanggal 1 Februari 2018. 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media%2021-10-2019
https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media%2021-10-2019
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Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan 

berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup 

dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang dapat 

membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari 

keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai 

nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan 

yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat 

istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku 

yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam bersikap maupun dalam bertindak. 

Karakter tidak diwariskan, tetapi sesuatu yang 

dibangun secara berkesinambungan hari demi 

hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi 

pikiran, tindakan demi tindakan (Samani dan 

Hariyanto, 2013).   

Dari pendapat para pakar tentang karakter di 

atas, maka dapat dipahami bahwa karakter adalah 

akar dari semua tindakan seseorang, baik itu 

tindakan yang baik atau buruk. Orang yang 

berkarakter adalah orang yang memiliki ciri khas 

tertentu. Ciri khas tersebut adalah asli dan 

mengakar pada setiap kepribadian individu dan 

merupakan pendorong sebagaimana individu 

tersebut bertindak, bersikap, berujar, dan 

merespon sesuatu. Karakter seseorang akan 

tercermin dari tingkah laku yang ditampilkan 

dalam kehidupannya sehari-hari. Ngainun Na’im 

dalam bukunya - Character Building: 

Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter 

Bangsa menyatakan bahwa: “manusia berkarakter 

yaitu manusia yang dalam perilaku dan segala hal 

yang berkaitan dengan aktivitas hidupnya sarat 

dengan nilai-nilai kebaikan” (Na’im, 2012). 

Nilai-nilai kebaikan dalam hal ini yang pertama, 

harus sesuai dengan hukum agama. Karena 

agama merupakan suatu hal yang transenden, 

yang diyakini oleh setiap orang dalam hatinya. 

Sedangkan yang kedua, tidak bertentangan 

dengan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat yang sadar agama. Hal ini 

menunjukkan bahwa karakter haruslah di dasari 

dengan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat dan terlebih lagi adalah 

mengintegrasikan karakter dengan hukum agama.  

Karakter merupakan titian ilmu pengetahuan 

dan keterampilan. Pengetahuan tanpa landasan 

kepribadian yang benar akan menyesatkan dan 

ketrampilan tanpa kesadaran diri akan 

menghancurkan. Karakter akan membentuk 

motivasi, dan pada saat yang sama dibentuk 

dengan metode dan proses yang bermartabat. 

Karakter bukan sekadar penampilan lahiriah, 

melainkan secara implisit mengungkapkan hal-

hal tersembunyi. Oleh karenanya, orang 

mendefinisikan, kepedulian, dan tindakan 

berdasarkan nilai-nilai etika, meliputi aspek 

kognitif, emosional, dan perilaku dari kehidupan 

moral (Damayanti, 2014). 

Adapun Secara Etimologi, religius berasal 

dari kata religion dari bahasa Inggris yang berarti 

agama - agama atau kepercayaan akan adanya 

sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. 

Sedangkan religius berasal dari kata religious 

yang berarti sifat religi yang melekat pada diri 

seseorang. Religius sebagai salah satu nilai 

karakter dideskripsikan oleh Suparlan sebagai 

sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh 

seseorang dalam menghadapi perubahan zaman 

dan degradasi moral, dalam hal ini seseorang 

diharapkan mampu memiliki dan berprilaku 

dengan ukuran baik dan buruk yang di dasarkan 

pada ketentuan dan ketetapan agama. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

meyatakan bahwa: “religi adalah kepercayaan 

kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya 

kekuatan adikodrati di atas manusia” (KBBI, 

2002). Menurut Asmaun Sahlan dalam bukunya - 

Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah, bahwa: 

“religius menurut Islam adalah menjalankan 

agama secara menyeluruh” (Sahlan, 2009). 

Selanjutnya Ngainun Na’im dalam bukunya 

Character Building: Optimalisasi Peran 

Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & 

Pembentukan Karakter Bangsa, bahwa: “Religius 

adalah penghayatan dan implementasi ajaran 

agama dalam kehidupan sehari-hari”. Hal ini 

serupa dengan pendapat Mahbubi dalam bukunya 

- Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja 
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sebagai Nilai Pendidikan Karakter, bahwa : 

“Religius adalah pikiran, perkataan, tindakan 

seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan 

pada nilai Ketuhanan” (Mahbubi, 2012). 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa karakter religius adalah suatu 

penghayatan ajaran agama yang dianut dan telah 

melekat pada diri seseorang serta memunculkan 

sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari 

baik dalam bersikap maupun dalam bertindak 

yang dapat membedakan dengan karakter orang 

lain. Dengan adanya sifat religius maka manusia 

mengetahui mana perilaku yang baik dan yang 

buruk dengan berdasarkan ketetapan agama. 

Agama dalam kehidupan pemeluknya 

merupakan ajaran yang  mendasar yang menjadi 

pandangan atau pedoman hidup  (way of life, 

worldview). Pandangan hidup ialah “konsep nilai 

yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang 

mengenai kehidupan”. Apa yang dimaksud nilai-

nilai adalah sesuatu yang dipandang berharga 

dalam kehidupan manusia, yang mempengaruhi 

sikap hidupnya. Pandangan hidup muslim 

berlandaskan tauhid, ajarannya bersumber pada 

al-Qur‟an dan Sunnah Nabi, teladannya ialah 

Nabi, tugas dan fungsi hidupnya adalah 

menjalankan ibadah dan kekhalifaan muka bumi, 

karya hidupnya ialah amalan shaleh, dan tujuan 

hidupnya ialah meraih karunia dan ridha Allah. 

Dalam menjalani kehidupan di dunia ini 

agama memiliki posisi dan peranan yang sangat 

penting. Agama dapat berfungsi sebagai faktor 

motivasi (pendorong untuk bertindak yang benar, 

baik, etis, dan maslahat), profetik (menjadi 

risalah yang menunjukan arah kehidupan), kritik 

(menyeru pada yang ma’ruf dan mencegah dari 

yang mungkar), kreatif (mengarahkan amal atau 

tindakan yang menghasilkan manfaat bagi diri 

sendiri dan orang lain), intergratif (menyatukan 

elemen-elemen yang rusak dalam diri manusia 

dan masyarakat untuk menjadi lebih baik), 

sublimatif (memberikan proses penyucian diri 

dalam kehidupan), dan liberatif (membebaskan 

manusia dari berbagai belenggu kehidupan). 

Manusia yang tidak memiliki pandangan hidup, 

lebih-lebih yang bersumber agama, ibarat orang 

buta yang berjalan di tengah kegelapan dan 

keramaian: tidak tahu dari mana dia datang, mau 

apa di dunia, dan kemana tujuan hidup yang 

hakiki.  Karena demikian mendasar kehidupan 

dan fungsi agama dalam kehidupan manusia 

maka agama dapat dijadikan nilai dasar bagi 

pendidikan, termasuk pendidikan karakter, 

sehingga melahirkan model pendekatan 

pendidikan berbasis agama. Pendidikan karakter 

yang berbasis pada agama atau karakter religius 

merupakan pendidikan yang mengembangkan 

nilai-nilai berdasarkan agama dalam membentuk 

pribadi, sikap, dan tingkah laku yang utama dan 

luhur dalam kehidupan. 

2. Tujuan Pendidikan Karakter Religius 

Tujuan pendidikan karakter religius menurut 

Abdullah adalah mengembalikan fitrah agama 

pada manusia. H. M. Arifin dalam bukunya - 

Ilmu Pendidikan Islam, bahwa: Tujuan 

pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai 

Islami yang hendak diwujudkan dalam pribadi 

manusia didik yang diikhtiarkan oleh pendidik 

muslim melalui proses yang terminal pada hasil 

(produk) yang berkepribadian Islam yang 

beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan 

yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi 

hamba Allah yang taat (Arifin, 2011). Pernyataan 

tersebut senada dengan konsep tujuan pendidikan 

Islam aspek ruhiyyaah menurut Abdullah “untuk 

peningkatan jiwa dari kesetiannya pada Allah 

semata, dan melaksanakan moralitas Islami yang 

telah diteladankan oleh Nabi” (Abdullah, 2005).  

Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 

yang artinya :  

  “Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada 

Rasulullah itu suri teladan yang baik orang yang 

mengharap Allah dan hari Kiamat, serta dia 

banyak meyebut Allah”. 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa apabila 

kita membicarakan mengenai akhlak manusia, 

maka tujuannya adalah supaya mencontoh sifat-

sifat yang Nabi miliki seperti jujur, sabar, 

bijaksana, lemah lembut dan sebagainya. Apabila 

berperilaku supaya berkiblat pada Nabi, karena 

sudah dijamin kebenarannya dalam Al-Qur’an. 

Menurut Kemendiknas dalam bukunya 

Endah Sulistyowati - Implementasi Kurikulum 

Pendidikan Karakter, tujuan pendidikan karakter 

diantaranya:   

a. Mengembangkan potensi kalbu/ nurani/ 

afektif peserta didik sebagai manusia dan 

warga negara yang memiliki nilai- nilai 

budaya dan karakter bangsa.  
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b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku 

siswa yang terpuji dan sejalan dengan 

nilai-nilai universal, dan tradisi budaya 

bangsa yang religius. 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan 

tanggungjawab siswa sebagai generasi 

penerus bangsa.  

d. Mengembangkan kemampuan siswa 

menjadi manusia yang mandiri, kreatif, 

dan berwawasan kebangsaan.  

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan 

sekolah sebagai lingkungan belajar yang 

aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, dan dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi serta penuh 

kekuatan. 

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami 

bahwa tujuan dari pendidikan karakter adalah 

membentuk, menanamkan, memfasilitasi, dan 

mengembangkan nilai-nilai positif pada anak 

sehingga menjadi pribadi yang unggul dan 

bermartabat. Tujuan dari pendidikan karakter 

menurut Nurul Zuriah dalam bukunya Rohinah 

M. Noor - Mengembangkan Karakter Anak 

Secara Efektif di Sekolah dan di Rumah dapat 

disimpulkan sebagai berikut (Noor, 2012): 

a. Anak memahami nilai-nilai budi pekerti 

di lingkungan keluarga, lokal, nasional, 

dan internasional melalui adat istiadat, 

hukum, undang-undang, dan tatanan 

antar bangsa. 

b. Anak mampu mengembangkan watak 

atau tabiatnya secara konsisten dalam 

mengambil keputusan budi pekerti di 

tengah-tengah rumitnya kehidupan 

bermasyarakat saat ini. 

c. Anak sampai menghadapi masalah 

nyata dalam masyarakat secara rasional 

bagi pengambil keputusan yang terbaik 

setelah melakukan pertimbangan sesuai 

dengan norma budi pekerti.  

d. Anak mampu menggunakan 

pengalaman budi pekerti yang baik bagi 

pembentukan kesadaran dan pola 

perilaku yang berguna dan 

bertanggungjawab atas tindakannya. 

 

3. Macam-Macam Karakter Religius 

Pendidikan agama dan pendidikan karakter 

adalah dua hal yang saling berhubungan. Nilai-

nilai yang dikembangkan dalam pendidikan 

karakter di Indonesia diidentifikasikan berasal 

dari empat sumber yaitu, agama, pancasila, 

budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Agama 

menjadi sumber kehidupan individu, masyarakat, 

dan bangsa yang selalu didasari pada ajaran 

agama dan kepercayaannya. Secara politis, 

kehidupan kenegaraan didasari pada nilai agama. 

Sehingga nilai pendidikan karakter harus 

didasarkan pada nilai dan kaidah dari agama. 

Pancasila sebagai prinsip kehidupan bangsa dan 

negara, nilai-nilai yang terkandung dalam 

pancasila mengatur kehidupan politik, hukum, 

ekonomi, kemasyarakatan dan seni. Sedangkan 

budaya menjadi dasar dalam pemberian makna 

dalam komunikasi antar anggota masyarakat. 

Budaya menjadi penting karena sebagai sumber 

nilai dalam pendidikan budaya dan pendidikan 

karakter bangsa. Adapun nilai-nilai religius 

menurut Agus Maimun sebagai berikut (Maimun 

dan Fitri, 2010): 

a. Nilai Ibadah. Secara etimologi ibadah 

artinya adalah mengabdi (menghamba). 

Menghambakan diri atau mengabdikan 

diri kepada Allah merupakan inti dari nilai 

ajaran Islam 

b. Nilai Jihad (Ruhul Jihad). Ruhul Jihad 

adalah jiwa yang mendorong manusia 

untuk bekerja atau berjuang dengan 

sungguh – sungguh. Seperti halnya 

mencari ilmu. 

c. Nilai Amanah dan Ikhlas. Secara 

etimologi kata amanah akar kata yang 

sama dengan iman, yaitu percaya. Kata 

amanah berarti dapat dipercaya. 

d. Akhlak dan Kedisiplinan. Akhlak secara 

bahasa berarti budi pekerti, tingkah laku. 

Dalam dunia pendidikan tingkah laku 

mempunyai keterkaitan dengan disiplin. 

e. Keteladanan.  Nilai keteladanan tercermin 

dari perilaku para guru. 

Menurut Gay dan Hendricks dan Kate 

Ludeman dalam bukunya Asmaul Sahlan - 

Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah Upaya 

Mengembangkan PAI dari Teori ke Aksi, 

terdapat beberapa sikap religius yang tampak 

dalam diri seseorang dalam menjalankan 

tugasnya, diantaranya (Sahlan, 2009):  
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a. Kejujuran. Rahasia untuk meraih sukses 

menurut mereka adalah dengan selalu 

dengan berkata jujur. 

b. Keadilan. mampu bersikap adil kepada 

semua pihak, bahkan saat ia terdesak 

sekalipun. 

c. Bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-

baiknya manusia adalah manusia yang 

paling bermanfaat bagi orang lain. 

d. Rendah hati. Sikap rendah hati merupakan 

sikap tidak sombong mau mendengarkan 

pendapat orang lain dan tidak 

memaksakan gagasan dan kehendaknya. 

e. Bekerja efisien. mampu memusatkan 

perhatian mereka saat belajar dan bekerja. 

f. Visi ke depan. Mereka mampu mengajak 

orang ke dalam angan-angannya. 

Kemudian menjabarkan begitu terinci, 

cara untuk menuju kesana. 

g. Disiplin tinggi. Kedisiplinan mereka 

tumbuh dari semangat penuh gairah dan 

kesadaran, bukan berangkat dari 

keharusan dan keterpaksaan. 

h. Keseimbangan. Seseorang yang memiliki 

sifat religius sangat menjaga 

keseimbangan hidupnya, khususnya 

empat aspek inti dalam kehidupannya, 

yaitu keintiman, pekerjaan, komunitas dan 

spiritualitas. 

 

4. Peran Pendidik, Orangtua, Masyarakat, 

dan Negara dalam Pembentukan Karakter 

religius  

a. Peran Pendidik 

Karakter itu bisa dibangun dan 

dikembangkan, namun melalui proses yang tidak 

instan. Peran pendidik untuk membantu 

membangun dan mengembangkan karakter setiap 

anak didiknya dianggap paling vital karena 

sebagian besar orang menghabiskan waktu lama 

di bangku sekolahan, di dunia pendidikan. Setiap 

pendidik dituntut harus sudah memiliki karakter 

yang baik. Karena pendidik yang tidak memiliki 

karakter baik tidak akan mungkin bisa 

memberikan contoh yang baik kepada anak 

didiknya (Damayanti, 2014). 

b. Peran Orang tua  

Bagi keluarga (Ayah dan Ibu) pendidikan 

karakter merupakan kebutuhan yang pertama dan 

utama. Kedua orang tua menjadi teladan bagi 

anak dalam perkembangan kejiwaannya. Jika 

orang tua memberikan perilaku negatif di mata 

anak, jangan berharap anak akan mempunyai 

perilaku positif (Aqib, 2010). Cara berpikir moral 

kognitif melalui pertimbangan moral yang harus 

menjunjung tinggi dan membela nilai-nilai 

kemanusiaan juga berlandas pada tiga prinsip, 

yaitu, prinsip kemerdekaan, kesamaan, dan saling 

terima (liberty, equality, dan reciprocity). Oleh 

karena itu pembetukan kepribadian anak di rumah 

melalui pertimbangan moral anak yang dilakukan 

oleh orang tua juga harus berlandas pada tiga 

prinsip tersebut. Artinya, apa pun yang dipikirkan 

dan akan dilakukan oleh orang tua di rumah 

dalam interaksi dan komunikasinya harus dapat 

dikembalikan pada nilai-nilai kemerdekaan, 

kesamaan dan saling terima. Orang tua (ayah dan 

ibu) adalah kunci utama yang harus terlebih 

dahulu benar-benar memahami dan mampu 

menerapkan nilai-nilai dari ketiga prinsip 

tersebut. Ini berarti, semestinya orang tua dalam 

suatu rumah tangga harus benar-benar telah 

memiliki kepribadian yang baik dan mantap 

dalam nuansa moralitasnya (Sjarkawi, 2011). 

c. Peran Masyarakat 

Pendidikan menjadi perhatian serius 

masyarakat luas, ketika moralitas dipinggirkan 

dalam sistem berprilaku dan bersikap di tengah 

masyarakat. Akibatnya, di satu sisi, pendidikan 

yang telah dijalankan menjadikan manusia kian 

terdidik intelektuaknya. Namun, di sisi lain, 

pendidikan yang diusung semakin menjadikan 

manusia kehilangan kemanusiannya. Maraknya 

aksi kekerasan, korupsi, pembalakan liar, dan 

sederet gambaran dekadensi moralitas 

menghadapkan kepada kerinduan untuk 

mendesain ulang sistem pendidikan yang berbasis 

kepada keluhuran akhlak, tata etika, dan 

moralitas. Antara kehidupan dan pendidikan 

bagaikan sebuah skema listrik pararel. Keduanya 

saling terkait satu sama lain. Implikasinya, jika 

masyarakat menghendaki tersedianya kehidupan 

yang sejahtera, isi dan proses pendidikan harus 

diarahkan pada pemenuhan kebutuhan tersebut. 

Azra menjelaskan bahwa globalisasi yang 

bersumber dari barat tersebut, tampil dengan 

watak ekonomi-politik, dan sains-teknologi. 

Hegemoni dalam bidang-bidang ini bukan hanya 

menghasilkan globalisasi ekonomi dan 

sainteknologi, melainkan juga dalam bidang-
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bidang lain seperti intelektual, social, nilai-nilai, 

gaya hidup, dan seterusnya.  

Schumacher menilai bahwa masyarakat 

global sedang mengalami krisis spiritual. 

Spiritual berasal dari kata spirit yang bermakna 

napas. Bagi Schumacher, tidak terlalu signifikan 

untuk melihat berbagai masalah hanya dengan 

penalaran dan rasio. Sebab, hal itu hanya akan 

menyelesaikan persoalan masyarakat global yang 

terlihat kasat mata. Namun, dari sisi batin, 

masyarakat global mengalami krisis spiritualitas 

yang kian kuat. Endapan itu terakumulasi 

bertahun-tahun tanpa ada usaha keras untuk 

menyikapi bahkan menangulanginya. Dengan 

demikian, usaha menyelesaikan krisis masyarakat 

global, disamping dilakukan dengan pola 

pemikiran serta penanganan yang rasional dan 

akurat juga diimbangi dengan penyembuhan 

dengan hati. Hal inilah yang akan membentuk 

tatanan masyarakat global menuju keberadaban 

(Sahlan, 2012). 

d. Peran Negara  

Negara melalui  pemerintah pusat (dalam hal 

ini Menteri Pendidikan Nasional) - bertanggung 

jawab terhadap berhasil tidaknya pendidikan 

warga Negara terutama peserta didik. Peran 

Negara sangat menentukan bagi keselamatan 

masa depan generasi muda.3 Agar pelaksanaan 

pendidikan budi pekerti di masa yang akan 

datang tepat sasaran maka strategi yang dipakai 

dalam pembelajaran pendidikan budi pekerti 

harus meliputi tiga hal berikut:   

1) Mengunakan prinsip keteladanan dari 

semua pihak, baik orang tua, guru, 

masyarakat, maupun pemimpinnya.   

2) Menggunakan prinsip 

kontinunitas/rutinitas (pembiaasaan dalam 

segala aspek kehidupan).   

3) Mengunakan prinsip kesadaran untuk 

bertindak sesuai dengan nilai-nilai budi 

pekerti yang diajarkan.   

Metode penyampaian pendidikan budipekerti 

di lakukan secara komprehensif, baik 

dilingkungan pendidikan formal, informal, 

maupun non formal dan peran tri pusat 

pendidikan dalam hal ini orang tua, guru, 

 
3 Zainal aqib, “Pendidikan Karakter di Sekolah: membangun 
karakter dan kepribadian anak”, (Bandung: Yrama Widya, 
2010). Hlm. 65 

masyrakat/lingkungan, pers, dan media masa 

sangat vital dalam pendidikan budi pekerti (Aqib, 

2011). 

Islam mempertegas bahwa pendidikan yang 

ditanamkan pada siswa sangat dipengaruhi 

dengan muatan pengetahuan dan nilai yang 

diberikan oleh orang tua dan guru. Hal tersebut 

tergambar dalam hadist berikut ini:   

كل مولود يولدعلى الفطرة فأبواه يهودانه أوينصراانه 

  )رواه امام بيهقى     (  أويمجسانه

“setiap anak dilahirkan itu telah membawa 

fitrah beragama (perasaan percaya kepada 

Allah) maka kedua orangtuanyalah yang 

menjadikan anak tersebut beragama yahudi, 

nasrani, atau majusi”  (H.R Imam Baihaqi). 

5. Faktor - Faktor yang Mendukung dan 

Menghambat Pengembangan Karakter 

Religius  

Dari hasil wawancara sederhana dengan 

responden dalam hal ini adalah mahasiswa 

semester I tahun ajaran 2019-2020 terdapat 

beragam jawaban yang dikemukakan. Namun 

dapat penulis klasifikasikan sebagai berikut:4 

a. Faktor penghambat pembentukan karakter 

religius  

1. Minimnya pengetahuan agama  

Pegetahuan agama merupakan hal 

yang sangat krusial untuk 

mengarahkan perbuatan dan tindakan 

serta akhlak seseorang. Namun 

sayangnya hampir mayoritas generasi 

millenial kurang termotivasi dalam 

belajar ilmu agama. 

2. Tayangan media social yang tidak 

islami 

Banyak konten media social di era 4.0 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

islami. Budaya barat yang tidak islami 

banyak dijumpai dan mudah diakses 

via you tube. Sementara lifestyle kaum 

millenial sangat ketergantungan diri 

pada internet sehingga muncul stigma 

“No Internet no Life”. Dengan 

mudahnya akses internet membuat 

konten tersebut dengan mudah 

dikonsumsi oleh kaum remaja dan hal 

 
4 Wawancara dilakukan sebagian dengan tatap muka dan 
sebagaian lain dengan penyebaran angket pada 10-20 
oktober 2019  
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tersebut akan berpengaruh pada 

psikologi dan mental mereka.  

3. Konten agama dari internet membuat 

malas belajar secara langsung dari ahli 

agama sehingga bisa dapat ajaran 

yang salah. 

Belajar ilmu-ilmu islam berbeda 

dengan belajar ilmu lainnya. Cara 

belajar dan sumber belajar yang tidak 

tepat akan dapat memberikan 

pengetahuan dan pemahaman yang 

tidak tepat pula. Misalnya belajar 

tentang al Qur’an, hal ini tentunya 

harus di pelajari dengan bantuan guru 

yang ahli dalam bidangnya dan tidak 

cukup hanya memahami sendiri secara 

lepas melalui internet, karena hal 

tersebut akan dapat  menimbulkan 

pemahaman yang salah sehingga 

berdampak pada tindakan-tindakan 

yang tidak dibenarkan oleh islam itu 

sendiri. 

4. Banyak game-game atau permainan 

yang dengan mudah di akses melalui 

handphone (HP). Hal ini dapat 

mengalihkan perhatian remaja 

terhadap kewajiban agama. sebagai 

contoh saat kumandang azan mereka 

tetap asik dengan permainan gamenya 

tanpa menghiraukan seruan azan 

sebagai pertanda waktu untuk sholat.  

5.  Kurang kasih sayang dan perhatian 

orang tua terhadap anaknya karena 

sibuk dengan aktifitas di luar rumah. 

Aktifitas orang tua yang sangat padat 

sehngga tidak ada waktu untuk 

memberikan bimbingan dan perhatian 

kepada anaknya terutama yang sudah 

remaja akan menimbulkan dampak 

negative terhadap perkembangannya. 

Seorang anak yang sudah remaja tetap 

memerlukan arahan dan perhatian dari 

orang tua.   

6. Tayangan televisi yang berdampak 

negative  

Acara televisi sedikit banyak memang 

dapat menyita waktu pemerhatinya 

terutama juga kalangan remaja. Peran 

orang tua sangat diperlukan dalam 

memberikan bimbingan terhadap 

anaknya saat melihat tayangan–

tayangan televisi.  

7. Pergaulan dengan teman yang tidak 

sehat  

Teman sangat mempengaruhi terhadap 

prilaku seseorang. Diperlukan upaya 

selektif dalam memilih teman yang 

baik agar terhindar dari tingkah laku 

yang bersifat negatif.  

b. Upaya pendukung terhadap 

perkembangan karakter religius  

1. Perlu ada konten-konten youtube 

tentang prilaku islami, doa-doa islami, 

ceramah dan kajian agama yang benar 

serta  tidak bersifat radikal. 

Penyebaran tentang ajaran islam 

dalam era 4.0 ini perlu memanfaatkan 

berbagai media termasuk media sosial. 

Hal ini untuk menanggulangi 

maraknya konten negative di media 

social dan sekaligus sebagai usaha 

mempopulerkan karakter religius. 

2. Keluarga terutama orang tua harus 

memberi contoh dan memberikan 

perhatian kepada anak dalam 

berteknologi, bergaul, dan sebagainya. 

Perkembangan anak sangat 

memerlukan peran yang besar  dari 

orang tua baik dalam berteknologi, 

bergaul dan dalam berinteraksi dengan 

yang lain. Islam mengajarkan orang 

tua untuk dapat menjadi uswah 

hasanah bagi anak-anaknya terutama 

saat usia remaja. 

3. Masyarakat dan lingkungan harus ikut 

sera dalam membentuk karakter 

religius  

Pembentukan karakter religius perlu 

dukungan dari berbagai pihak 

termasuk juga lingkungan dan 

masyarakat. 

4. Memperdalam diri dengan ajaran 

agama islam yang benar, kokoh, dan 

tidak radikal. 

Perlu digalakkan kajian-kajian islami 

dan seminar-seminar keagamaan 

untuk para millenial. Hal ini juga 

untuk mereduksi agar kaum millenial 

tidak belajar ajaran islam dari internet, 

sehingga mereka dapat belajar secara 
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langsung bertatap muka dengan 

ahlinya. Dari forum inilah dapat 

diserukan bahwa konten di media 

social - youtube dan lainnya itu tidak 

semuanya benar, dan perlu adanya 

upaya selektif dalam menggunakan 

media social.  

KESIMPULAN 

Karakter religius adalah suatu 

penghayatan ajaran agama yang dianut dan telah 

melekat pada diri seseorang serta memunculkan 

sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari 

baik dalam bersikap maupun dalam bertindak 

yang dapat membedakan dengan karakter orang 

lain. Dengan adanya sifat religius maka manusia 

mengetahui mana perilaku yang baik dan yang 

buruk dengan berdasarkan ketetapan agama. 

Peran pendidik, Orangtua, Masyarakat,dan 

Negara sangat diperlukan dalam Pembentukan 

Karakter religius. 
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ABSTRAK 

 

Era industri 4.0 diawali dengan masifnya segala bentuk informasi dan keterbukaan 

akses di ruang publik. Seluruh informasi pada saat ini mampu dikonsumsi oleh siapapun. Hal 

ini berparalel dengan ruh dari globalisasi, yaitu seluruh manusia dapat mempelajari segala 

budaya dari belahan wilayah dan negara manapun  (Cross Culture Understanding). Sebagai 

contoh, peserta didik yang belajar di sekolah mampu mengakses seluruh informasi yang 

mereka inginkan dari pelbagai penjuru dunia. Dalam hitungan menit, mereka mendapatkan 

informasi tersebut tanpa adanya bimbingan dan pengawasan dari seorang guru.  Sehingga 

bonus dari proses era indurstri 4.0 yang panjang ini adalah masuknya dunia realitas ke dalam 

dunia digital yaitu keterjangkauan informasi yang sangat mudah diakses, khususnya peserta 

didik. Pemahaman dan kesadaran tentang sebuah karakter bagi peserta didik melalui lembaga 

pendidikan menjadi relatif apabila tidak terjadinya penanaman nilai religius dengan 

pendekatan pada zaman ini. Karena semua peserta didik mampu mendapatkan informasi yang 

mereka inginkan. Disinilah peran lembaga pendidikan melalui turunan ajaran pendidikan 

Islam, sehingga peserta didik mampu mendapatkan rule of model dari karakter religius 

berupa contoh kebaikan dan pengajaran yang melibatkan mereka ikut peran aktif. Sehingga 

diharapakan informasi yang mereka dapatkan dari sosial media ataupun berita-berita yang 

lain, dapat difilter dengan baik. Karakter artinya memiliki karakter, memiliki kepribadian dan 

berwatak. Sejalan dengan Islam sebagai agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-

Sunnah ini tidak bisa dipisahkan dengan etika Islam itu sendiri. Oleh sebab itu Islam 

memiliki tiga nilai utama yaitu akhlak, adab dan keteladanan. Sikap itulah yang dimiliki oleh 

suatu nilai yaitu nilai religius. Nilai religius dapat memberi kesadaran lahir dan batin untuk 

membuat seseorang berbuat kebaikan dan kebenaran pada Tuhan dan sesama. Dalam konteks 

pendidikan, khususnya pendidikan Islam hal tersebut dapat terlihat pada indikator 

keberhasilan lembaga pendidikan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa yang memaknai nilai religius sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Nilai religius dapat dibudayakan dengan 

berbagai cara antara lain melalui perumusan visi dan misi yang religius, pembelajaran yang 

integratif, penciptaan suasana religius serta tradisi dan perilaku secara bersambung dan 

konsisten sehingga nilai-nilai religius mampu dikembangkan dalam lingkungan pendidikan. 

Selain itu demi mewujudkan pembentukan karakter religius di era digital (industri 4.0) yang 

maksimal maka strategi untuk di atas dikembangkan menjadi startegi berbasis kontekstual 

atau sering biasa disebut dengan CTL  (Contextual Teaching and Learning). Strategi 

pembelajaran Contextual Teaching and Learning merupakan strategi pembelajaran yang 

menekankan pada keterlibatan peserat didik secara penuh untuk dapat menemukan hubungan 

antara materi yang dipelajari dengan realitas kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta 

didik untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kata Kunci : Karakter Religius, Contextual Teaching and Lerning 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Eksistensi globalisasi pada abad ke-21 

telah memasuki gerbang kejayaannya. Yang 

mana salah satunya ialah ditandai dengan 

perubahan tatanan dalam kehidupan 

manusia. Salah satu bidang yang sangat 

terasa dari globalisasi adalah pendidikan. 

Sebagai contoh pada masuk tahun 2000, 

hampir seluruh lembaga pendidikan 

melangsungkan ujian masih menggunakan 

“paper based test”, akan tetapi dalam 

beberapa tahun belakangan ini sebagian 

lembaga pendidikan telah mengubah arah 

bentuk ujian dengan menngunakan 

“Computer Based Test”. Hal ini menjadi 

tuntutan karena perkembangan zaman 

berupa Artifisal Intelegence (AI) yang 

sangat mampu diciptakan melalui kreativitas 

dalam bidang teknologi. Dengan masifnya 

perkembangan teknologi khsusunya dalam 

bidang pendidikan, maka era ini masuk 

dalam era industri 4.0. 

Era industri 4.0 diawali dengan 

masifnya segala bentuk informasi dan 

keterbukaan akses di ruang publik. Seluruh 

informasi pada saat ini mampu dikonsumsi 

oleh siapapun. Hal ini berparalel dengan ruh 

dari globalisasi, yaitu seluruh manusia dapat 

mempelajari segala budaya dari belahan 

wilayah dan negara manapun  (Cross 

Culture Understanding). Sebagai contoh, 

peserta didik yang belajar di sekolah mampu 

mengakses seluruh informasi yang mereka 

inginkan dari pelbagai penjuru dunia. Dalam 

hitungan menit, mereka mendapatkan 

informasi tersebut tanpa adanya bimbingan 

dan pengawasan dari seorang guru.  

Sehingga bonus dari proses era indurstri 4.0 

yang panjang ini adalah masuknya dunia 

realitas ke dalam dunia digital yaitu 

keterjangkauan informasi yang sangat 

mudah diakses, khususnya peserta didik. 

Dalam bidang pendidikan, 

perkembangan teknologi buatan (Artifisal 

Intelegence) ini membawa dampak bagi 

peserta didik . Peserta didik belum memiliki 

filter secara kuat untuk mengantisipasi 

pelbagai dampak. Salah satu dampak minor 

era indurstri 4.0 yang terjadi pada saat ini 

ialah perubahan yang membawa peserta 

didik mengkesampingkan pendidikan 

karakter bangsa. Padahal pendidikan 

karakter merupakan suatu pondasi bangsa 

yang sangat penting (Muslich, 2011).  

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada 

seluruh warga yang berada pada lembaga 

pendidikan yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan serta 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik itu terhadap Tuhan, diri 

sendiri, sesama, lingkungan maupun bangsa 

sehingga menjadi manusia insan kamil 

(Narwanti, 2011).  

Penulis memandang bahwa 

Pendidikan karakter ialah proses 

internalisasi nilai-nilai melalui lembaga 

pendidikan berupa pengetahauan, kesadaran 

dan tindakan yang dilakukan secara 

berkelanjutan menuju manusia yang 

sempurna dan unggul. Pendidikan karakter 

itu merupakan filter bagi bangsa yang ingin 

mempertahankan entitas bangsa dari 

pelbagai macam dampak, yang mana salah 

satunya yaitu globalisasi. 

Pemahaman dan kesadaran tentang 

sebuah karakter bagi peserta didik melalui 

lembaga pendidikan menjadi relatif apabila 

tidak terjadinya penanaman nilai religius 

dengan pendekatan pada zaman ini. Karena 

semua peserta didik mampu mendapatkan 

informasi yang mereka inginkan. Disinilah 

peran lembaga pendidikan melalui turunan 

ajaran pendidikan Islam, sehingga peserta 

didik mampu mendapatkan rule of model 

dari karakter religius berupa contoh 

kebaikan dan pengajaran yang melibatkan 

mereka ikut peran aktif. Sehingga 

diharapakan informasi yang mereka 

dapatkan dari sosial media ataupun berita-

berita yang lain, dapat difilter dengan baik.  

Dengan diawali dari pre-text diatas, 

penulis berpendapat bahwa perlu adanya 

modifikasi cara dan pendekatan lain dalam 

pembentukan karakter religius di era industri 

4.0. Hal ini tidak bisa dihindari dan tidak 

terelakan agar karakter religius tetap 

menjadi nilai tertinggi pada diri manusia, 

khususnya peserta didik meski mengalami 
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perubahan zaman dalam setiap masa. Maka 

penulis mengidentifikasi masalah tersebut 

dalam sebuah rumusan masalah sehingga 

memiliki pedoman penyelesainnya secara 

sistematis. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pembentukan Karakter 

Religius Dalam Pendidikan Islam? 

2. Bagaimana pembentukan karakter 

tersebut pada era industri 4.0? 

 

PEMBAHASAN  

A. Pembentukan Karakter Religius Dalam 

Pendidikan Islam 

Karakter menurut bahasa (etimologis) 

berasal dari bahasa Latin kharakter, 

kharassaein dan kharax. Karakter 

disebutkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain; tabiat; watak 

(KBBI, 1989). Istilah berkarakter artinya 

memiliki karakter, memiliki kepribadian dan 

berwatak. Selain itu secara istilah atau 

terminologis disebutkan oleh Simon Philip 

bahwa karakter adalah kumpulan tata nilai 

yang menuju pada suatu sistem yang mana 

melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku 

yang ditampilkan (Gunawan, 2012). 

Karakter mendapatkan porsi kajian 

cukup besar dalam khasanah psikologi 

karena di dalamnya mempelajari jiwa 

manusia. Dalam kajian psikologi character 

diartikan sebagai suatu gabungan segala 

sifat kejiwaan yang membedakan seseorang 

dengan lainnya. Selain itu secara psikologis 

karakter juga dapat dipandang sebagai 

kesatuan seluruh sifat atau ciri yang 

menunjukkan hakikat seseorang (Narwanti, 

2011). 

Menurut Simon Philips dikatakan 

bahwa karakter merupakan kumpulan tata 

nilai yang menuju pada suatu sistem, yang 

melandasi pemikiran, sikap serta perilaku 

yang ditampilkan. Sementara Winnie 

mengatakan bahwa karakter memiliki dua 

pengertian yaitu pertama, penunjukkan 

bagaimana seseorang bertingkah laku yang 

mana apabila seseorang berbuat kejam, tidak 

jujur, dan rakus maka perilaku orang itu 

adalah perilaku buruk begitu juga 

sebaliknya. Kedua, sesorang dikatakan 

berkarakter apabilai tingkah lakunya sesuai 

dengan kaidah moral (Mu’in, 2011). 

Dari pengertian di atas maka karakter 

merupakan sesuatu yang melekat pada diri 

seseorang yang ditunjukkan dengan suatu 

sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku itulah 

yang membedakan seseorang dengan orang 

lain. Karakter itulah yang menurut penulis 

sebagai ciri khas perilaku dan sifat dari 

masing-masing individu.  Karakter kekhasan 

diri itulah yang menjadikan diri seseorang 

akan menjadi diri yang sejati. 

Menurut Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa 

pendidikan merupkana usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran 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 (UU Sisdiknas, 2011). 

Menurut John Dewey yang dikutip 

oleh Mansur Muslich mengatakan bahwa 

pendidikan adalah proses pembentukan 

kecapakan fundamental secara intelektual 

dan emosional ke arah alam dan sesama 

manusia. Tujuannya adalah agar menjadi 

generasi muda yang menghayati, 

memahami, mengamalkan nilai-nilai, 

norma-norma dengan mewariskan segala 

pengalaman dan pengetahuan serta 

keterampilan (Muslich, 2011). 

Pendidikan karakter merupakan 

struktur antropologis yang terarah pada 

proses pengembangan diri manusia secara 

terus menerus untuk menyempurnakan 

dirinya sebagai manusia yakni dengan 

mengaktualisasikan  nilai-nilai keutamaan 

seperti keuletan, tanggung jawab, 

kemurahan hati dan lain-lain (Mutmainnah, 

2013).  Selain itu disebutkan oleh Mulyasa 

bahwa pendidikan karakter itu lebih 

menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang 

baik dalam kehidupan sehingga peserta 

didik memiliki kesadaran dan pemahaman 
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yang tinggi serta kepedulian dan komitmen 

untuk menerapkan kebajikan dalam 

kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 2013).  

Pendidikan karakter merupakan suatu 

proses untuk memaksimalkan segala 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan 

peserta didik dalam rangka menemukan 

kecirikhasan potensinya sehingga dapat 

terwujud dalam suatu sikap, tingkah laku 

dan perbuatannya. Dari kecirikhasan potensi 

itulah peserta didik akan memahami dirinya 

lebih mendalam serta mampu belajar dari 

pengalaman yang dialaminya untuk 

dijadikan sebagai kata kunci dalam 

menentukan arah perbuatannya dalam 

kehidupan sehari-hari baik di lembaga 

pendidikan, keluarga dan masyarakat. 

1. Konsep Karakter Dalam Perspektif 

Islam 

  Dalam diskursus pendidikan 

karakter memberikan pesan bahwa 

spiritualitas dan nilai-nilai agama tidak 

dipisahkan dari pendidikan karakter. 

Islam sebagai agama yang bersumber dari 

Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak bisa 

dipisahkan dengan etika Islam itu sendiri. 

Oleh sebab itu Islam memiliki tiga nilai 

utama yaitu akhlak, adab dan keteladanan 

(Mujib dan Andayani, 2011). 

  Akhlak merujuk kepada tugas 

dan tanggung jawab selain syariah dan 

ajaran Islam secara umum. Pada term 

adab merujuk kepada sikap yang 

dihubungkan dengan tingkah laku yang 

baik. Keteladanan merujuk kepada 

kualitas karakter yang ditampilkan oleh 

seorang muslim yang baik untuk 

mengikuti keteladanan Nabi Muhammad 

SAW. Maka dari ketiga nilai itu menjadi 

pilar pendidikan karakter dalam Islam. 

  Pendidikan karakter dalam Islam 

memiliki keunikan dan sebuah perbedaan 

dengan pendidikan karakter di dunia 

barat. Perbedaan-perbedaan itu mencakup 

penekanan terhadap prinsip-prinsip 

agama yang abadi, aturan dan hukum 

dalam memperkuat moralitas, perbedaan 

pemahaman tentang kebenaran dan 

penekanan pahala di akhirat sebagai 

motivasi perilaku bermoral. Intisari dari 

perbedaan itu terletak pada bahwa 

keberadaan wahyu Allah sebagai sumber 

dan rambu-rambu pendidikan karakter 

dalam Islam. Pada pemahaman barat 

dikatakan bahwa tidak ada hubungannya 

pendidikan karakter dengan agama 

karena agama hanya urusan antara 

individu dengan Tuhan akan tetapi dalam 

perspektif Islam, agama menjadi ruh dan 

pondasi sebagai sumber utama nilai-nilai 

moral. 

  Pada prinsipnya akhlak Islami 

termanifestasi dalam aspek kehidupan 

yang diwarnai keseimbangan, realis, 

efektif, efisien, azas manfaat, disiplin, 

dan terencana serta memiliki analisis 

yang cermat. Menurut Mubarok yang 

dikutip oleh Abdul Majid dan Dian 

Andayani menyebutkan bahwa kualitas 

akhlak seseorang dinilai dari tiga 

indikator. Pertama, konsistensi antara 

yang dikatakan dengan yang dilakukan, 

dimana adanya kesesuaian antara 

perkataan dengan perbuatan. Kedua, 

konsistensi orientasi yakni adanya 

kesesuaian antara pandangan yang satu 

dengan pandangan yang lain. Ketiga, 

konsistensi pola hidup yang  sederhana. 

  Ketiga indikator di atas 

menjelaskan bahwa betapa pentingnya 

berperilaku dan bersikap baik dalam 

pandangan Islam. Hal ini menunjukkan 

bahwa seorang muslim harus memiliki 

melakukan perbuatan sesuai dengan 

perkataannya tanpa membohongi diri 

sendiri atau bahkan orang lain. Pola 

hidup sederhana yang ditunjukkan 

mencerminkan bagaimana seorang 

muslim tidak memiliki sifat untuk selalu 

bermegah-megahan. Seorang mulsim 

harus memiliki ketegasan dan kejelasan 

dalam menentukan tujuan sesuai dengan 

cara pandangnya. 

 

2. Nilai Religius 

  Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata religius memiliki arti taat 

pada agama, saleh, terkesan akan 

kehidupan. Nilai religius merupakan 

bagian dari nilai yang dikembangkan 
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dalam upaya membangun karakter anak 

bangsa. Hal tersebut didengungkan guna 

merespon adanya rendahnya sikap 

kesadaran pengabdian terhadap Tuhan 

dan merebaknya konflik horizontal yang 

berpotensi pada disintegrasi bangsa. Nilai 

religius ini disebut-sebut sebagai nilai 

fundamental yang sangat mempengaruhi 

perilaku dan tindakan manusia baik yang 

dilakukan secara perorangan maupun 

kelompok. Seperti halnya yang 

disebutkan di atas, bahwa makna religi 

identik dengan agama, maka nilai religius 

dipahami sebagai nilai yang bersumber 

dari ajaran agama Islam yang mempunyai 

fungsi sebagai pedoman hidup para 

pemeluknya. 

  Agama adalah keseluruhan 

tingkah laku manusia yang terpuji, yang 

mana dilakukan untuk memperoleh ridha 

Allah. Agama merupakan keseluruhan 

tingkah laku manusia dalam hidup ini 

yang tingkah laku manusia itu 

membentuk keutuhan manusia berbudi 

luhur (akhlak karimah) atas dasar percaya 

atau iman kepada Allah dan tanggung 

jawab pribadi di hari kemudian. Dengan 

demikian nilai religius merupakan 

pembentuk karakter yang sangat penting 

(Na’im, 2012). Hal ini disebabkan nilai 

religius itu berkaitan dengan nilai, 

pikiran, perkataan dan tindakan seseorang 

yang didasarkan kepada nilai-nilai 

ketuhanan dan atau ajaran agamanya. 

  Sikap religius merupakan suatu 

sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. Dengan kata 

lain religius merupakan suatu nilai yang 

tertanam pada suatu agama untuk 

diterapkan oleh seluruh manusia sebagai 

bentuk kecintaan pada agama yang telah 

diyakini. 

  Nilai religius dapat memberi 

kesadaran lahir dan batin untuk membuat 

seseorang berbuat kebaikan dan 

kebenaran pada Tuhan dan sesama. 

Dalam konteks pendidikan, khususnya 

pendidikan Islam hal tersebut dapat 

terlihat pada indikator keberhasilan 

lembaga pendidikan dalam 

pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa yang memaknai nilai 

religius sebagai sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, serta 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain 

(Kemendiknas, 2010).  

  Keberagaman (religiusitas) tidak 

selalu identik dengan agama. Agama 

lebih lebih merujuk kepada kelembagaan 

kebaktian kepada Tuhan baik itu dalam 

aspek resmi, yuridis, peraturan-peraturan 

dan hukum-hukumnya. Sedangkan 

religiusitas lebih melekat kepada hati 

nurani seseorang masing-masing 

(pribadi). Hal inilah yang mendorong 

pengertian bahwa religiusitas merupakan 

suatu sikap atau kesadaran yang muncul 

atas dasar keyakinan dan kepercayaan 

seseorang terhadap suatu agama tersebut 

(Sahlan, 2011). 

  Kesadaran yang mendalam yang 

dimiliki oleh manusia akan hubungannya 

Tuhan dan sesama memberikan implikasi 

bagi pemeluk agama Islam untuk 

menyiapkan dan membekali diri 

memahami nilai-nilai apa saja yang harus 

dikembangkan dalam dirinya. Dalam 

buku Pendidikan Karakter Perspektif 

Islam karya Abdul Majid dan Dian 

Andayani disebutkan bahwa ada dua 

pembagian nilai yang berorientasi pada 

hubungan manusia dengan Allah dan 

hubungan manusia dengan manusia yang 

lainnya, yaitu nilai Ilahiyah dan nilai 

insaniyah. Nilai Ilahiyah merupakan 

nilai-nilai yang berpangkal pada 

penghambaan diri kepada Allah, 

sedangkan nilai insaniyah lebih kepada 

nilai-nilai yang mengatur hubungan 

horizontal antara manusia satu dengan 

manusia yang lainnnya. 

  Beberapa di antara nilai-nilai 

Ilahiyah adalah iman, islam, ihsan, taqwa, 

ikhlas, tawakkal, syukur, dan sabar. 

Sedangkan nilai-nilai insaniyah antara 
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lain rasa cinta kasih, ukhuwah, al-

musawah, al-‘adalah, ḥusnudzan, 

tawaḍu, al-wafa, insyirah, al-amanah, 

iffah, qawamiyah, dan al-munfiqun. 

Masing-masing nilai tersebut 

dideskripsikan sebagai berikut (Mujib 

dan Andayani, 2011): 

a) Nilai Ilahiyah 

 Dalam bahasa Al-Qur’an, 

dimensi hidup ketuhanan ini juga 

disebut jiwa rabbaniyah.  Nilai-nilai 

illahiya diantaranya ialah: 

1) Iman  

Sikap batin yang penuh 

keperyacaan kepada Allah. Jadi 

tidak cukup kita hanya percaya 

adanya Allah, melainkan harus 

meningkat menjadi sikap 

mempercayai kepada adanya Tuhan 

dan menaruh kepercayaan kepada-

Nya. 

2) Islam 

Sebagai kelanjutan Iman maka 

sikap pasrah kepada Nya dengan 

meyakini bahwa apapun yang 

datang dari Tuhan tentu 

mengandung hikmah kebaikan yang 

tidak mungkin diketahui seluruh 

wujudnya oleh kita yang dhoif.  

3) Ihsan 

Kesadaran yang sedalam-dalamnya 

bahwa Allah senantiasa hadir atau 

berada bersama kita dimanapun kita 

berada. 

4) Taqwa 

Sikap yang sadar penuh bahwa 

Allah selalu mengawasi kita, 

kemudian kita berusaha berbuat 

hanya sesuatu yang diriḍai Allah 

dengan menjauhi atau menjaga diri 

dari sesuatu yang tidak diriḍai-Nya. 

5) Ikhlas 

Sikap murni dalam tingkah laku 

dan perbuatan semata-mata demi 

memperoleh riḍa atau perkenan 

Allah dan bebas dari pamrih lahir 

dan batin, tertutup maupun terbuka. 

6) Tawakkal 

Sikap senantiasa bersandar kepada 

Allah dengan penuh harapan 

kepadaNya dan keyakinan bahwa 

Dia akan menolong kita dalam 

mencari dan menemukan jalan yang 

terbaik. 

7) Syukur 

Sikap penuh rasa terima kasih dan 

penghargaan atas segala nikmat dan 

karunia yang dianugrahkan kepada 

Allah kepada kita. 

8) Sabar 

Sikap tabah dalam menghadapi 

segala ujian dan cobaan hidup besar 

dan kecil, lahir dan batin, fisiologis 

maupun psikologis karena 

keyakinan yang tak tergoyahkan 

bahwa kita semua berasal dari 

Allah dan akan kembali 

kepadaNya. 

b) Nilai Insaniyah 

 Implikasi dari nilai-nilai 

Ilahiyah yang telah disebutkan di atas 

adalah implementasi nilai-nilai 

insaniyah sebagai wujud dari 

membangun hubungan yang baik antar 

sesama umat Islam. Nilai-nilai 

insaniyah tersebut di ataranya adalah: 

1) Silaturahmi 

Pertalian rasa cinta kasih antara 

sesama manusia, khususnya antara 

saudara, kerabat, dan tetangganya. 

Sifat utama Allah adalah pengasih 

sebagai salah satunya sifat Ilahi 

yang diwajibkan sendiri atas 

diriNya, maka manusia harus cinta 

kepada sesamanya agar Allah cinta 

kepadanya.  

2) Ukhuwah 

Semangat persaudaraan lebih-lebih 

kepada sesama orang yang beriman. 

Seperti dalam surat al-hujurat: 10-

12. Intinya ialah hendaknya kita 

tidak merasa paling benar dan  

tidak mudah merendahkan 

golongan yang lain. 

3) Al-Musawwah 

Pandangan bahwa semua manusia 

adalah sama. Tinggi dan rendahnya 

manusia dihadapan Allah 

dipandang dari kadar 

ketaqwaannya. 
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4) Al-‘Adalah 

Sikap terhadap sesuatu atau 

seseorang yang dilakukan hanya 

setelah mempertimbangkan segala 

segi tentang sesuatu atau seseorang 

tersebut secara jujur dan seimbang 

dengan penuh i’tikad baik dan 

bebas dari prasangka. 

5) Husnudzan 

Sikap berbaik sangka kepada 

sesama manusia karena manusia 

merupakan makhluk yang memiliki 

kecenderungan kepada kebaikan 

dan kebenaran. 

6) Tawaḍu 

Sikap rendah hati, sebuah sikap 

yang tumbuh karena kesadaran 

bahwa segala kemuliaan adalah 

milik Allah. 

 

B. Pembentukan Karakter Religius Di Era 

Industri 4.0 

Dalam rangka pembentukan karakter 

baik yaitu karakter religius ada suatu 

kerangka teori yang masih sangat relevan 

dengan zaman now atau zaman digital (era 

industri 4.0) yaitu teori yang dijelaskan oleh 

Thomas Lickona yaitu moral knowing, 

moral feeling dan moral acting. Moral 

knowing atau pengetahuan moral  

merupakan pengetahuan akan suatu moral, 

pengetahuan akan nilai baik. Dalam 

kompenen moral knowing ini menurut 

Lickona terdapat beberapa unsur penting di 

dalamnya yaitu kesadaran moral, 

pengetahuan nilai, penentuan perspektif, 

pemikiran moral, pengambilan keputusan 

dan pengetahuan pribadi (Lickona, 2012). 

Selain itu pemaparan yang dijelaskan 

oleh Lickona adalah moral feeling atau  

perasaan moral. Lickona membagi perasaan 

moral menjadi beberapa sub pokoknya yaitu 

hati nurani, harga diri, empati, mencintai hal 

yang baik, kendali diri, dan kerendahan hati.  

Hati nurani memiliki empat sisi yaitu 

kognitif, mengetaui apa yang benar, sisi 

emosional dan merasa berkewajiban untuk 

melakukan apa yang benar. 

Ketiga Thomas Lickona menyebutkan 

tentang moral acting atau perbuatan moral/ 

tindakan moral. Pada tindakan moral ini 

Lickona membagi atas beberapa aspek yaitu 

kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. 

Kompetensi moral memiliki kemampuan  

untuk mengubah penilaian dan perasaan 

moral ke dalam tindakan moral yang efektif. 

Selain itu Lickona menyebutkan bahwa 

keinginan diperlukan untuk melaksanakan 

tugas sebelum memperoleh kesenangan serta 

diperlukan keinginan untuk menolak 

berbagai macam godaan. Segala keinginan 

nanti akan terwujud sehingga akan 

mendapatkan manfaat dari kebiasaan yang 

dilakukan. 

Dalam rangka terbentuknya proses 

pembentukan karakter religius pada era 

industri 4.0 maka strategi tadzkirah dirasa 

sangat penting. Konsep tadzkirah dipandang 

sebagai model untuk memupuk, memelihara 

dan menumbuhkan rasa keimanan yang 

mana telah diilhamkan oleh Allah SWT agar 

mendapat wujud kongkretnya yaitu amal 

saleh. Sehingga nantinya dapat melahirkan 

nuansa hati yang ikhlas dan mendapatkan 

ridha atas segala ketetapan-Nya (Mujib dan 

Andayani, 2011). 

Tadzkirah menurut asal katanya berasal 

dari bahasa arab. Secara etimologi asal 

katanya adalah “dzakkara” yang artinya 

ingat dan tadzkirah berarti peringatan. 

Model pembelajaran yang diturunkan dari 

strategi ini dapat dimaknai sebagai berikut: 

T : Tunjukkan teladan 

A : Arahkan (berikan bimbingan) 

D : Dorongan (berikan motivasi) 

Z  : Zakiyah (murni/bersih-

tanamkan niat yang tulus) 

K : Kontinuitas (sebuah proses 

pembiasaan belajar) 

I  : Ingatkan 

R : Repetisi (Pengulangan) 

A(O): Organisasikan 

H : Heart (Sentuh hatinya). 

Active learning merupakan segala 

bentuk pembelajaran yang memungkinkan 

peserta didik berperan secara aktif dalam 

proses pembelajaran baik itu dalam proses 

pembelajaran terhadap peserta didik ataupun 

seorang guru (Suyadi, 2013). Kegiatan yang 

melibatkan seluruh komponen pembentukan 
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karakter religius di era industri 4.0 

melibatkan warga lembaga pendidikan 

(sekolah), keluarga dan masyarakat 

(Mulyasa, 2018). Ketiga komponen tersebut 

dijadikan sebagai sumber belajar lain secara 

riil sehingga peserta didik mampu ikut peran 

aktif dalam pembentukan karakter religius 

secara langsung. 

Selain dari pada itu, proses 

pembentukan karakter religius mampu 

dihadirkan melalui pelbagai macam 

kegiatan, baik itu yang bersifat ekstra 

kulikuler ataupun kegiatan intrakulikuler. 

Yang mana mengharuskan peserta didik ikut 

berperan aktif melalui pengalaman nilai 

yang mereka dapatkan dalam sebuah 

kegiatan di lembaga tersebut. 

Dalam proses ini lebih menekankan 

proses pembelajaran secara aktif dan bukan 

hanya terpacu kepada guru semata akan 

tetapi peserta didik ikut terlibat aktif 

sehingga nilai karakter religius mampu 

ditumbuhkan secara maksimal. Selain itu 

proses active learning dituntut bagi peserta 

didik untuk bersikap kritis dan menganalisis 

segala macam masalah atau persoalan yang 

hadir sehingga sikap karakter akan terbentuk 

dengan mudah dan cepat. 

 Dalam konteks lembaga pendidikan, 

nilai religius dapat dibudayakan dengan 

berbagai cara antara lain melalui perumusan 

visi dan misi yang religius, pembelajaran 

yang integratif, penciptaan suasana religius 

serta tradisi dan perilaku secara bersambung 

dan konsisten sehingga nilai-nilai religius 

mampu dikembangkan dalam lingkungan 

pendidikan.  

Selain itu demi mewujudkan 

pembentukan karakter religius di era digital 

yang maksimal maka strategi untuk di atas 

dikembangkan menjadi startegi berbasis 

kontekstual atau sering biasa disebut dengan 

CTL  (Contextual Teaching and Learning). 

Strategi pembelajaran Contextual Teaching 

and Learning merupakan strategi 

pembelajaran yang menekankan pada 

keterlibatan peserat didik secara penuh 

untuk dapat menemukan hubungan antara 

materi yang dipelajari dengan realitas 

kehidupan nyata, sehingga mendorong 

peserta didik untuk menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam proses pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning ada beberapa 

karakteristik penting dalam penggunaan 

pendekatan pembelajaran ini, diantaranya 

yaitu: 

a. Dalam Contextual Teaching and 

Learning, pembelajaran merupakan 

proses pengaktifan pengetahuan yang 

sudah ada, yakni sesuatu yang akan 

dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan 

yang sudah dipelajari. Sehingga peserta 

didik akan mendapatkan pengetahuan 

yang utuh dan saling terkait antar satu 

dengan yang lain. 

b. Pembelajaran yang kontekstual adalah 

pembelajaran yang dapat menambah 

pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu 

didapatkan secara deduktif. 

c. Pemahaman pengetahuan artinya 

pengetahuan yang diperoleh bukan untuk 

dihafal tetapi untuk dipahami, dikaitkan 

dengan realitas kehidupan sehari-hari dan 

dipraktikan sehingga menjadi kebiasaan. 

d. Pengetahuan dan pengalaman yang telah 

diperoleh diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga nampak dan 

terwujud dalam tingkah laku. 

e. Melakukan refleksi terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan. Hal ini 

dilakukan sebagai bentuk timbal balik 

untuk proses perbaikan dan 

penyempurnaan. 

Dengan adanya pembelajaran yang 

secara kontekstual diatas, maka keterlibatan 

peserta didik untuk mengetahui sesuatu yang 

baik dan benar itu dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  Proses pengalaman 

mereka menjadi sangat penting. Pengalaman 

secara langsung itu dapat terkonfirmasi 

melalui sumber pembelajaran yang telah 

dibentuk berupa penguatan nilai religius dari 

pelbagai kegiatan dan aktivitas yang mereka 

ikuti. Baik itu melalui  di lembaga 

pendidikan, keluarga dan masyrakat.  

Partisipasi dan kolabari antara peserta didik 

dan sumber belajar (guru, keluarga, 

masyakarat) menjadi daya filter bagi mereka 

di tengah era digital yang semakin 
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menjamah di semua lini kehidupan. Sumber 

belajar tersebut menjadi pondasi dan rule of 

model yang kuat ketika peserta didik  

mendapatkan pengetahuan dan moral baru 

dari dunia digital (industri 4.0) yang belum 

pernah mereka ketahui sebelumnya. Alhasil 

pembentukan karakter religius dapat 

dibentuk dengan mudah pada era industri 

4.0 karena keterlibatan seluruh pihak yaitu 

sumber belajar untuk menjadi filter bagi 

generasi penerus bangsa. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Karakter artinya memiliki karakter, 

memiliki kepribadian dan berwatak. 

Sejalan dengan Islam sebagai agama 

yang bersumber dari Al-Quran dan As-

Sunnah ini tidak bisa dipisahkan dengan 

etika Islam itu sendiri. Oleh sebab itu 

Islam memiliki tiga nilai utama yaitu 

akhlak, adab dan keteladanan. Sikap 

itulah yang dimiliki oleh suatu nilai yaitu 

nilai religius. Nilai religius dapat 

memberi kesadaran lahir dan batin untuk 

membuat seseorang berbuat kebaikan dan 

kebenaran pada Tuhan dan sesama. 

Dalam konteks pendidikan, khususnya 

pendidikan Islam hal tersebut dapat 

terlihat pada indikator keberhasilan 

lembaga pendidikan dalam 

pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa yang memaknai nilai 

religius sebagai sikap dan perilaku yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, serta 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Nilai religius dapat dibudayakan dengan 

berbagai cara antara lain melalui 

perumusan visi dan misi yang religius, 

pembelajaran yang integratif, penciptaan 

suasana religius serta tradisi dan perilaku 

secara bersambung dan konsisten 

sehingga nilai-nilai religius mampu 

dikembangkan dalam lingkungan 

pendidikan. Selain itu demi mewujudkan 

pembentukan karakter religius di era 

digital (industri 4.0) yang maksimal maka 

strategi untuk di atas dikembangkan 

menjadi startegi berbasis kontekstual atau 

sering biasa disebut dengan CTL  

(Contextual Teaching and Learning). 

Strategi pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning merupakan 

strategi pembelajaran yang menekankan 

pada keterlibatan peserat didik secara 

penuh untuk dapat menemukan hubungan 

antara materi yang dipelajari dengan 

realitas kehidupan nyata, sehingga 

mendorong peserta didik untuk 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Saran 

 Makalah ini masih sangat jauh dari kata 

sempurna dalam pembahasan yang lebih 

mendalam tekait pembentukan karakter 

religius dalam pendidikan islam di era 

industri 4.0. Penulis sangat mengharapkan 

saran dan kritik atas tulisan yang telah 

dipaparkan di atas untuk menjadi bahan 

evaluasi serta komparasi sehingga nantinya 

makalah ini dapat berguna khususnya bagi 

penulis dalam melakukan perbaikan. 
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Abstrak 

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana wibawa Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter religius, Berdasarkan kajian 

ini dapat jelaskankan bahwa wibawa guru Pendidikan Agama Islam adalah 

kemampuan guru untuk mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan dari pihak lain, 

sehingga tertanam nilai ajaran Islam. Keberadaan pendidikan karakter terintegrasi 

dengan setiap mata pelajaran yang terdiri dari lima nilai yakni: religius, nasionalis, 

kemandirian, gotong royong, dan integritas. Sedangkan kewibawaan dapat 

ditimbulkan dari rasa takut yang disebabkan rasa hormat yang luar biasa. Wibawa 

bisa menjadi senjata oleh guru Pendidikan Agama Islam untuk menumbuhkan 

karakter religius, karena wibawa guru dapat menjadi suatu pancaran batin yang 

dapat membuat pihak lain mengakui, menerima dan menuruti dengan penuh 

pengertian. Karakter religius harus didasarkan pada proses internalisasi pada diri 

peserta didik. Selain itu ditawarkan satu formula sebagai solusi yakni kewibawaan 

kolektif, dimana seluruh elemen bersatu untuk berusaha berwibawa dan 

membentuk karakter religius. 
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PENDAHULUAN 

Guru merupakan komponen 

utama dalam pendidikan yang peran tidak 

akan tergantikan dan keberadaannya akan 

berpengaruh terhadap proses dan hasil 

pendidikan itu sendiri, terutama pada 

penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas. Dalam UU RI. N0.20 

Tahun 2003 (Bab II pasal 3) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensial peserta didik 

agar menjadi manusia yang bertaqwa dan 

beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tanggung jawab dan peran guru 

untuk merealisasikan rumusan pendidikan 

nasional tersebut tentu sangat berat. Guru 

juga berkewajiban menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis, dan dialogis; serta memberi 

teladan dan menjaga nama baik lembaga, 

profesi, dan kedudukan sesuai dengan 

kepercayaan yang diberikan kepadanya. 

Terlebih lagi guru juga dituntut untuk 

merealisasikan tanggung yang lain, yaitu 

diantaranya guru harus senantiasa mampu 

meningkatkan kompetensi professional; 

mengembalikan dan menjaga citra guru 

sebagai insan yang patut digugu dan ditiru 

serta diteladani, dan lain-lain, dalam rangka 

menjadikan pendidikan sebagai wahana 

pengembangan IPTEK, IMTAQ dan 

pemersatu bangsa. 

Untuk itu dibutuhkan karakter 

religius yang identik dengan tingkah laku 

yang agamis yang mengandung nilai-nilai 

positif. Karenanya karakter religius menjadi 

modal awal untuk membentuk karakter yang 

lain. Karakter religius terdiri dari lima aspek 

religius dalam Islam yaitu aspek iman, aspek 

Islam, aspek ikhsan, aspek ilmu, dan aspek 

amal. Karakter religius utamanya diberikan 

saat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

yang dalam Kurikulum 2013 disebut mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti. Pendidikan karakter keberadaannya 

terintegrasi disetiap mata pelajaran dalam 

Kurikulum 2013 yang terdiri dari lima nilai 

yakni: religius, nasionalis, kemandirian, 

gotong royong, dan integritas.   

Peran guru Pendidikan Agama 

Islam dalam pembentukan karakter religius 

sangatlah penting, apalagi di lembaga-

lembaga umum yang minim materi 

agamanya, maka akan lebih berat lagi. 

Semua aspek yang terdapat dalam 

pendidikan terkait dengan nilai-nilai yang 

melihat guru bukan hanya sebagai pribadi 

yang menguasai materi pembelajaran, tetapi 

juga pada investasi nilai-nilai moral dan 

spiritual yang diembankan kepadanya untuk 

ditranformasikan kepada peserta didik 

(Bahrizi, 2005). Dalam konteks ini, peran 

dan tanggung jawab guru bukan saja sebagai 

pengajar, tetapi juga sekaligus sebagai 

pembimbing, pelatih bahkan juga harus 

sebagai pencipta perilaku peserta didik yang 

berakhlak mulia. 

Mengingat besarnya peran dan 

tanggung jawab penanaman karakter religius 

yang dibebankan kepada guru PAI, maka 

guru layak dihormati dan dijunjung tinggi 

kewibawaanya. Namun ironisnya, 

kecenderungan pemikiran pendidikan akhir-

akhir ini justru mengarah pada konsep 

pendidikan yang mungkin dapat mengurangi 

kewibawaan guru dalam membentuk karakter 

religius. Munculnya konsep pendidikan 

pembebasan yang diusung oleh Paulo Freire 

dengan kritikannya kepada sistem pendidikan 

gaya bank (Freire, 1971), serta semakin 

diminatinya pendekatan pembelajaran yang 

lebih berorientasi kepada peserta didik 

sebagaimana teori kontruktifistik yang 

percaya bahwa siswa mampu menyusun 

sendiri pengetahuannya melalui kemampuan 

berpikir, serta disahkannya UU Perlindungan 

Anak, semua itu diasumsikan berdampak 

negatif pada kewibawaan guru dalam tugas 

beratnya menanamkan karakter religius, 
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maka bentuk dan masalah yang menyertai 

kewibawaan dalam membentuk karakter 

religius menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

  

PEMBAHASAN 

A. WIBAWA GURU PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM 

 1. Tinjauan tentang Guru Pendidikan 

Agama Islam 

Undang-undang nomor 14 

Tahun 2015 tentang guru dan dosen dalam 

pasal 1 dijelaskan bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik. Seorang guru 

merupakan manusia terhormat dalam 

segala aspek, yang harus menjadi suri 

teladan di kelas dan di luar kelas, baik 

dalam hal kemampuan berpikir, bersikap, 

maupun bertutur kata yang tercermin dari 

tingkah lakunya. Berbagai istilah pendidik 

dalam Pendidikan Islam untuk 

menunjukkan karakteristik peran penting 

dan tanggung jawab guru dalam 

pendidikan. Istilah yang dimaksud adalah: 

1. Ustadz menunjuk pada karakter 

pendidik yang berkomitmen pada 

profesionalisme yang melekat pada 

dirinya, seperti sikap dedikatif, 

komitmen terhadap mutu proses dan 

hasil kerja, serta sikap continuos 

provement dalam mengemban 

tugasnya. 

2. Mu’allim, menunjukkan karakter 

pendidik yang menguasai khasanah 

keilmuwan dan mampu 

mengembangkan serta menjelaskan 

fungsinya dalam kehidupan, 

menjelaskan dimensi teoritis dan 

praktis serta mampu melakukan tranfer 

ilmu pengetahuan, internalisasi serta 

amaliahnya. 

3. Mudarris, menunjuk pada karakter 

pendidik yang memiliki kepekaan 

intelektual dan informasi serta 

memperbarui pengetahuan dan 

kelanjutannya secara 

berkesinambungan, serta berusaha 

mencerdaskan peserta didiknya, 

memberantas kebodohan mereka, serta  

melatih dan memberikan ketrampilan 

kepada mereka sesuai dengan minat 

dan bakat yang mereka miliki. 

4. Murabbi, menunjuk pada karakter 

pendidik yang mampu menyiapkan 

peserta didik untuk dapat berkreasi, 

serta mampu mengatur dan memelihara 

kreasinya agar tidak menimbulkan 

perusakan bagi diri mereka, keluarga, 

masyarakat  dan lingkungan sekitar 

mereka. 

5. Mursyid, menunjuk pada karakter 

pendidik yang memiliki kepribadian 

yang sanggup menjadi model atau 

sentral identifikasi diri, atau menjadi 

pusat anutan, teladan dan konsultasi 

bagi peserta didiknya.  

6. Mu’addib, menunjuk pada karakter 

pendidik yang mampu menyiapkan 

peserta didik untuk membangun 

peradaban yang berkualitas di masa 

depan (Muhaimin, 2003).  

Dari beberapa istilah diatas, kita 

diperkenankan memilih sesuai kebutuhan, 

Namun yang pasti bahwa Guru PAI yang 

profesional selain memiliki kriteria guru 

profesi juga harus memiliki kriteria 

sebagai pendakwah Islam, sebagai 

pelaksana nilai nilai ajaran Islam dan juga 

sebagai contoh atau model umat beragama 

yang baik dan benar bagi masyarakat 

(Muchit, 2016). Untuk menjalankan 

tugasnya, guru PAI harus memiliki 

kewibawaan yang akan dibahas dalam 

pembahasan berikutnya. 

 2. Wibawa Guru Pendidikan Agama Islam 

Kata wibawa dalam bahasa arab 

adalah haiba yang berarti berkumpulnya 

rasa takut dan hormat. Sedangkan Al 

Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin 

menjelaskan bahwa haiba berarti rasa 

takut yang disertai rasa hormat yang luar 

biasa (Al-Ghazali,tt). Abu Qosim 

mengartikan haiba sebagai perasaan takut 

yang lahir dari rasa ta’dhim. Beberapa 
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literatur juga menjelaskan bahwa 

kewibawaan atau gezag berasal dari 

bahasa belanda yakni kata zaggen yang 

berarti berkata. Siapa yang perkataannya 

mempunyai kekuatan mengikat terhadap 

orang lain, berarti mempunyai 

kewibawaan atau gezag terhadap orang 

lain (Purwanto, 2014). Sedangkan 

menurut Kartini Kartono kewibawaan 

berasal dari kata-kata kawi dan bhawa. 

Kawi itu berarti kuasa, kekuasaan yang 

lebih kuat, kelebihan. Sedangkan bhawa 

berarti kekuasaan, keutamaan, kelebihan, 

keunggulan. Jadi, kewibawaan berarti 

kelebihan, keunggulan, keutamaan, 

sehingga dengannya seseorang mampu 

ambawani; yaitu mampu mengatur, 

membawa, memimpin, memerintah, dan 

mendidik pribadi lain. Karl D. Jackson 

memberikan definisi mengenai 

kewibawaan, adalah suatu jenis 

kekuasaan. Kekuasaan diterjemahkan 

secara perilaku sebagai interaksi antara 

pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok 

di mana pada saat tertentu pelaku 

mengubah dan memengaruhi perilaku 

orang lain (Jackson, 1990).  

Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) wibawa berarti 

pembawaan untuk dapat menguasai dan 

memengaruhi orang lain melalui sikap dan 

tingkah laku yang mengandung 

kepemimpinan dan penuh daya tarik. 

Sedangkan berwibawa berarti mempunyai 

wibawa yang disegani dan dipatuhi. 

Kemudian arti dari kewibawaan adalah hal 

yang menyangkut wibawa, yang 

mempunyai sifat wibawa yang telah 

disebutkan di atas (KBBI, 1988). Jadi 

wibawa adalah ciri khas yang melekat 

pada diri seseorang kemudian dikuatkan 

melalui jabatan yang sandangnya (guru) 

sehingga ia memiliki kekuasaan atau 

kemampuan untuk memegang peranan 

dan fungsinya dalam suatu organisasi 

(kelas). Wibawa menimbulkan rasa segan, 

bukan takut tetapi rasa hormat. Wibawa 

mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan 

dari pihak lain. 

Menurut teori Weber, dalam kaitan 

kewibawaan (authority) membagi 3 

macam authority yaitu : 

a. Rational legal authority 

Suatu kekuasaan untuk memaksakan 

kepatuhan atas dasar undang-undang 

atau peraturan yang berlaku. 

Contohnya kepala sekolah akan 

memiliki kewibawaan lebih karena 

jabatannya, sehingga memiliki 

kekuasaan untuk mengatur guru-guru 

yang ada disekolah tersebut. 

b. Traditional authority 

Suatu otoritas yang didasarkan atas 

pewaris nilai-nilai tradisional pada 

seseorang. Misalnya kepala adat yang 

berkewajiban menjaga nilai 

tradisional untuk dilaksanakan 

masyarakat. 

c. Charismatic authority 

Suatu otoritas yang dimiliki 

seseorang karena ia mempesona 

orang banyak sehingga dipatuhi 

diikuti orang lain. Memang tidak 

semua guru memiliki kewibaan ini, 

karena ini terkait dengan kepribadian 

guru itu sendiri. 

Dari sini dapat ditarik benang merah 

bahwa wibawa guru PAI adalah kemampuan 

guru untuk memegang peranan sehingga 

menimbulkan rasa segan dan hormat, bukan 

takut, serta mendatangkan kepatuhan tanpa 

paksaan dari pihak lain, sehingga dapat 

menanamkan nilai nilai ajaran Islam di 

sekolah. kewibawan guru Pendidikan Agama 

Islam diharapkan mampu menjadi senjata 

untuk menumbuhkan karakter religius serta 

karena wibawa guru menjadi suatu pancaran 

batin yang dapat menimbulkan pada pihak 

lain untuk mengakui, menerima dan menuruti 

dengan penuh pengertian. 

 

B.  KARAKTER RELIGIUS 

Hakikat pendidikan karakter 

merupakan proses pembentukkan perilaku 

setiap individu atau seseorang untuk terbiasa 
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berperilaku baik dan menghargai pentingnya 

nilai-nilai moral (valuing), membentuk cita 

rasa ingin berbuat baik (desiring the good) 

yang bersumber dari rasa cinta untuk berbuat 

baik (loving the good) (Rukiyati, 2013). Ada 

juga yang menyatakan bahwa pendidikan 

karakter adalah proses pembelajaran 

penguasaan dan pemilikan nilai-nilai 

karakter, atau nilai-nilai keimanan kepada 

Allah SWT (Suderadjat, 2011). 

Tujuan pendidikan karakter pada 

dasarnya mendorong lahirnya manusia yang 

baik, memiliki kepribadian menarik, 

beretika, bersahaja, jujur, cerdas, peduli dan 

tangguh (Sudarsono, 2008). Pendidikan 

karakter merupakan ruhnya pendidikan 

nasional yang berfungsi untuk melahirkan 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Allah SWT, berakhlak mulia, berbudi 

pekerti, kreatif dan mandiri. Output 

pendidikan karakter adalah melahirkan siswa 

yang bermoral dan berakhlak terpuji lahir 

batin.  

1. Pengertian Karakter Religius  

Kata dasar dari religius adalah 

religi yang berasal dari bahasa asing 

religion sebagai bentuk dari kata benda 

yang berarti agama atau kepercayaan akan 

adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas 

manusia. Sedangkan religius berasal dari 

kata religious yang berarti sifat religi yang 

melekat pada diri seseorang. Religius 

merupakan sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang 

dianut, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. Karakter 

religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa 

dalam menghadapi perubahan zaman dan 

degradasi moral, dalam hal ini siswa 

diharapkan mampu memiliki dan 

berprilaku dengan ukuran baik dan buruk 

yang di dasarkan pada ketentuan dan 

ketetapan agama (E-Learning Pendidikan, 

2011). 

Karakter religius (Islami) adalah 

suatu sifat yang melekat pada diri 

seseorang atau benda yang menunjukkan 

identitas, ciri, kepatuhan ataupun pesan 

keislaman. Karakter Islam yang melekat 

pada diri seseorang akan mempengaruhi 

orang disekitarnya untuk berperilaku 

Islami juga. Karakter Islam yang melekat 

pada diri seseorang akan terlihat dari cara 

berpikir dan bertindak, yang selalu dijiwai 

dengan nilai-nilai Islam (Kusno, 2012). 

Dalam interaksi pedagogik, karakter 

religius dilaksanakan dengan menerapkan 

pendidikan terintegrasi dalam setiap mata 

pelajaran terutama mata pelajaran 

Pendidikan agama dan Budi Pekerti. 

Agama dapat dijadikan nilai dasar 

pendidikan, termasuk pendidikan karakter, 

sehingga melahirkan model pendekatan 

pendidikan berbasis agama. Pendidikan 

karakter yang berbasis agama merupakan 

pendidikan yang mengembangkan nilai-

nilai berdasarkan agama yang membentuk 

pribadi, sikap, dan tingkah laku yang 

utama atau luhur dalam kehidupan. Dalam 

agama Islam, pendidikan karakter 

memiliki kesamaan dengan pendidikan 

akhlak. Nabi Muhammad s.a.w diutus 

untuk menyempurnakan akhlak manusia, 

“innamaa buitstu li-utannima makaarim 

al-akhlak”.  

2.  Tahap Perkembangan Religius  

Tahap perkembangan religius 

manusia dapat dibagi sebagai berikut:  

a. Anak-anak  

Dunia religius anak masih sangat 

sederhana, pada saat itu anak memang 

belum dapat melaksanakan tugas 

hidupnya secara mandiri, bahkan sampai 

kepada yang paling sederhanapun. Dalam 

banyak hal anak harus mempercayakan 

dirinya kepada pendidiknya. Sifat anak 

adalah mudah percaya dan masih bersifat 

reseptif. Dalam dunia yang menurutnya 

belum jelas strukturnya, kesempatan untuk 

bertualang dalam dunia fantasi masih 

terbuka, karena dia belum dapat mengenal 

secara jelas realita yang dihadapinya. Oleh 

karenanya pendidikan agama kepada anak 

seringnya dengan metode cerita.  

b. Remaja  
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Masa remaja merupakan masa 

peralihan dari anak menuju dewasa. Di 

samping perubahan biologis anak 

mengalami perubahan kehidupan 

psikologi dan kehidupan sosio-budayanya, 

dan yang lebih penting lagi dunia lainnya, 

Dalam situasi seperti ini, tidak jarang dia 

harus terus menempuh langkahnya, yang 

kadang bersifat sejalan dan kadang-

kadang berlawanan dengan kebiasaan atau 

tradisi yang berlaku. Pada situasi ini orang 

tua dan pendidik pada umumnya perlu 

mengajaknya memasuki dunia religius dan 

menciptakan situasi agar dia betah 

mendiaminya. Dengan bimbingan orang 

tua atau pendidiknya, dengan tingkat 

kemampuan penalarannya, dengan tingkat 

kemampuan penyadaran nilai agama, 

hingga dia mampu menganut agama yang 

diakuinya.  

c. Dewasa  

Pada saat ini seseorang mencapai 

tahap kedewasaan beragama, yakni 

mampu merealisasikan agama yang 

dianutnya dalam kehidupan sehari-hari 

atas dasar kerelaan dan kesungguhan dan 

bukan halnya peluasan diluar. Pribadi 

yang rela dan sungguh-sungguh dalam 

keberagamaannya sehingga akan 

menerima dan menjalankan kewajiban-

kewajiban agama, maupun tugas hidupnya 

bukan sebagai sesuatu yang dibebankan 

dari luar, melainkan sebagai suatu sikap 

yang muncul dari dalam dirinya (Latif, 

2007).  

C.  WIBAWA GURU DALAM 

PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS 

Untuk mewujudkan terbentuknya 

karakter religius, dibutuhkan salah satu pilar 

pendidikan yaitu kewibawaan. Guru 

Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat 

membentuk siswa yang berakhlaq mulia, 

serta diharapkan mampu membentuk 

karakter religius siswa. Kewibawaan 

merupakan perangkat hubungan antara 

pendidik dan peserta didik yang didasarkan 

pada nilai-nilai kesamaan harkat dan 

martabat manusia. Nilai-nilai kewibawaan 

yang dimaksud adalah meliputi: 

a. Pengakuan adalah penerimaan dan 

perlakuan guru terhadap anak didik atas 

dasar kedirian/kemanusiaan anak didik, 

serta penerimaan dan perilaku anak didik 

terhadap guru atas dasar status, peranan, 

dan kualitas yang tinggi. 

b. Kasih sayang dan kelembutan adalah 

sikap, perlakuan, dan komunikasi guru 

terhadap anak didik didasarkan atas 

hubungan sosio-emosional yang dekat-

akrab-terbuka, fasilitatif, dan permisif-

konstruktif bersifat pengembangan. Dasar 

dari suasana hubungan seperti ini adalah 

love dan caring dengan fokus segala 

sesuatu diarahkan untuk kepentingan dan 

kebahagiaan anak didik, sesuai dengan 

prinsip-prinsip humanistik. 

c. Penguatan adalah upaya guru untuk 

meneguhkan tingkah laku positif anak 

didik melalui bentuk-bentuk pemberian 

penghargaan secara tepat yang 

menguatkan (reinforcement). Pemberian 

penguatan didasarkan pada kaidah-kaidah 

pengubahan tingkah laku. 

d. Pengarahan adalah upaya guru untuk 

mewujudkan ke mana anak didik 

membina diri dan berkembang. Upaya 

yang bernuansa direktif ini, termasuk di 

dalamnya kepemimpinan guru, tidak 

mengurangi kebebasan anak didik 

sebagai subjek yang pada dasarnya 

otonom dan diarahkan untuk menjadi 

pribadi yang mandiri. 

e. Tindakan tegas yang mendidik adalah 

upaya guru untuk mengubah tingkah laku 

anak didik yang kurang dikehendaki 

melalui penyadaran anak didik atas 

kekeliruannya dengan tetap menjunjung 

kemanusiaan anak didik serta tetap 

menjaga hubungan baik antara anak didik 

dan guru. 

f. Keteladanan adalah penampilan positif 

dan normatif guru yang diterima dan 

ditiru oleh anak didik. Dasar dari 

keteladanan adalah konformitas sebagai 

hasil pengaruh sosial dari orang lain, dari 
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yang berpola compliance, identification, 

sampai internalization (Musen & 

Rosenzweig, 1973). 

Dengan nilai-nilai diatas, Guru 

Pendidikan Agama Islam akan mudah 

membentuk karakter religius baik didalam 

maupun diluar kelas. Ibarat membentuk 

logam, diperlukan langkah-langkah dan nilai 

tertentu sehingga dapat menghasilkan wujud 

yang kita inginkan, begitu juga dalam 

membentuk karakter religius siswa. 

Kewibawaan guru dalam 

membentuk karakter religius harus 

didasarkan pada proses internalisasi pada 

diri peserta didik. Proses internalisasi 

tercermin pada pendekatan guru yang dekat 

dengan siswa, luwes tetapi tegas dan 

sistematis dalam pengaturan kerja. Artinya 

bahwa proses internalisasi pada diri peserta 

didik berlangsung melalui diaktifkannya 

kekuatan yang ada pada mereka melalui 

pendekatan yang digunakan guru yaitu 

kekuatan berpikir, merasakan dan 

berpengalaman yang semuanya itu terpadu 

dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan 

yang matang terhadap apa yang akan 

dilakukan (Joni, 1982). 

Dalam proses pendidikan harus 

ada kedekatan antara pendidik dan peserta 

didik. Hubungan antara pendidik dan peserta 

didik haruslah mengarah kepada tujuan-

tujuan pendidikan, dan terbebas dari tujuan 

yang bersifat pamrih untuk kepentingan 

pribadi pendidik. Pamrih yang ada, selain 

dapat merugikan dan membebani peserta 

didik, merupakan pencederaan terhadap 

makna pendidikan dan menurunkan 

kewibawaan pendidik. Dalam hal yang 

terakhir inilah tampak fungsi wibawa 

pendidikan yaitu membawa siswa ke arah 

pertumbuhannya yang kemudian dengan 

sendirinya mengakui wibawa orang lain dan 

mau menjalankannya juga (Purwanto, 2014). 

Untuk menjalankan fungsi 

tersebut mutlak dibutuhkan kewibawaan. 

Tidak hanya kewibawaan individu, tetapi 

juga kewibawaan kolektif. Kewibawaan 

kolektif adalah kewibawaan yang dibangun 

dari sistem lembaga pendidikan yang 

melindungi kewibawaan pendidik yang ada 

didalamnya, sehingga setiap pendidik 

memiliki kemampuan untuk disegani, diakui 

dan dipatuhi oleh peserta didik dengan 

bantuan lembaga pendidikan dan semua 

unsur yang ada didalam lembaga pendidikan. 

Dengan kewibawaan kolektif diharapkan 

tidak akan ada lagi dinamika dan pergeseran 

makna wibawa atau bahkan ketimpangan 

tentang kewibawaan pendidik terutama di 

sekolah (Rohmad, 2016). 

Pengaruh yang diharapkan 

pendidikan ialah pengaruh yang menuju 

kedewasaan peserta didik, untuk menolong 

peserta didik menjadi orang yang kelak dapat 

atau sanggup memenuhi tugas hidupnya 

dengan berdiri sendiri.  Dari paparan diatas, 

maka wibawa guru Pendidikan Agama Islam 

dalam membentuk karakter religius harus 

selalu diawasi pergeserannya. Jangan sampai 

usaha tersebut berhenti bahkan hilang dimasa 

mendatang. Khususnya guru Pendidikan 

Agama Islam, karena wibawa guru 

Pendidikan Agama Islam sangat 

berkontribusi atas tumbuh kembangnya 

karakter religius siswa. 

 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa wibawa guru PAI adalah 

kemampuan guru untuk memegang peranan 

sehingga menimbulkan rasa segan dan 

hormat, bukan takut, serta mendatangkan 

kepatuhan tanpa paksaan dari pihak lain, 

yang bertujuan untuk menanamkan nilai 

ajaran Islam dan juga sebagai contoh umat 

beragama yang baik bagi masyarakat. 

Pendidikan karakter merupakan 

proses pembelajaran penguasaan dan 

pemilikan nilai-nilai karakter, atau nilai-nilai 

keimanan kepada Allah SWT. Dalam 

kurikulum 2013 keberadaan pendidikan 

karakter terintegrasi dengan setiap mata 

pelajaran yang terdiri dari lima nilai yakni: 

religius, nasionalis, kemandirian, gotong 

royong, dan integritas. Karakter religius 

adalah suatu sifat yang melekat pada diri 
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seseorang yang menunjukkan identitas, ciri, 

kepatuhan ataupun pesan keislaman.  

 Kewibawaan dapat ditimbulkan 

dari rasa takut yang disebabkan rasa hormat 

yang luar biasa. Wibawa bisa menjadi 

senjata untuk menumbuhkan karakter 

religius karena wibawa guru menjadi suatu 

pancaran batin yang dapat membuat pihak 

lain mengakui, menerima dan menuruti 

dengan penuh pengertian. Kewibawaan guru 

dalam membentuk karakter religius harus 

didasarkan pada proses internalisasi pada 

diri peserta didik. Selain itu ditawarkan satu 

formula sebagai solusi yakni kewibawaan 

kolektif.  Kewibawaan kolektif dibangun 

dari sistem lembaga pendidikan yang 

melindungi kewibawaan pendidik yang ada 

didalamnya, sehingga setiap pendidik 

memiliki kemampuan untuk disegani, diakui 

dan dipatuhi oleh siswa.  
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Abstrak 

Tulisan ini  mendekripsikan  sisi lain dalam pembelajaran PAI dengan outdoor 

learning  wisata religi Gurindam Dua Belas sebagai upaya penguatan Nilai Religius 

Peserta didik dengan melibatkan alam sekitar sebagai sumber pembelajaran. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan  untuk tercapainya tujuan pendidikan serta 

mengimplementasikan visi dan misi pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah 

dengan melaksanakan suatu metode outdoor learning Gurindam Dua Belas dalam 

pembelajaran PAI. Metode dalam tulisan ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dimana peneliti mengumpulkan sumber primer dan sumber 

skunder yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Penguatan nilai religious 

peserta didik tidak terlepas dari tiga hal penting 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, dengan upaya yang 

dilakukan meliputi antara lain : 1) mensosialisasikan kearifan local mayarakat KEPRI 

yaitu Gurindam Dua Belas kepada peserta didik, 2) sebagai bukti empiric bahwa 

pembelajaran PAI berkaitan dengan isi yang ada dalam Gurindam Dua Belas dimana 

isi Gurindam Dua Belas menekankan pada aqidah, syariat dan akhlak sebagai upaya 

menjadi pribadi yang religius, 3)  menambah ketaatan peserta didik kepada sang 

Pencipta, 4) dengan melihat objek pembelajaran dan didukung oleh suasana alam 

terbuka menjadikan peserta didik  peduli dengan lingkungan sekitarnya, 5) 

meningkatkan kebersamaan, kekompakan, dan  kesetiakawanan dalam diri peserta 

didik, 6) mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitas 

mereka dengan seluas-luasnya di alam terbuka. Sehingga peserta didik bisa 

berekspresi sesuai bakat yang dimiliki, 7) membentuk  sikap dan mental positip 

dalam diri peserta didik, dengan kata lain, mereka diharapkan tidak “gugup” ketika 

menghadapi realitas yang harus dihadapi, 8) meningkatkan kesadaran, apresiasi, dan 

pemahaman peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, serta cara mereka bisa 

membangun hubungan baik dengan alam,9) memberikan kontribusi penting dalam 

rangka membantu mengembangkan hubungan pendidik dan peserta didik dan 10) 

menimbulkan pemahaman yang holistik dalam diri peserta didik terhadap materi-

materi pembelajaran dan 11). Mendidik peserta didik agar toleran dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lainnya. 

Kata kunci :  Pembelajaran  Pendidikan Agama Islam, Metode Outdoor Learning, 

Wisata Religi Gurindam Dua Belas, Nilai Religius 
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Pendahuluan  

Berbagai macam metode yang telah di 

terapkan dalam pembelajaran PAI di semua lini 

pendidikan formal dengan  harapan tercapainya 

tujuan pendidikan  nasional bangsa ini. 

Sebagaimana Napitapulu dalam tulisannya yang 

berjudul Pendidikan Yang Ku Rindukan 

menyatakan bahwa ‘ada tiga kunci dalam 

pencapaian tujuan pendidikan  yaitu sengaja-

teratur-terencana, maksudnya adalah pendidikan 

yang dilaksanakan dengan “sengaja” 

mengandung makna kesungguhan dan komitmen  

yang akan menjamin terlaksananya pendidikan 

itu dengan baik. Selanjutnya pendidikan 

dilaksanakan dengan “teratur” bermakna bahwa 

pendidikan dilaksanakan dengan konsisten atau 

ajeg. Pendidikan juga dilaksanakan dengan 

“berencana”. Berencana berarti menentukan 

langkah-langkah jelas dan pasti yang akan 

diambil dan akan membawa kita bergerak dari 

keadaan sekarang ke keadaan yang akan datang. 

Adapun tujuan pendidikan itu sendiri adalah  

bersifat sistemik dan berkelanjutan agar peserta 

didik menjadi orang-orang beriman, bertakwa, 

dan berakhlak mulia. sebagaimana didalam 

Undang-Undang Sistem \Pasal 3 Republik 

Indonesia dinyatakan bahwa:  

 Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk  memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertu//juan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warganegara yang 

demokratis dan bertanggungjawab. 

 

 Ini adalah tujuan ideal dan mulia yang 

ingin di capai oleh bangsa kita dan merupakan 

tugas mutlak kita semua untuk mewujudkannya.  

Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan 

adalah dengan melaksanakan suatu metode 

outdoor learning wisata religi Gurindam Dua 

Belas dalam pembelajaran PAI. Pembelajaran 

PAI dengan outdoor learning wisata religi 

Gurindam Dua Belas dengan melibatkan alam 

sekitar sebagai sumber pembelajaran.  

Sebagaimana Vera ( 2012,hlm.17 ) menyatakan 

bahwa ‘Outing class sendiri ialah suatu kegiatan 

yang melibatkan alam secara langsung untuk 

jadikan sebagai sumber belajar.’ Lebih lanjut  

Vera (2012:95) jika dilihat dari sudut pandang 

dan cita-cita pengajaran, yaitu mencerdaskan 

seluruh anak bangsa, maka kegiatan belajar 

mengajar di luar kelas setidaknya perlu memuat 

enam konsep utama, yaitu : (1) konsep proses 

belajar, (2) konsep aktivitas luar kelas, (3) 

konsep lingkungan, (4) konsep penelitian, (5) 

konsep eksperimentasi, (6) konsep kekeluargaan. 

Untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar di 

luar kelas, guru dituntut cermat memilih lokasi 

yang dapat digunakan sebagai tempat 

pembelajaran di luar kelas. Jika tidak, maka 

kegiatan ini tidak akan efektif. Secara umum, 

ada dua lokasi yang bisa digunakan sebagai 

tempat belajar di luar kelas, yaitu lingkungan di 

dalam sekolah dan di luar sekolah. Untuk itu, 

peneliti mengambil sampel penelitian belajar di 

luar kelas yang dilaksanakan di Pulau Penyengat 

sebagai daerah wisata. 

Pengajaran merupakan proses yang 

berfungsi membimbing siswa di dalam 

kehidupan, yakni membimbing mengembangkan 

diri sesuai dengan tugas perkembangan yang 

harus dijalani oleh para siswa 

(Sadirman,2011:12). Belajar akan timbul jika 

seseorang menemui suatu situasi, dalam 

menghadapi situasi tersebut seseorang akan 

menggunakan segala pengalaman yang telah 

didapat. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa variasi dalam bentuk metode 

pembelajaran sangat diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran.  Berdasarkan latar belakang diatas 
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maka tulisan ini di bahas dengan judul : Upaya 

Penguatan Nilai Religius Peserta didik pada 

Pembelajaran PAI melalui Metode Outdoor 

Learing Wisata Religi Gurindam Dua Belas 

Metode 

Metode dalam tulisan ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana 

peneliti mengumpulkan sumber primer dan 

sumber skunder yang berkaitan dengan 

pembahasan yang dibahas, sehingga di dapat 

bahwa metode outdoor learning wisata religi 

Gurindam Dua Belas dapat menguatkan nilai 

religious peserta didik  dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam itu sendiri. 

Pembahasan 

A. Visi, Misi dan Metode Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam 

Adapun visi, misi dan tujuan Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi (PT) 

sebagai berikut: visi PAI di PT adalah 

terbentuknya mahasiswa yang memiliki 

kepribadian utuh (kaffah) dengan menjadikan 

ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan 

berperilaku dalam pengembangan kepribadian, 

keilmuan, dan profesinya. Misi PAI di PT adalah 

mengembangkan potensi keimanan, ketakwaan, 

dan akhlak mulia mahasiswa, dengan 

menjadikan ajaran Islam sebagai landasan 

berpikir dan berperilaku dalam pengembangan 

keilmuan, profesi, kehidupan berbangsa, 

bernegara dan bermasyarakat dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Secara khusus misi MKWU-PAI yaitu:   

1. Mengembangkan potensi keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia / karakter baik 

mahasiswa (misi psikopedagogis) 

2. Menyiapkan mahasiswa untuk berkehidupan 

Islami baik sebagai pribadi, anggota 

keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai 

warga negara yang baik (misi psikososial)  

3. Membangun budaya spiritualitas sebagai 

determinan utama dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara (misi sosiokultural) 

4. Mengkaji dan mengembangkan pemahaman 

ajaran Islam yang terintegrasi dengan 

berbagai disiplin ilmu (misi akademik). 

Berdasarkan visi dan misi di atas, 

MKWU PAI bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan 

ajaran Islam secara komprehensif (kaffah) dalam 

pengembangan keilmuan, profesi, dan kehidupan 

bermasyarakat. Adapun secara spesifik tujuan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kualitas keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia mahasiswa. 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pelaksanaan ibadah ritual (maḫdhah) 

mahasiswa 

3. Meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa dalam 

memecahkan problematika kehidupan 

dengan berlandaskan pada ajaran Islam  

4. Meningkatkan kematangan dan kearifan 

berpikir dan berperilaku mahasiswa  dalam 

pergaulan global  

5. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

mahasiswa dalam mengembangkan disiplin 

ilmu dan profesi yang ditekuninya, sebagai 

bagian dari ibadah (ghairu maḫdhah). 

Metode pembelajaran merupakan cara 

yang dipergunakan pendidik dalam interaksinya 

dengan peserta didik pada saat berlangsungnya 

pembelajaran. Metode pembelajaran sangat 

diharapkan dapat membangun interaksi antara 

guru dengan para peserta didik dan mempertajam 

lingkungan/ suasana saat proses pembelajaran, 

sehingga beberapa praktik dalam penerapan 

metode pembelajaran menjadi sasaran kajian 

formal, diteliti dan dimanipulasi/dipoles 

sehingga menjadi metode yang dapat digunakan 

dalam mengembangkan keterampilan-

keterampilan profesional untuk tugas-tugas 

pembelajaran. 

Bruce (1970-1980) dalam Joyce, Weil 

dan Calhoun dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa ‘ bahwa ada begitu 

banyak metode pembelajaran, sebagian ada yang 

hanya bisa diterapkan untuk satu atau dua tujuan, 

sebagian lagi ada yang bisa diterapkan untuk 

tujuan yang lebih besar, dan sebagian yang lain 

ada yang benar-benar sesuai untuk tujuan-tujuan 
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tertentu. Tanggung jawab  pendidik adalah 

tercapainya tujuan pembelajaran PAI yang 

meaningfull , namun ada beberapa pendidik 

hanya berfokus pada satu pencapaian itu saja 

bahkan  pendidik sangat jarang memberikan 

pengalaman belajar yang membuat dampak 

penting pada diri peserta didiknya. Dalam 

pembelajaran PAI pendidik  dapat menggunakan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan tema 

materi pelajaran PAI. 

B. Hakekat Outdoor Learning  

Mengutip apa yang disampaikan oleh 

Comenius sebagai salah satu tokoh outdoor 

learning bahwa: ‘a strong advocate of sensory 

learning who believed that the child should 

experience the actual object of study before 

reading about it. He thought the use of the sense 

- seeing, hearing, tasting, and touching - were 

the avenues through which children were to 

come in contact with the natural world. In 

preparation for the later study of natural 

sciences, children should first gain acquaintance 

with objects such as water, earth, fire, rain, 

plants, and rocks’, dimana Comenius percaya 

bahwa peserta didik seharusnya belajar dari 

pengalaman hidup mereka langsung melalui 

lingkungan alam, sehingga mereka memilki 

perasaan, pandangan, pendengaran, citra rasa dan 

sentuhan yang langsung ke objek nyata, seperti 

air, tanah, api, hujan, tumbuhan,  dan bebatuan”. 

Ini bermakna bahwa aktivitas fisik di luar 

ruangan sangat penting di dalam pembelajaran. 

Untuk memenuhi keingintahuan dan tuntutan 

peserta didik, seharusnya pendidikan lebih 

ditekankan pada pengalaman yang berhubungan 

dengan alat pancaindera dan rasional daripada 

buku-buku teks/buku paket pelajaran. 

Hal ini di perkuat dengan pernyataan 

Pestalozzi bahwa ‘pengalaman langsung dengan 

obyek nyatan merupakan pelajaran permulaan 

bagi peserta didik. Para guru harus membawa 

peserta didik ke luar dari ruangan kelas, ke 

perbukitan, lembah-lembah, sungai, pasar 

ataupun pabrik. Para guru harus membiarkan 

alam dan lingkungan sekitar peserta didik yang 

mendidik peserta didik lebih daripada kata-

katanya. Pengalaman yang penting ini, 

merupakan persiapan dasar pengetahuan yang 

lebih lanjut dan mempersiapkan mental peserta 

didik untuk menghadapi berbagai kesulitan di 

kemudian hari. Seorang tokoh lainnya White 

(2005, hlm.96) menyatakan bahwa “Hubungan 

tetap dengan rahasia kehidupan dan keindahan 

alam, . . . cenderung untuk menguatkan pikiran 

dan menghaluskan serta mengangkat tabiat.” 

Pada bagian lain dikatakan White, “Semakin 

tenang dan sederhana kehidupan seorang anak 

semakin bebas dari kemeriahan semu dan 

semakin berada dalam keharmonisan dengan 

alam semakin menguntungkan untuk kesegaran 

fisik dan mental serta kekuatan rohani.” 

Adapun langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk outdoor learning, menurut 

Humasah (2013:12-15) adalah melalui: 

persiapan, pelaksanaan dan mengajar di luar 

kelas 

Langkah persiapan, meliputi: Menentukan tujuan 

pembelajaran, Menyiapkan tempat dan 

menentukan objek yang dipelajari dan 

Menentukan cara belajar siswa. 

Langkah pelaksanaan, meliputi: 

1. Pendidik melaksanakan kegiatan belajar 

di tempat tujuan sesuai dengan rencana 

(langkah persiapan). 

2. Pendidik menjelaskan materi. 

3. Peserta didik diberikan kesempatan 

mengajukan beberapa pertanyaan. 

4. Memberikan tugas pada peserta didik. 

Langkah tindak lanjut: 

Pendidik membimbing peserta untuk 

merefleksi pada proses belajar-mengajar di luar 

kelas berlangsung.  

Adapun ciri  Pembelajaran Outdoor learning 

tersebut dirancang menyenangkan sehingga 

menimbulkan minat untuk belajar lebih 

lanjut,sebagaimana disebutkan oleh  Nisa ( 2015, 

hlm.4 )  antara lain : 

1) Mengajak peserta didik aktif 

mengeksplorasi lingkungan sekitarnya 

untuk mencapai kecakapan kognitif, 

afektif, dan psikomotornya sehingga 
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memiliki penguasaan ilmu dan 

keterampilan. 

2) Ada kegiatan berupa peramalan 

(prediksi), pengamatan, dan penjelasan. 

3) Ada laporan untuk dikomunikasikan baik 

secara lisan, tulisan, gambar, foto atau 

audiovisual. 

➢ Kelebihan dan Kelemahan Metode 

Outdoor Learning 

a. Kelebihan  

Menurut Humasah (2013: 25) terdapat 

beberapa kelebihan yang diperoleh dari metode 

outdoor learning, sebagai berikut: 

1. Pikiran lebih jernih. 

2. Pembelajaran akan terasa lebih 

menyenangkan. 

3. Pembelajaran lebih variatif. 

4. Belajar lebih rekreatif. 

5. Belajar lebih riil. 

6. Anak lebih mengenal pada dunia nyata 

yang luas. 

7. Tertanam image bahwa dunia sebagai 

kelas.  

8. Wahana belajar akan lebih luas. 

9. Kerja otak lebih rileks 

b. Kelemahan 

Lebih lanjut Humasah  (2013: 31) 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

kekurangan dalam  metode outdoor learning 

sebagai berikut : 

1. Siswa akan kurang konsentrasi. 

2. Pengelolaan siswa akan lebih sulit 

terkondisi. 

3. Waktu akan tersita (kurang tepat waktu). 

4. Penguatan konsep kadang-kadang 

terkontaminasi oleh siswa  lain. 

5. Guru kurang intensif dalam 

membimbing. 

6. Akan muncul minat yang semu. 

C. Wisata Religi Gurindam Dua Belas 

Wisata religi atau wisata pilgrim adalah 

suatu aktivitas yang tujuannya untuk 

menghadirkan rasa senang dan puas dalam diri 

orang  atau sekelompok orang yang 

melakukannya. Sebagaimana di sampaikan oleh 

Kesrul  ( 2003, hlm.3 ) yaitu wisata adalah suatu 

bentuk sebuah perjalanan yang direncanakan , 

disusun oleh perusahaan perjalanan dengan 

waktu seefektif mungkin dengan menggunakan 

fasilitas-fasilitas pendukung wisata lain, guna 

membuat peserta tour merasa senang dan puas. 

Pendit ( 1996 ) membagi wisata dalam beberapa 

kalsifikasi dan salah satunya adalah wisata religi 

atau wisat pilgrim Salah  satu wisata yang adalah 

adalah wisata religi atau wisata pilgrim.  

Suatu aktivitas yang dilaksanakan pasti memiliki 

tujuan, begitu juga dengan wisata religi, 

berkaitan dengan hal ini menurut Sri Wulandari 

(2001:23)  tujuan dari wisata adalah untuk : 

memperkenalkan, mendayagunakan, 

melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan 

daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air 

dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, 

memperluas dan meratakan kesempatan berusaha 

dan lapangan kerja, Meningkatkan pendapatan 

nasional dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan 

mendorong pendayagunaan produksi nasional.  

Pelaksanaan wisata religi ini tentu saja 

mengunjungi suatu tempat yang di pilih dengan 

berbagai pertimbangan  dimana dalam tulisan ini 

mengkaji wisata religi Gurindam Dua Belas di 

Pulau Penyengat sebagai daerah wisata religi 

yang ada di Tanjungpinang KEPRI, dimana 

pulau penyengat adalah salah satu pulau 

bersejarah tempat lahirnya Gurindam Dua Belas 

sebagai salah satu kearifan local yang ada di 

Indonesia.  

Gurindam Dua Belas ditulis Raja Ali Haji 

pada tahun 1846 di Pulau Penyengat terdiri atas 

12 pasal dan 83 bait. Dilihat dari struktur dan 

batang tubuhnya, Gurindam Dua Belas terdiri 

dari tiga bagian. Bagian pertama merupakan 

pembukaan, bagian kedua memuat isi dari 

gurindam dan bagian ketiga berupa sebuah 

penutup singkat yang menerangkan bahwa 

gurindam tersebut selesai dibuat.Oleh beberapa 

penulis karya ini dapat digolongkan ke dalam 

sastra religius. Di dalamnya dapat ditemukan 

corak didaktif yang sangat kental dan pula 

pengajaran ilmu tasawuf. Raja Ali Haji dalam 

menciptakan karyanya, dalam hal ini Gurindam 
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Dua Belas, dipengaruhi oleh banyak hal yang 

berkaitan dengan riwayat hidupnya, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Jika kita 

membaca lebih dalam lagi syair-syair Gurindam 

Dua Belas, kita akan menemukan kandungan isi 

yang sangat kaya. Kandungan isi yang dimaksud 

ialah aneka relasi manusia dalam kehidupan 

yang didalami pada tataran bagaimana manusia 

semestinya membangun relasi yang baik dengan 

Tuhan, diri sendiri dan manusia lain. Tema itulah 

yang menjadi inti keseluruhan Gurindam Dua 

Belas. 

Di dalam uraian mengenai relasi manusia 

dengan Tuhan, Raja Ali Haji menawarkan ajaran 

praktis bagaimana relasi itu semestinya tampak 

dan dibangun dalam kehidupan. Pentingnya 

agama, pelaksanaan empat jalan yang biasa 

ditempuh para sufi (syariat, tarekat, hakikat, 

makrifat), pemahaman akan dunia dan akhirat 

serta kewajiban untuk taat dan patuh terhadap 

rukun Islam (syahadat, salat, puasa, zakat dan 

menunaikan ibadah haji 

Raja Ali Haji kemudian menekankan 

pentingnya relasi dalam batas individual 

(manusia dengan dirinya sendiri), dan relasi 

relasi sosial (manusia dengan manusia lain). Di 

dalam uraian mengenai relasi manusia dengan 

dirinya sendiri,Raja Ali Haji menganjurkan tiga 

hal. Pertama, agar manusia memelihara alat-alat 

tubuh (mata, telinga, lidah, tangan, perut, 

anggota tengah dan kaki). Kedua, agar manusia 

mengatasi penyakit-penyakit jiwa (jalim, dengki, 

mengumpat dan memuji, marah, bohong, aib 

diri, bakhil, kasar, dan takabur). Ketiga, agar 

manusia mengendalikan perbuatan yang 

mengarah pada dosa (banyak berkata-kata, 

banyak berlebih-lebihan suka, kurang siasat, 

mencacat orang, banyak tidur, kurang sabar 

dalam mendengarkan kabar; aduan, tidak berkata 

dengan lemah-lembut, melawan pekerjaan yang 

benar, mengerjakan pekerjaan yang tidak baik, 

keinginan untuk bersenang-senang dari para 

hamba raja, perkumpulan orang-orang muda, dan 

keengganan untuk berguru kepada orang-orang 

tua dan para alim ulama).  

Kemudian di dalam uraian mengenai 

relasi manusia dengan manusia lain, Raja Ali 

Haji, menyoroti tiga hal. Pertama, relasi manusia 

dalam keluarga, relasi manusia dengan sahabat 

dan relasi raja dengan rakyat. 

Berikut di deskripsikan beberapa pasal dari 

Gurindam Dua Belas Raja Ali Haji adalah 

sebagai berikut:  

Gurindam Pasal I 

Barang siapa tiada memegang agama, 

sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. 

Barang siapa mengenal yang empat, 

maka ia itulah orang ma'rifat 

Barang siapa mengenal Allah, 

suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. 

Barang siapa mengenal diri, 

maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. 

Barang siapa mengenal dunia, 

tahulah ia barang yang terpedaya. 

Barang siapa mengenal akhirat, 

tahulah ia dunia mudarat. 

Gurindam  Pasal II 

Barang siapa mengenal yang tersebut, 

tahulah ia makna takut. 

Barang siapa meninggalkan sembahyang, 

seperti rumah tiada bertiang. 

Barang siapa meninggalkan puasa, 

tidaklah mendapat dua temasya. 

Barang siapa meninggalkan zakat, 

tiadalah hartanya beroleh berkat. 

Barang siapa meninggalkan haji, 

tiadalah ia menyempurnakan janji. 

Gurindam  Pasal III 

Apabila terpelihara mata, 

sedikitlah cita-cita. 

Apabila terpelihara kuping, 

khabar yang jahat tiadalah damping. 

Apabila terpelihara lidah, 

nescaya dapat daripadanya faedah. 

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan 

tangan, 

daripada segala berat dan ringan. 

Apabila perut terlalu penuh, 

keluarlah fi'il yang tiada senonoh. 

Anggota tengah hendaklah ingat, 
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di situlah banyak orang yang hilang semangat 

Hendaklah peliharakan kaki, 

daripada berjalan yang membawa rugi. 

Gurindam  Pasal V 

Jika hendak mengenal orang berbangsa, 

lihat kepada budi dan bahasa, 

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, 

sangat memeliharakan yang sia-sia. 

Jika hendak mengenal orang mulia, 

lihatlah kepada kelakuan dia. 

Jika hendak mengenal orang yang berilmu, 

bertanya dan belajar tiadalah jemu. 

Jika hendak mengenal orang yang berakal, 

di dalam dunia mengambil bekal. 

Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, 

lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai 

Gurindam  Pasal VI 

Cahari olehmu akan sahabat, 

yang boleh dijadikan obat. 

Cahari olehmu akan guru, 

yang boleh tahukan tiap seteru. 

Cahari olehmu akan isteri, 

yang boleh menyerahkan diri. 

Cahari olehmu akan kawan, 

pilih segala orang yang setiawan. 

Cahari olehmu akan abdi, 

yang ada baik sedikit budi, 

Gurindam  Pasal VII 

Apabila banyak berkata-kata, 

di situlah jalan masuk dusta. 

Apabila banyak berlebih-lebihan suka, 

itulah tanda hampir duka. 

Apabila kita kurang siasat, 

itulah tanda pekerjaan hendak sesat. 

Apabila anak tidak dilatih, 

jika besar bapanya letih. 

Apabila banyak mencela orang, 

itulah tanda dirinya kurang. 

Apabila orang yang banyak tidur, 

sia-sia sahajalah umur. 

Apabila mendengar akan khabar, 

menerimanya itu hendaklah sabar. 

Apabila menengar akan aduan, 

membicarakannya itu hendaklah cemburuan. 

Apabila perkataan yang lemah-lembut, 

lekaslah segala orang mengikut. 

Apabila perkataan yang amat kasar, 

lekaslah orang sekalian gusar. 

Apabila pekerjaan yang amat benar, 

tidak boleh orang berbuat onar. 

Gurindam  Pasal VIII 

Barang siapa khianat akan dirinya, 

apalagi kepada lainnya. 

Kepada dirinya ia aniaya, 

orang itu jangan engkau percaya. 

Lidah yang suka membenarkan dirinya, 

daripada yang lain dapat kesalahannya. 

Daripada memuji diri hendaklah sabar, 

biar pada orang datangnya khabar. 

Orang yang suka menampakkan jasa, 

setengah daripada syirik mengaku kuasa. 

Kejahatan diri sembunyikan, 

kebaikan diri diamkan. 

Keaiban orang jangan dibuka, 

keaiban diri hendaklah sangka. 

Gurindam Pasal IX 

Tahu pekerjaan tak baik, 

tetapi dikerjakan, 

bukannya manusia yaituiah syaitan. 

Kejahatan seorang perempuan tua, 

itulah iblis punya penggawa. 

Kepada segaia hamba-hamba raja, 

di situlah syaitan tempatnya manja. 

Kebanyakan orang yang muda-muda, 

di situlah syaitan tempat berkuda. 

Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, 

di situlah syaitan punya jamuan. 

Adapun orang tua yang hemat, 

syaitan tak suka membuat sahabat 

Jika orang muda kuat berguru, 

dengan syaitan jadi berseteru. 

Gurindam Pasal X 

Dengan bapa jangan durhaka, 

supaya Allah tidak murka. 

Dengan ibu hendaklah hormat, 

supaya badan dapat selamat. 

Dengan anak janganlah lalai, 

supaya boleh naik ke tengah balai. 
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Dengan isteri dan gundik janganlah alpa, 

supaya kemaluan jangan menerpa. 

Dengan kawan hendaklah adil supaya tangannya 

jadi kafil. 

Gurindam Pasal XII 

Raja mufakat dengan menteri, 

seperti kebun berpagarkan duri. 

Betul hati kepada raja, 

tanda jadi sebarang kerja. 

Hukum adil atas rakyat, 

tanda raja beroleh inayat. 

Kasihkan orang yang berilmu, 

tanda rahmat atas dirimu. 

Hormat akan orang yang pandai, 

tanda mengenal kasa dan cindai. 

Ingatkan dirinya mati, 

itulah asal berbuat bakti. 

Akhirat itu terlalu nyata, 

kepada hati yang tidak buta. 

 

D. Nilai Religius 

Secara etimologi, kata   religious berasal 

dari kata religi, reliugion (Bahasa Inggris), 

religie (Bahasa   Belanda), religio (Bahasa Latin) 

dan Ad dien (Bahasa Arab). Sudarsono (2008, 

hlm. 119) menyebutkan bahwa religious adalah 

keberagamaan dimana secara esensial   agama 

merupakan aturan-aturan sang Pencipta bersifat 

vertical dan horizontal. Ancok dan Suroso (1995, 

hlm.76) menyatakan bahwa religiusitas 

diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan 

manusia. Aktivitas beragama bukan saja dalam 

bentuk ibadah namun dalam aktivitas lainnya 

pun tidak terlepas dengan aktiviatas beragama, 

hal ini karena manusia adalah makhluk social 

yang berinteraksi dengan masyarakat 

sekelilingnya secara heterogen dari segi agama, 

suku dan bangsa. Dalam ajaran Islam identitas 

religiusitas ditandai dengan implementasi rukun 

Iman, rukun Islam dan ihsan yang ada dalam diri 

setiap Muslim.  Religious adalah salah satu 

karakter yang wajib ada dalam diri setiap peserta 

didik, dimana deskripsi dari nilai religious ini 

memiliki 3 aspek, antara lain: 1). Sikap dan 

perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, 2). Toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, 3). dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

E.Upaya Penguatan Nilai religious peserta 

didik  

Adapun upaya -upaya yang dilakukan antara 

lain:  

1. mensosialisasikan kearifan local 

mayarakat KEPRI yaitu Gurindam Dua 

Belas kepada peserta didik,  

2. sebagai bukti empiric bahwa 

pembelajaran PAI berkaitan dengan isi 

yang ada dalam Gurindam Dua Belas 

dimana isi Gurindam Dua Belas 

menekankan pada aqidah, syariat dan 

akhlak sebagai upaya menjadi pribadi 

yang religius, 

3. materi pembelajaran akan mudah 

diterima oleh peserta didik karena objek 

pembelajaran bersifat konkret,  

4. dapat menambah ketaatan peserta didik 

kepada sang Pencipta,  

5. dengan melihat objek pembelajaran dan 

didukung oleh suasana alam terbuka 

menjadikan peserta didik  peduli dengan 

lingkungan sekitarnya, 

6. meningkatkan kebersamaan, 

kekompakan, dan  kesetiakawanan dalam 

diri peserta didik, 

7. mengarahkan peserta didik untuk 

mengembangkan bakat dan kreativitas 

mereka dengan seluas-luasnya di alam 

terbuka. Sehingga peserta didik bisa 

berekspresi sesuai bakat yang dimiliki, 

8. membentuk  sikap dan mental positip 

dalam diri peserta didik, dengan kata lain, 

mereka diharapkan tidak “gugup” ketika 

menghadapi realitas yang harus dihadapi,  

9. meningkatkan kesadaran, apresiasi, dan 

pemahaman peserta didik terhadap 

lingkungan sekitarnya, serta cara mereka 

bisa membangun hubungan baik dengan 

alam,  

10. memberikan kesempatan yang unik bagi 

peserta didik untuk perubahan perilaku 

melalui penataan latar pada kegiatan luar 

kelas,  



98 
 

98 
 

11. memberikan kontribusi penting dalam 

rangka membantu mengembangkan 

hubungan pendidik dan peserta didik dan  

12. menimbulkan pemahaman yang holistik 

dalam diri peserta didik terhadap materi-

materi pembelajaran dan  

13. Mendidik peserta didik agar toleran dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama 

lainnya. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Gurindam dua belas adalah sebuah karya 

sastra didaktif sekaligus kearifan local yang ada 

dalam salah satu etnik di Indonesia yaitu etnik 

Melayu Kepulauan Riau dapat jadikan suatu 

instrumen pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam melalui metode outdoor learning ini di 

fokuskan di Pulau Penyengat sebagai pusat 

sejarah Kebudayaan Melayu KEPRI. Sumber 

belajar lingkungan ini akan semakin 

memperkaya wawasan dan pengetahuan peserta 

didik karena belajarnya tidak terbatas oleh 

dinding kelas. Metode outdoor learning 

merupakan upaya mengajak lebih dekat dengan 

sumber belajar yang sesungguhnya. 

Pembelajaran dengan metode out door learning 

lebih melibatkan peserta didik secara langsung 

dengan lingkungan sekitar mereka, sesuai 

dengan materi yang diajarkan, sehingga dapat 

lebih memberikan pengalaman relegius yang 

berpengaruh terhadap kecerdasan peserta didik 

serta sebagai upaya memberi semangat kepada 

anak didik dalam proses belajar mengajar.  

Penulis merekomendasikan kepada 

pendidik Agama Islam khususnya  untuk meng 

agendakan serta melaksanakan  Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam melalui outdoor 

learning wisata religi Gurindam Dua Belas 

kepada peserta   akan memberikan kesempatan 

peserta didik untuk kontak langsung dengan 

dunia nyata dan memberi suatu pengalaman yang 

unik yang tidak ditemukan di dalam kelas atau 

secara textbok serta adanya kegiatan eksplorasi 

melalui proses discovery dan  lingkungan sekitar 

peserta didik. Dengan demikian, maka peserta 

didik menjadi berminat, semangat, religius, dan 

tekun dalam proses out door learning. 
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PENDIDIKAN KARAKTER DALAM BUKU SIRAH 
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Abstrak 

Pendidikan karakter merupakan salah satu unsur penting dari pendidikan  .

Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau pendidik  

di sekolah saja. Namun setiap pihak dapat berpengaruh dalam menanamkan 

idikan karakter terhadap pesertapend  didik. Membentuk  peserta didik  menjadi 

nilai-dapat diupayakan dengan cara menyampaikan nilaiseseorang yang religius   

Islam melalui Sejarah Islam, terutama perjuangan Rasulullah saw dan para sahabat. 

Tujuan dari makalah ini adalah mengetahui pendidikan karakter dalam buku 

sirah nabawiyah karya syaikh shafiyyurrahman al-mubarakfuri. Jenis penelitian ini 

adalah kajian pustaka atau library research, dengan pendekatan deskriptif, metode 

pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Data primer dalam penlitian ini 

adalah buku siroh nabawiyah karya syaikh shafiyyurrahman al-mubarakfuri. 

Tekhnik analisis data adalah content analys melalui 3 langkah yaitu editing, 

organizing dan infersnsi. 

Hasil penelitian adalah pendidikan karakter dalam buku siroh nabawiyah karya 

syaikh shafiyyurrahman al-mubarakfuri adalah Ketulusan hati atau kejujuran 

(honesty), Belas kasihan (compassion), Kegagah beranian (courage), Kasih sayang 

(kindness), Kontrol diri (self-control), Kerja sama (cooperation), Kerja keras (hard 

work). 

 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, buku siroh nabawiya, kerja keras, kerjasama, 

kegagahberanian.  
 

Pendahuluan 

Pendidikan karakter merupakan 

hal penting dalam dunia pendidikan. 

Keadaan peserta didik yang memiliki 

karakter kurang baik menjadi salah 

satu latar belakang digalakannya 

pendidikan karakter. Pada masa kini 

sering kita jumpai peserta didik 

dengan karakter yang tidak baik, 

seperti tidak hormat kepada orang tua, 

tidak jujur, kurang memiliki rasa 

tanggung jawab, melakukan 

penyimpangan syari’at atau 

ketentuan-ketentuan agama serta tidak 

sesuai dengan nilai-nilai sosial di 

masyarakat. Dengan adanya fenomena 

tersebut, maka pendidikan karakter 

sangat diperlukan untuk mencegah 

sekaligus menanggulangi hal tersebut. 

Pendidikan karakter 

membutuhkan adanya contoh yang 

tepat agar peserta didik dapat 

mengambil pelajaran melalui sebuah 

teladan nyata. Salah satu cara yang 

bisa ditempuh tentunya dengan 

menyampaikan hal yang memiliki 

unsur pendidikan karakter. Dalam 

makalah ini, pendidikan karakter akan 

disampaikan melalui sirah nabawiyah 

mailto:izaniriska98@gmail.com
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atau sejarah Rasulullah dan para 

sahabatnya. 

Pengertian Karakter 

Seorang filsuf Yunani bernama 

Aristoteles mendefinisikan karakter 

yang baik sebagai kehidupan dengan 

melakukan tindakan-tindakan yang 

benar sehubungan dengan diri 

seseorang dan orang lain. Aristoteles 

mengingatkan kepada kita tentang apa 

yang cenderung kita lupakan di masa 

sekarang ini. Kehidupan yang berbudi 

luhur termasuk kebaikan yang 

berorientasi pada diri sendiri (seperti 

kontrol diri dan moderasi) 

sebagaimana halnya dengan kebaikan 

yang berorientasi pada hal lain (seperti 

kemurahan hati dan belas kasihan), 

dan kedua jenis kebaikan ini 

berhubungan. Kita perlu untuk 

mengendalikan diri kita sendiri, 

keinginan kita, hasrat kita untuk 

melakukan hal yang baik bagi orang 

lain.1 

Karakter, menurut pengamatan 

seorang filsuf kontemporer bernama 

Michael Novak, merupakan 

“campuran kompatibel dari seluruh 

kebaikan yang diidentifikasi oleh 

tradisi religius, cerita sastra, kaum 

bijaksana dan kumpulan orang berakal 

sehat yang ada dalam sejarah.” 

Sebagaimana yang ditunjukan Novak, 

tidak ada seorangpun yang memiliki 

beberapa kelemahan. Orang-orang 

dengan karakter yang sering dipuji 

bisa jadi sangat berbeda antara satu 

dengan lainnya.2 

Pendidikan Karakter dalam 

prespektif Islam merupakan 

 
1  Thomas Lickona, Mendidik untuk 

Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah 
Dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap 

Hormat dan Bertanggung jawab, terj. Juma 

pendidikan berupa nilai-nilai Islam 

berfokus pada pembentukan karakter, 

dimulai dari individu yang baik, 

menuju kelompok yang baik hingga 

membentuk adanya umat yang baik. 

Pembahasan terkait pendidikan akhlak 

ini dibahas dalam beberapa ayat Al-

Qur’an antara lain: 

Al-Qur’an Surat al-A’raf: 31 

يَا بَنِي آدََم ُخذُوا ِزينَتَكُْم ِعْندَ كُل ِ َمْسِجٍد   

وا َواْشَربُوا َوََل تُْسِرفُوا ۚ إِنَّهُ ََل يُِحبُّ َوكُلُ 

 اْلُمْسِرفِينَ 

Artinya: 

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu 

yang indah di setiap (memasuki) 

mesjid, makan dan minumlah, dan 

janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berlebih-lebihan. 

Al-Qur’an Surat Yunus: 101 

قُِل اْنظُُروا َماذَا فِي السََّماَواِت َواْْلَْرِض ۚ 

َوَما تُْغنِي اْْليَاُت َوالنُّذُُر َعْن قَْوٍم ََل  

 يُْؤِمنُونَ 

Artinya:  

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang 

ada di langit dan di bumi. Tidaklah 

bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan 

rasul-rasul yang memberi peringatan 

bagi orang-orang yang tidak beriman. 

Al-Qur’an Surat an-Nahl: 90 

ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي  َ يَأُْمُر بِاْلعَدِْل َواْْلِ إِنَّ َّللاَّ

ْنَكِر اْلقُْرَبٰى َويَْنَهٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلمُ 

ََ َواْلبَْغيِ ۚ يَِعظُكُْم لَعَلَّكُْم تَذَكَُّرون  

Abdu Wamaungo, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 

2019), 81 

2 Ibid 
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Artinya:  

Sesungguhnya Allah menyuruh 

(kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum 

kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran. 

Al-Qur’an Surat an-Nur: 27,  

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَدُْخلُوا بُيُوتًا َغْيَر 

بُيُوتِكُْم َحتَّٰى تَْستَأْنِسُوا َوتَُسل ُِموا َعلَٰى أَْهِلَها ۚ 

ِلكُْم َخْيٌر لَكُْم لَعَلَّ  كُْم تَذَكَُّرونَ ذَٰ  

 

Artinya:  

Hai orang-orang yang beriman, 

janganlah kamu memasuki rumah 

yang bukan rumahmu sebelum 

meminta izin dan memberi salam 

kepada penghuninya. Yang demikian 

itu lebih baik bagimu, agar kamu 

(selalu) ingat. 

Dari ayat-ayat Al-Qur’an diatas 

kita ketahui bahwa pendidikan yang 

disampaikan dalam Al-Qur’an lebih 

mengutamakan pada pendidikan 

karakter. Adapun menurut Yusuf 

Qaradhawi: “pendidikan karakter 

Islam merupakan pendidikan manusia 

seutuhnya baik akal maupun hati, 

rohani dan jasmani, akhlak dan 

keterampilan. Sebab pendidikan Islam 

menyiapkan manusia untuk hidup, 

baik dalam perang dan menyiapkan 

untuk menghadapi masyarakat dengan 

 
3  Yusuf Qaradhawi, Pendidikan Islam dan 

Madrasah Hasan al-Banna, terj. Bustami A. 

Ghani dan Zainal Abidin Ahmad, (Jakarta: 

Bulan Bintang. 1980), 39  

segala kebaikan dan kesejahteraannya, 

manis dan pahitnya.3 

Menurut Thomas Lickona ada 7 

unsur utama dalam pendidikan 

karakter antara lain: 

1. Ketulusan hati atau kejujuran 

(honesty) 

2. Belas kasihan (compassion) 

3. Kegagah beranian (courage) 

4. Kasih sayang (kindness) 

5. Kontrol diri (self-control) 

6. Kerja sama (cooperation) 

7. Kerja keras (hard work) 

Metode penelitian dalam makalah 

ini terdiri dari jenis penelitian adalah 

library research atau kajian pustaka 

yaitu penelitin dengan teknik 

pengumpulan data dengan 

mengadakan studi penelaahan 

terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan laporan-

laporan yang ada hubungannya 

dengan masalah yang 

dipecahkan”. 4 dengan pendekatan 

deskriptif, data primer pada penelitian 

ini adalah buku siroh nabawiyah karya 

syaikh shafiyyurrahman al-

mubarakfuri. Metode pengumpulan 

data adalah metode 

dokumentasiTeknik analisis data 

adalah content analys melalui 3 

langkah yaitu editing, organizing dan 

infersnsi.  

Pembahasan 

4  Nazir, Metode Penelitian, (Indonesia: 

Ghalia, 1988), hlm. 111 
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Pendidikan karakter yang akan 

dibahas dalam makalah ini merupakan 

pendidikan karakter melalui kisah-

kisah perjuangan Rasulullah dan para 

sahabat yang terdapat dalam buku 

siroh nabawiyah karya syaikh 

shafiyyurrahman al-mubarakfuri 

adalah:  

1. Ketulusan hati atau kejujuran 

(honesty) 

Keluarga Yasir adalah teladan 

umat. Yasir, Sumayah (istri Yasir) dan 

Ammar (anak Yasir) memiliki andil 

cukup besar bagi perjalanan dakwah 

Islam. Mereka telah mendapat siksaan, 

yang menurut ukuran manusia 

amatlah mustahil untuk tetap 

istiqamah, yaitu ketika majikannya 

(keluarga Bani Makhzum) mengetahui 

bahwa keluarga Yasir masuk Islam, 

kemudian menimpakan berbagai 

siksaan amat pedih kepada keluarga 

tersebut. 

Dipaksanya keluarga itu untuk 

keluar dari Islam, dan kembali kepada 

agama berhala yang penuh kekufuran. 

Suatu hari, di saat matahari padang 

pasir tengah membara, di sebuah 

lapangan terbuka di kawasan kota 

Mekkah, satu keluarga itu tengah 

menerima siksaan tidak terperikan. 

Berhari-hari lamanya siksaan itu telah 

mereka derita. 

Tatkala Rasulullah saw berlalu 

dari hadapan keluarga itu, tiba-tiba 

terdengarlah rintihan Yasir dalam 

keadaan terbelenggu kedua tangan dan 

kakinya, ”Adakah derita ini sepanjang 

masa? ”Segera Rasulullah 

menengadah ke langit seraya berseru, 

”Wahai keluarga Yasir, bersabarlah. 

Bergembiralah kamu. Sesungguhnya 

surga telah dipersiapkan sebagai 

tempat kembali keluargamu.  ”

Mendengar seruan Rasulullah 

tersebut, keluarga Yasir menjadi 

tenteram jiwanya dan menjadi tabah 

dalam menghadapi ujian. 

Walaupun keluarga mereka 

mendapat ancaman dari berbagai 

pihak mereka tetap teguh dalam 

keislamannya. Abu Jahal menjadi 

salah satu orang yang sangat gencar 

menekan keluarga Yasir. Dia 

mengancam keluarga itu untuk 

memilih antara mati akibat 

keislamannya atau kembali hidup 

tentram dengan syarat meninggalkan 

agama Islam dan kembali menyembah 

berhala. 

Keluarga Yasir tetap berpihak dan 

teguh dalam Islam. Meski siksaan 

demi siksaan selalu mereka dapati 

hingga akhirnya Sumayyah meninggal 

dunia. Meninggalnya Sumayyah 

merupakan saksi atas keteguhan 

hatinya memegang erat kebenaran 

yang diyakininya. Sumayyah menjadi 

wanita pertama yang menyandang 

gelar syahidah dalam sejarah 

perjuangan Islam. Disusul suaminya, 

Yasir sebagai lelaki pertama yang 

bergelar sebagai syuhada. 

Setelah kematian ayah dan 

ibunya, Ammar tetap bergulat 

menanggung siksaan. Dia tetap 

berupaya menanggung siksaan 

walaupun dirasa sangat pedih. Namun 

Ammar bin Yasir tetaplah manusia 

biasa. Sesungguhnya siksaan yang dia 

terima telah melampaui batas 

kemanusiaan, hingga tanpa sadar 

Ammar pun mengucapkan kata-kata 

kekufuran sebagai upaya melepaskan 

siksaan yang dia derita. 

Sungguh Ammar bersedih dengan 

ucapan itu, walaupun dalam hatinya 

tetap menyakiti sepenuhnya akan 

kebenaran Islam. Pada saat itu 

turunlah kebenaran Allah Subhanahu 
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Wa Ta’ala, “Barangsiapa yang kafir 

kepada Allah sesudah ia beriman (dia 

mendapat kemurkaan Allah), kecuali 

orang yang dipaksa kafir padahal 

hatinya tetap tenang dalam keadaan 

beriman (dia tidak berdosa).” (QS. 

An-Nahl: 106). 

Dari sejarah hidup keluarga Yasir 

kita belajar untuk senantiasa 

melakukan segala sesuatu dengan hati 

yang tulus. Yasir, Sumayah dan 

Ammar beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya dengan tulus. Ketulusan 

tersebut mengalahkan sakit dan 

perihnya siksa para kaum kafir 

Quraisy. 

Berkat ketulusan hati keluarga 

Yasir mereka mendapatkan keridhan 

dari Allah dalam bentuk yang berbeda 

yaitu suami istri Yasir dan Sumayyah 

mendapatkan syahid pasca mendapat 

siksaan demi siksaan, sedangkan 

anaknya Ammar bin Yasir yang 

sempat megucapkan kalimat 

kekufuran namun kemudian 

menyampaikan keadaan yang 

sesungguhnya dihadapan Rasulullah 

SAW dengan jujur disertai dengan 

bertaubat maka dia menjadi salah satu 

sahabat Rasulullah yang agung.  

2. Belas kasihan (compassion) 

Bilal adalah salah satu budak dari 

bangsawan Quraisy yang bernama 

Umayyah bin Khalaf. Mereka sering 

menyiksa Bilal dengan mencambuk 

punggung Bilal, namun Bilal hanya 

berkata, “Ahad, Ahad, Ahad..” 

Penyiksaan yang dilakukan Umayyah 

dan para algojonya sangatlah tidak 

manusiawi. Mereka menindih dada 

telanjang Bilal dengan batu besar yang 

panas di tengah terik padang pasir. 

Penyiksaan yang dilakukan oleh 

Umayyah tidak berhenti sampai disitu. 

Kadang Umayyah bin Khalaf 

menyiksa Bilal dengan mengikat 

lehernya menggunakan tali yang kasar 

lalu menyerahkannya kepada 

sejumlah orang yang tidak memiliki 

belas kasihan untuk menariknya di 

sepanjang jalan Mekah. Selama 

penyiksaan tersebut Bilal hanya 

mengucapkan “Ahad, Ahad, 

Ahad..”Sementara itu, Bilal 

menikmati siksaan yang diterimanya 

karena membela ajaran Allah dan 

Rasul-Nya.  

Suatu ketika, Abu Bakar 

Rodhiallahu ‘anhu mengajukan 

penawaran kepada Umayyah bin 

Khalaf untuk membeli Bilal. 

Umayyah menaikkan harga berlipat 

ganda, dengan harapan Abu Bakar 

akan mengurungkan niatnya untuk 

membeli Bilal. Namun ternyata, Abu 

Bakar setuju, walaupun harus 

mengeluarkan 9 uqiyat emas (1 uqiyat 

emas = 285,73 gr x Rp 400.000) setara 

dengan uang sekitar Rp 114.291.000. 

Seusai transaksi, Umayyah 

berkata kepada Abu Bakar, 

“Sebenarnya, kalau engkau menawar 

sampai satu uqiyah-pun, maka aku 

tidak akan ragu untuk menjualnya.” 

Abu Bakar membalas, “Seandainya 

engkau memberi tawaran sampai 

seratus uqiyah-pun, maka aku tidak 

akan ragu untuk membelinya.” 

Ketika Abu Bakar memberi tahu 

Rasulullah saw bahwa ia telah 

memerdekaan Bilal dengan 

membelinya sekaligus 

menyelamatkan Bilal dari siksa 

tuannya Umayyah, Rasulullah SAW 

berkata kepada Abu Bakar, “Kalau 

begitu, biarkan aku bersekutu 

denganmu untuk membayarnya, 

wahai Abu Bakar.” 

Abu Bakar Ash-Shiddiq 

Rodhiallahu ‘anhu menjawab, “Aku 
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telah memerdekakannya, wahai 

Rasulullah.” 

Abu Bakar Ash-Shiddiq 

merupakan salah satu sahabat yang 

miliki rasa belas kasih yang sangat 

tinggi. Salah satu hal yang membuat 

Abu Bakar menjadi mulia adalah 

dengan karakter tersebut. Walaupun 

harus mengeluarkan biaya yang tidak 

sedikit Abu Bakar Ash-Shiddiq tetap 

ikhlas dalam melakukannya. Hal ini 

dapat djadikan sebagai teladan dalam 

pendidikan karakter. 

3. Kegagah beranian (courage) 

Abdullah bin Mas'ud r.a berkata, " 

sebelum Umar memeluk Islam, kami 

tidak bisa melaksanakan shalat di 

dekat Ka'bah. Ali r.a berkata," Pada 

mulanya semua orang Islam akan 

hijrah, mereka melakukannya dengan 

sembunyi-sembunyi, namun ketika 

Umar r.a berniat untuk hijrah dia 

menggantungkan pedang dilehernya 

sambil memegang busur panah 

ditangannya dilengkapi dengan anak 

panah yang banyak. Pertama-tama dia 

mendatangi masjid dan melakukan 

tawaf dengan tenangnya dan 

mengerjakan shalat dengan khusyu'. 

Setelah itu dia mendatangi kumpulan 

orang-orang kafir, lalu berkata, 

"Barangsiapa ingin ibunya menangisi 

kematian anaknya, isterinya menjadi 

janda, anak-anaknya menjadi yatim, 

maka keluarlah dan hadapi aku untuk 

bertempur. Dia pun mendatangi 

perkumpulan yang lainnya sambil 

berkata seperti tadi. Tetapi tidak ada 

satu orang kafir pun yang berani 

menghadapi tantangannya. 

Pendidikan karakter dari kisah 

Umar bin Khattab di atas yaitu tentang 

kegagah beranian. Hal ini ditunjukan 

dengan sikap Umar bin Khattab yang 

dengan terang-terangan menantang 

orang-orang kafir yang biasanya 

menyiksa kaum muslim.  

4. Kasih sayang (kindness) 

Salah satu sudut di dekat pintu 

kota Madinah menjadi tempat seorang 

pengemis buta. Dia memiliki 

kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada 

orang yang mendekatinya, dia selalu 

berpesan, "Jangan pernah engkau 

dekati Muhammad. Dia itu orang gila, 

pembohong, dan tukang sihir." 

Seandainya dia tidak buta, 

tentunya cepat berubah sikap dan 

perangai. Sebab, adalah Rasulullah 

saw yang gemar mendatanginya. 

Bukan untuk menghardiknya atau 

sekadar meminta klarifikasi atas 

hasutannya itu. Rasulullah saw justru 

rajin datang kepadanya dengan 

membawakan makanan. 

Tanpa bicara sepatah kata pun, 

Rasulullah saw lantas duduk di 

sebelah pengemis Yahudi buta itu. 

Setelah meminta izin, Rasulullah saw 

pun menyuapi orang tadi dengan 

penuh kasih sayang. Hal itu 

dilakukannya rutin, bahkan kemudian 

menjadi kebiasaan. 

Seiring waktu, Allah SWT 

memanggil beliau. Rasulullah saw 

wafat, menyisakan duka yang teramat 

dalam di tengah para keluarga, 

sahabat, dan kaum Muslimin pada 

umumnya. Sementara itu, 

kepemimpinan umat sudah berada di 

tangan Abu Bakar ash-Shiddiq. Sang 

khalifah ini memang sudah bertekad 

untuk mengikuti tradisi dan kebijakan-

kebijakan peninggalan Rasulullah 

saw. Bahkan termasuk rutinitasnya 

sehari-hari. 

Suatu hari, Abu Bakar berkunjung 

ke rumah putrinya, Aisyah. Abu Bakar 

bertanya kepada anaknya yang juga 
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istri Rasulullah itu. "Wahai putriku, 

adakah satu sunnah kekasihku 

(Rasulullah saw) yang belum aku 

tunaikan?" tanya Abu Bakar. Aisyah 

pun menjawab, "Wahai ayahku, 

engkau adalah seorang ahli sunnah, 

dan hampir tidak ada satu sunnah pun 

yang belum engkau lakukan kecuali 

satu saja". "Apakah itu?" "Setiap pagi 

Rasulullah saw selalu pergi ke ujung 

pasar dengan membawakan makanan 

untuk seorang pengemis Yahudi buta 

yang sering duduk di sana," ungkap 

Aisyah. 

Maka keesokan harinya, Abu 

Bakar pergi ke pasar dengan 

membawa makanan. Dia pun bergegas 

menuju titik lokasi yang dimaksud, 

supaya berjumpa dengan si pengemis. 

Betapa gembira Abu Bakar mendapati 

adanya seorang pengemis buta yang 

duduk di dekat sana. Setelah 

mengucapkan salam, Abu Bakar lalu 

duduk dan meminta izin kepadanya 

untuk menyuapinya. 

Namun, di luar dugaan pengemis 

tadi malah murka dan membentak-

bentak, "Siapakah kamu!?" Abu Bakar 

menjawab, "Aku ini orang yang biasa 

menyuapimu." "Bukan! engkau bukan 

orang yang biasa mendatangiku," 

teriak si pengemis lagi, "Jikalau benar 

kamu adalah dia, maka tidak susah aku 

mengunyah makanan di mulutku. 

Orang yang biasa mendatangiku itu 

selalu menghaluskan makanan 

terlebih dahulu dengan mulutnya 

sendiri. Barulah kemudian dia 

menyuapiku dengan itu," terang si 

pengemis sambil tetap meraut wajah 

kesal. Abu Bakar tidak kuasa menahan 

deraian air matanya, "Aku memang 

bukan orang yang biasa datang 

kepadamu. Aku adalah salah seorang 

dari sahabatnya, Abu Bakar. Orang 

mulia itu telah tiada. Dia adalah 

Rasulullah Muhammad saw." 

Mendengar penjelasan Abu 

Bakar, pengemis tadi seketika 

terkejut. Dia lalu menangis keras. 

Setelah tenang, dia bertanya 

memastikan, "Benarkah demikian? 

Selama ini aku selalu menghina, 

memfitnah, dan menjelek-jelekan 

Rasulullah. Padahal, belum pernah 

aku mendengar dia memarahiku 

sedikit pun. Dia yang selalu datang 

kepadaku setiap pagi dengan 

membawakan makanan. Dia begitu 

mulia." Maka di hadapan Abu Bakar 

ash-Shiddiq, pengemis Yahudi buta 

itu mengucapkan dua kalimah 

syahadat. Demikianlah, dia masuk 

Islam karena menyadari betapa 

mulianya akhlak Rasulullah saw. 

Kisah Rasulullah yang 

memberikan kasih sayangnya kepada 

seorang pengemis yahudi yang buta 

ini dapat menjadi teladan dalam 

pendidikan karakter. Hal ini dapat 

menginsiprasi peserta didik supaya 

dapat berkasih sayang terhadap 

sesama makhluk Allah. Sebab dengan 

berkasih sayang akan mendatangkan 

hikmah yang baik pula. 

5. Kontrol diri (self-control) 

Di masa perang Khandaq, umat 

Islam pernah ditantang duel Amr bin 

Abd Wad al-Amiri, salah satu 

pembesar musyrikin Quraisy yang 

sangat ditakuti. Rasulullah bertanya 

kepada para sahabat tentang siapa 

yang akan memenuhi tantangan ini. 

Para sahabat terlihat gentar. Nyali 

mereka menciut.  

Dalam situasi ini Ali bin Abi 

Thalib maju, menyanggupi ajakan 

duel Amr bin Abd Wad. Melihat Ali 

yang masih terlalu muda, Rasulullah 

lantas mengulangi tawarannya kepada 

para sahabat. Hingga tiga kali, 

memang hanya Ali yang menyatakan 
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berani melawan jawara Quraisy itu. 

Amr bin Abd Wad menanggapinya 

dengan tertawa mengejek. Namun 

faktanya, selama perkelahian nasib 

mujur tetap ada di tangan Ali.  

Usai paha kekarnya disabet 

pedang, Amr bin Abd Wad pun 

tumbang ke tanah. Kemenagan Ali 

sudah di depan mata. Hanya dengan 

sedikit gerakan saja, nyawa musuh 

dipastikan melayang. Dalam situasi 

terpojok Amr bin Abd Wad masih 

menyempatkan diri membrontak. 

Tiba-tiba ia meludahi wajah sepupu 

Rasulullah itu. Menaggapi hinaan ini, 

Ali justru kian pasif. Ali menyingkir 

dan mengurungkan niat membunuh 

hingga beberapa saat. ”Saat dia 

meludahi wajahku, aku marah. Aku 

tidak ingin membunuhnya lantaran 

amarahku. Aku tunggu sampai lenyap 

kemarahanku dan membunuhnya 

semata karena Allah SWT,” kata Ali 

menjawab kegelisahan sebagian 

sahabat atas sikapnya.  

Meskipun Amr bin Abd Wad 

akhirnya gugur di tangan Ali, proses 

peperangan ini memberikan beberapa 

pelajaran. Perjuangan dan pembelaan 

Islam harus didasarkan pada ketulusan 

iman, bukan kebencian dan 

kemarahan. Sahabat Rasulullah yang 

kelak menjadi khalifah keempat ini 

juga menjernihkan bahwa spirit 

ketuhanan adalah satu-satunya 

landasan, mengalahan nafsu keinginan 

di balik ego pribadi dan golongan. Hal 

ini merupakan teladan nyata betapa 

Ali bin Abi Thalib pandai dalam 

mengontrol dirinya. 

6. Kerja sama (cooperation) 

Kerja sama menjadi poin penting 

salah satu karakter yang harus dimiliki 

peserta didik. Maka dari itu kita dapat 

mendapatkan pendidikan karakter 

berupa kerja sama melalui kisah 

Rasulullah dalam membangun parit di 

Madinah. Meski telah berubah, tempat 

tersebut dahulu menjadi saksi umat 

Islam Madinah bertahan dalam 

pertempuran besar, yaitu Perang 

Ahzab. Serangan itu bermula dari 

kedatangan 20 orang Yahudi ke 

Makkah. 

 Kedatangan pimpinan Yahudi dan 

pemuka Bani an-Nadhir itu bertujuan 

untuk memprovokasi Quraisy agar 

menyerang Rasulullah. Pemimpin 

Yahudi juga memprovokasi suku 

Ghathafan. Pasukan gabungan 

sebanyak sepuluh ribu orang itu akan 

menyerang Rasulullah di Madinah. 

 Akan tetapi, berita serangan itu 

sampai di telinga Rasulullah, sehingga 

Rasullullah bermusyawarah dengan 

para sahabat. Dalam rapat itu, Salman 

al-Farisi menjadi bintang. Dia 

mengusulkan kepada Nabi 

Muhammad untuk membangun parit 

di sebelah utara Kota Madinah untuk 

menghalau musuh. Strategi yang baru 

dikenal itu segera disetujui Rasulullah. 

Utara Kota Madinah merupakan satu-

satunya pintu masuk pasukan Quraisy. 

Rasulullah segera mengajak seribuan 

orang untuk membuat parit. 

 Dalam Hadis Bukhari disebutkan, 

Rasulullah pun ikut turun menggali 

parit itu. Bekerja sama bersama para 

sahabat yang lain. Para sahabat pernah 

mengadukan sulitnya memecah batu 

saat penggalian parit besar tersebut. 

Rasulullah yang mendengar kesulitan 

itu segera berdoa. "Bismillah," ujar 

Rasulullah. 

 Rasulullah menghantamkan 

palunya. Usai memukulkan palunya, 

dia kembali bertakbir seraya berdoa 

menaklukkan Syam. Pada pukulan 

kedua Rasulullah kembali berdoa. Dia 
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pun mengiringinya dengan harapan 

menaklukkan Persia. Sedangkan pada 

pukulan ketiga, Rasulullah berharap 

dapat diberi kunci kerajaan Yaman. 

Parit tersebut tercatat dapat 

terselesaikan hanya selama lima 

sampai enam hari saja.Hal ini dapat 

terjadi karena adanya kerja sama yang 

baik antara Rasulullah dan para 

sahabat.  

Pembangunan parit tersebut tidak 

akan berhasil jika tidak dilakukan 

dengan cara kerja sama. Manusia 

sebagai makhluk sosial pastinya 

membutuhkan orang lain dalam 

melakukan aktifitasnya dalam 

kehidupan sosial. Termasuk pula 

dalam pembangunan parit zaman 

Rasulullah sebagi salah satu stratei 

perang, diperlukan kerja sama yang 

baik. 

7. Kerja keras (deligence or hard 

work) 

Rasulullah menjadi teladan dalam 

berbagai hal salah satunya kerja keras. 

Perjuangan Rasulullah dalam 

berdakwah mengalami banyak 

halangan dan rintangan, namun berkat 

kerja kerasnya Rasulullah mampu 

membangun sebuah peradaban di 

Madinah.  

Keberhasilan Rasulullah dalam 

membangun peradaban tidak luput 

dari kerja kerasnya mendakwahkan 

Islam hingga dihina dan tersiksa. 

Seperti yang Rasulullah alami ketika 

berdakwah kepada kaum Thaif. 

Rasulullah dihinakan dan disiksa, 

hingga tubuhnya yang mulia jatuh 

terjerembab dan terluka. Namun 

Rasulullah tidak pernah patah 

semangat. Rasulullah tetap bekerja 

keras untuk mendakwahkan Islam. 

Cara selanjutnya yang ditempuh 

Rasulullah yaitu dengan berhijrah. 

Sebelum peristiwa hijrah ke Madinah, 

Rasulullah mengutus beberapa 

sabahat untuk berhijrah ke Habasyah. 

Dalam rangka mendakwahkan Islam 

kepada Raja Najasyi dan masyarakat 

Habasyah. Peristiwa hijrahnya para 

sahabat ke Habasyah tidak disertai 

dengan Rasulullah. Karena Rasulullah 

sedang berjuang membela kaum 

muslim yang masih berada di Mekah. 

Hingga akhirnya datanglah orang-

orang Madinah yang meminta 

Rasulullah untuk menjadi pemimpin 

mereka. 

 Rasulullah menghabiskan 

waktunya selama 10 tahun di 

Madinah untuk melakukan dakwah  .

Sehingga masyarakat jazirah Arab  

memutuskan untuk memeluk agama  

memerintahkan Islam. Rasulullah pun  

para sahabatnya untuk melakukan  

dakwah ke berbagai daerah maupun 

penjuru dunia lainnya  .  

Kerja keras Rasulullah 

membuahkan hasil yang baik hingga 

Islam dapat tersebar sampai ke 

sebagian besar jazirah arab bahkan 

penjuru dunia. Hal ini dapat dijadikan 

teladan dalam menanamkan 

pendidikan karakter berupa kerja 

keras. 

Kesimpulan 

Pendidikan karakter yang terdapat 

melalui Sirah Nabawiyah. Melalui 

kisah Rasulullah dan para sahabat, kita 

dapat berupaya menanamkan 

pendidikan karakter. Hal ini dapat 

menjadi cara yang efektif karena 

peserta didik akan mendapatkan 

teladan yang nyata dari kisah 

Rasulullah dan para sahabat tersebut. 

Maka tidak akan ada kata mustahil 

peserta didik memiliki karakter yang 

baik seperti yang dikemukakan dalam 

teori, karena hal tersebut telah dimiliki 
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oleh orang-orang muslim sebelum 

kita. Pendidikan karakter dalam buku 

sirah nabawiyah karya karya syaikh 

shafiyyurrahman al-mubarakfuri 

adalah Ketulusan hati atau kejujuran 

(honesty), Belas kasihan 

(compassion), Kegagah beranian 

(courage), Kasih sayang (kindness), 

Kontrol diri (self-control), Kerja sama 

(cooperation), Kerja keras (hard 

work).   
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Abstrak: Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh 

kenikmatan. Penghuninya berlimang kebahagiaan. Al-Quran dan Al-

Hadits menggambarkan surga dengan berbagai deskripsi dan gaya 

bahasa yang menawan sehingga mitra tutur Al-Quran memiliki 

gambaran surga yang belum pernah dilihatnya. Secara hermeneutis,  

surga dapat dilihat secara linguistik, sosiohistoris, dan 

kontekstualisasi. Berdasarkan analisis bahasa, ditemukan bahwa arti 

surga sesuai dengan penggambarannya. Berdasarkan kajian sosio 

historis, penggambaran surga sesuai dengan konteks sosio historis di 

mana Al-Quran itu di turunkan, yaitu pada bangsa Arab. Adapun 

secara kontekstualisasi penggambaran surga tersebut perlu dibawa 

dalam ruang lingkup dan waktu yang berbeda, sehingga terjadi 

reproduksi makna teks setelah melalui lintas budaya, yaitu budaya 

teks Al-Quran, budaya penafsir sendiri dan budaya pendengar. Surga 

memiliki makna yang lebih luas dalam konteks masa kini dan dalam 

konteks lintas budaya.  

 

Kata Kunci: surga, al-quran, al-hadits 

 

A. Pendahuluan 

Proses penurunan wahyu Al-Quran adalah 

proses komunikasi. Proses komunikasi meliputi 

konteks,  pengirim,  penerima, pesan, kontak 

dan kode. Sebagai proses komunikasi, Al-

Quran  disampaikan dalam ruang dan waktu 

serta berada dalam konteks tertentu, yakni  

konteks budaya bangsa Arab pada saat itu. 

Dalam konteks ini, Al-Quran dapat dikatakan 

sebagai produk budaya. Artinya, ia terbentuk 

dengan melibatkan aspek-aspek budaya di 

mana ia diturunkan, yaitu di kalangan bangsa 

Arab. 

Meskipun Al-Quran dari sisi proses 

komunikasi bersifat spesifik bangsa Arab, 

namun tidak berarti bahwa Al-Quran tertutup  

untuk bangsa lain, karena pergeseran dari 

penerima spesifik ke penerima yang lebih 

umum tidak  berlangsung melalui pesan yang 

terkandung di dalamnya. Di sini peran teks 

tertulis untuk memungkinkan pesan tersebut 

dapat di transfer  ke dalam ruang dan waktu 

yang berbeda menjadi sangat penting 

(Nahdhiyyin, 2003: 13).  

Jika suatu teks dibaca atau disampaikan 

dalam ruang waktu yang berbeda dengan 

konteks yang berbeda, tentu saja akan 

menimbulkan makna yang berbeda pula. 

Artinya, perbedaan setting historis dan juga 

psikologis  membawa pengaruh dalam 

penafsiran. Perbedaan inilah yang akan dilihat 

dalam ayat-ayat tentang penggambaran surga 

dan penghuninya dalam Al-Quran dan Al-

Hadits.  

Bagaimana penggambaran surga dan 

penghuninya dalam Al-Quran dan Al-Hadits 

dalam kaitannya dengan konteks pada saat 

turunnya ayat dan bagaimana pula 

penggambaran tersebut jika dikaitkan dengan 

kehidupan pada saat sekarang yang berbeda 

konteksnya di Indonesia? Ayat-ayat tentang 

surga dan penghuninya inilah yang ingin dikaji 

dalam artikel ini dengan menggunakan metode 
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hermeneutik yang memiliki komponen utama; 

teks, konteks dan kontekstualisasi.  

Asumsi dasar penafsiran yang bersifat 

hermeneutis ini adalah: 

(a) Penafsir adalah manusia  yang tidak bisa 

melepaskan diri dari ikatan historis 

kehidupan dan  pengalaman pribadi yang 

akan mewarnai sebuah penafsiran. Dengan 

demikian, tidak ada penafsiran yang 

mutlak benar melainkan terdapat beragam 

interpretasi dari satu generasi ke generasi 

berikutnya sesuai dengan konteksnya 

(Farid Esack, 1997: 50).  

(b) Penafsiran tidak lepas dari bahasa, sejarah 

dan tradisi.  Segala aktivitas penafsiran 

pada dasarnya merupakan proses historis-

linguistik  dan tradisi yang berlaku dan 

berada dalam ruang waktu tertentu. 

Dengan demikian satu penafsiran tidak 

dapat sepenuhnya mandiri berdasarkan teks 

otonom tetapi selalu terkait dengan muatan 

historisnya. Nuansa sosio-historis dan 

linguistik teks Al-Quran itu tampak pada 

isi, bentuk, tujuan dan bahasa yang dipakai 

oleh Al-Quran. Dengan demikian tidak ada 

teks yang menjadi wilayah bagi dirinya 

sendiri.  Wahyu selalu saja merupakan 

respon terhadap satu kondisi masyarakat 

tertentu (Farid Esack, 1997:50). 

Berdasarkan asumsi dasar tersebut 

maka analisis hermeneutik yang akan dilakukan 

terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits 

tentang penggambaran surga dan penghuninya 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis linguistik, yaitu penelusuran 

mengenai bahasa formal yang digunakan 

dalam Al-Quran dan Al-Hadits, yakni 

bahasa Arab yang tentunya memiliki arti 

tetap sebelum diinterpretasi oleh penafsir 

yang berada dalam konteks tertentu. Dalam 

kaitannya dengan analisis kebahasaan, 

Hassan Hanafi menjelaskan bahwa ada tiga 

tipe penafsiran  terhadap teks, yaitu  tafsir 

bahasa yang bersifat morfologis, 

leksikologis dan sintaksis (1994: 18-20). 

Penafsiran morfologis menjelaskan bentuk-

bentuk kata, baik kata benda, kata kerja atau 

kata sandang. Penafsiran leksikologis 

berangkat dari asumsi dasar bahwa setiap 

kata memiliki tiga jenis makna, yaitu makna 

etimologis, makna biasa yang mengikat 

wahyu pada penggunaan kata dalam suatu 

masyarakat  yang berada dalam ruang dan 

waktu, dan makna baru yang diberikan oleh 

wahyu yang menjadi dasar turunnya wahyu 

(1994: 18-20). 

Adapun penafsiran yang terkait 

dengan aspek sintaksis, menurut  Hassan 

Hanafi adalah arti yang sebenarnya dan arti 

kiasan, arti yang samar dan arti yang jelas, 

arti umum dan khusus, arti ambiguitas dan 

non ambigu, arti yang tampak dan tidak 

tampak serta bentuk positip dan negatip 

(1994: 18-20). Dalam bahasa sehari-hari 

pembelajar bahasa Arab, istilah sintaksis ini 

terkait dengan Nahwu, yaitu yang 

mempelajari  struktur suatu kalimat. 

2. Analisis sosio historis pewahyuan teks Al-

Quran dan Al-Hadits tentang penggambaran 

surga dan penghuninya. Artinya, teks 

tersebut lahir tidak terlepas dengan situasi 

dan kondisi sosial budaya masyarakat Arab 

pada saat teks tersebut hadir. Konteks 

historis ayat dalam ilmu tafsir disebut 

asbabun nuzul sedang dalam Al-Hadits 

disebut asbabul wurud. 

3. Kontekstualisasi, yaitu upaya agar teks dapat 

berdialog dan fungsional-operasional dalam 

berbagai ruang dan waktu  yang berbeda. 

Dengan demikian diperlukan reproduksi 

makna teks setelah melalui lintas budaya, 

yaitu budaya teks Al-Quran, budaya penafsir 

sendiri dan budaya pendengarnya.  

 

B. Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadits tentang 

Surga dan penghuninya 

1.  Ayat-ayat Al-Quran tentang surga dan 

penghuninya 

Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara 

tentang sifat-sifat surga ada 229 ayat. 

Adapun ayat tentang penghuni surga ada 

315. Surga tersebut memiliki duapuluh satu 

nama dalam Al-Quran (Al-Hamsiy, 1984: 

264). Di antaranya adalah Surga ‘Adn (lihat 

Q.S. ar-Ra’d (13) : 22-24), surga Na’îm 

(lihat Q.S.al-Waqi’ah (56) : 12),  surga 

Ma’wa (lihat Q.S.as-Sajdah (32) : 19 ), surga 

Firdaus (lihat Q.S.al-Kahfi (18) : 107), surga 

dãrus-Salãm (lihat Q.S.al-An’am (6) : 127), 

surga Dãrul Khulud (lihat Q.S.al-Qaf (50) : 
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34), dan surge maqam Amîn ((lihat Q.S.ad-

Dukhan (44) :51. 

Gambaran surge itu tardapat di sana 

kamar-kamar dengan berbagai pintu, 

mengalir di bawahnya sungai-sungai (susu, 

madu, khamar), terdapat buah buahan, 

piring-piring dari emas dan piala-piala, serta 

terdapat segala apa yang diingini oleh hati 

dan sedap (dipandang) mata. Para penghuni 

surga dilayani anak muda yang tetap muda. 

Di surga itu terdapat taman-taman dan mata 

air, mereka berpakaian sutra, dihiasi dengan 

gelang emas serta di dalamnya terdapat 

bidadari-bidadari yang sopan dan belum 

pernah tersentuh. 

 Di antara ayat-ayat Al-Quran tentang 

surga tersebut, 10 di antaranya 

menggunakan gaya bahasa perbandingan. 

Karena terlalu banyaknya ayat yang 

membicarakan tentang surga maka saya 

akan mengfokuskan pembahasan pada ayat-

ayat yang menggunakan bahasa 

perbandingan tersebut. Dari 10 ayat tersebut, 

saya akan mengambil 6 ayat saja sebagai 

sampel. 

1. QS. Ar-Ra`ad (13): 35  

ُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن تَْجِري ِمْن تَْحتَِها َمثَ 

األْنَهاُر أُُكلَُها دَائٌِم َوِظلَُّها تِْلَك ُعْقبَى الَِّذيَن اتَّقَْوا 

 ( ٣٥َوُعْقبَى اْلَكافِِريَن النَّاُر )

Perumpamaan tentang surga yang 

dijanjikan kepada orang yang takwa, 

mengalir di dalamnya sungai-sungai, 

buahnya tiada henti-hentinya. 

Demikian pula (kekal) keteduhannya. 

Itulah kesudahan orang yang takwa, 

tapi kesudahan orang yang ingkar, 

ialah api neraka! (QS.13:35) 

 
2. QS. Al-Hadid (57):21 

 َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكعَْرِض َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َربُِِّكمْ 

ِ َوُرُسِلِه  السََّماِء َواألْرِض أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمنُوا بِاَّللَّ

ُ ذُو اْلفَْضِل   ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ ذَِلَك فَْضُل َّللاَّ

 (٢١اْلعَِظيِم )

Berlomba-lombalah mencari ampunan 

dari Tuhanmu, dan surga yang 

luasnya seluas langit dan bumi, 

disediakan bagi orang yang beriman 

kepada Allah dan Rasulnya. Itulah 

karunia Allah yang dianugerahkan-

Nya kepada siapa yang ia berkenan. 

Dan Allah pemilik karunia 

berlimpahan (QS.57:21). 

 
3. QS. Muhammad (47): 15 

تِي ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن فِيَها أَْنَهاٌر ِمْن َماٍء َغْيِر َمثَُل اْلَجنَِّة الَّ 

آِسٍن َوأَْنَهاٌر ِمْن لَبٍَن لَْم يَتَغَيَّْر َطْعُمهُ َوأَْنَهاٌر ِمْن َخْمٍر 

لَذَّةٍ ِللشَّاِربِيَن َوأَْنَهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّى َولَُهْم فِيَها ِمْن 

َربِِِّهْم َكَمْن هَُو َخاِلدٌ فِي ُكِلِّ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرةٌ ِمْن 

 (١٥النَّاِر َوُسقُوا َماًء َحِميًما فَقَطََّع أَْمعَاَءهُْم )

Perumpamaan (penghuni) surga, yang 

dijanjikan kepada orang yang takwa, di 

dalam sungai-sungai yang airnya tiada 

membusuk, sungai-sungai air susu 

yang rasanya tidak berubah. Sungai-

sungai anggur yang lezat bagi orang 

yang minum, sungai-sungai madu yang 

murni. Dan bagi mereka di situ segala  

macam buah-buahan, dan ampunan 

tuhannya ( apakah mereka) sama 

dengan orang yang selama-lamanya 

tinggal dalam neraka, dan diberi 

minum air mendidih, sehingga 

tercabik-cabik ususnya?(QS.47:15). 

 
4. QS. Ash-Shaffat (37): 49 

 (٤٩َكأَنَُّهنَّ َبْيٌض َمْكنُوٌن )

Seperti telur tersimpan rapi (QS.37:49) 

 

 

 

5. QS. Ar-Rahman (55): 58 

 (٥٨َكأَنَُّهنَّ اْليَاقُوُت َواْلَمْرَجاُن )
Mereka laksana permata  batu 

delima dan marjan.(QS.55:58) 

 
6. QS. Al-Waqi`ah (56):23 

 (٢٣ اْلَمْكنُوِن )َكأَْمثَاِل اللُّْؤلُؤِ 

 
Seperti mutiara yang ( putih bersih) 

tersimpan baik.(QS.56:23) 

 
2. Hadits Nabi tentang surga dan 

penghuninya 
 

رضي هللا عنه،   ابن مسعود عن الترمذي فقد روى -1

تََك  :قال لَِقيُت إْبَراهيَم لَْيلَةَ أُْسِرَي بِي فقاَل يا ُمَحمدُ: أَْقِرئ أُمِّ

نِّي السِّالََم َوأْخبِْرهُْم أَنِّ اْلَجنِّةَ َطيِّبَةُ التِّْربَِة َعذْبَةُ الَماِء، َوأنَِّها مِ 

قِيعَاٌن، َوأَنِّ ِغَراَسَها ُسْبَحاَن هللا واْلَحْمدُ هلل َوالَ إلهَ إالِّ هللا َوهللا 

 والحديث حسن.  . أْكبَرُ 
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Aku (Rasulullah SAW) bertemu (nabi) Ibrahim 

ketika isra’: Dia berkata,”Ya Muhammad, 

sampaikan salamku kepada umatmu dan 

beritahukan mereka:” Sesungguhnya surga itu 

baik lahannya, tawar airnya, lembah-

lembahnya datar dan tanamannya “Subhanallah 

walhamdulillah wala ilaha illa llahu Allahu 

akbar 

عنه قال: قال رسول هللا ص م:   عن جابر رضي هللا  -2

ُطوَن وال َيْمتَِخُطوَن  يَأُْكُل أْهُل الَجنَِّة فيها ويَْشَربُوَن، وال يَتََغوَّ

وال يَبُولوَن، ولَِكْن َطعاُمُهْم ذلَك ُجشاٌء َكَرْشحِ الِمْسِك يُْلَهُموَن 

اجٍ التَّْسبِيَح واْلَحْمدَ، كما تُْلَهُموَن النَّفََس قاَل وفي َحديِث َحجَّ 

ُ عليه وسلََّم،   ِ َصلَّى َّللاَّ َطعاُمُهْم ذلَك. وفي رواية : َعِن النبيِّ

بِمثِْلِه َغْيَر، أنَّه قاَل: ويُْلَهُموَن التَّْسبِيَح والتَّْكِبيَر كما تُْلَهُموَن 

 .النَّفَسَ 
 

Dari Jabir r.a. berkata, Rasulullah 

s.a.w. bersabda:” Ahli surga itu makan 

dan minum di dalam surga, tetapi 

mereka tidak buang air besar, tidak 

buang ingus dan tidak kencing; tetapi 

apa yang mereka makan di dalam 

surga itu menjadi sendawa seperti bau 

minyak kasturi. Mereka diilhamkan  

untuk bertasbih dan bertakbir 

sebagaimana mereka diilhamkan untuk 

bernafas (HR. Muslim). 

 

 

وعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه  -3

إِنَّ فِي اْلَجنَِّة لََشَجَرةً يَِسيُر م قال:  عن النبي ص

اِكُب فِي ِظلَِِّها ِمائَةَ  )متفق  "الَ يَْقَطعَُها  سنةالرَّ

عليه( وروياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي  

هريرة رضي هللا عنه قال: يسير الراكب في ظلها 

 هامائة سنة ال يقطع
Dari Abu Sa’id Al-Khudriy r.a. dari 

nabi s.a.w. bersabda:” Sesungguhnya 

di dalam surga terdapat sebuah pohon, 

yang mana bila seorang berkendaraan 

kuda yang sangat cepat larinya 

mengelilingi pohon itu selama seratus 

tahun niscaya ia tidak dapat 

mengelilinginya (HR. Bukhari dan 

Muslim). Bukhari Muslim di dalam 

kitab shahihnya juga meriwayatkan 

dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya 

nabi s.a.w. bersabda:”Orang yang 

berkendaraan berjalan di bawah 

naungannya selama seratus tahun tidak 

dapat mengelilinginya (HR.Bukhari 

Muslim). 

 
إِنَّ فِي اْلَجنَِّة لََشَجَرةً يَِسيُر قال رسول هللا ص.م:  -4

اِكُب فِي ِظلَِِّها ِمائَةَ َعاٍم الَ يَْقَطعَُها    "الرَّ

Sesungguhnya di dalam surga itu ada 

pohon, seorang pengendara  berjalan di 

bawah naungannya selama seratus tahun 

tanpa henti (HR Bukhari Muslim).  

 

وعن أبي موسى رضي هللا عنه أن النبي ص م قال:   -5

فٍَة   إِنَّ لْلُمْؤِمِن فِي اْلَجنَِّة لََخْيمةً ِمْن لُْؤلُؤةٍ َواِحدةٍ ُمجوَّ

ُطولَُها في السَّماِء ِستُّوَن ِميالً. لْلُمْؤِمِن فِيَها أَْهلُوَن، 

)متفق   ضايَُطوُف َعلَْيِهُم الُمْؤِمُن فاَلَ يَرى بْعُضُهْم بَعْ 

 عليه(

Dari Abu Musa r.a, bahwasanya 

Rasulullah s.a.w. bersabda:” 

Sesungguhnya di dalam surga itu 

tersedia sebuah tenda bagi  orang 

mukmin yang dibuat dari mutiara yang 

berlobang, tingginya 60 mil. Di dalam 

tenda itu seorang mukmin beserta 

keluarganya dapat bebas berkeliling 

sehingga salah seorang di antara mereka 

tidak bisa melihat yang lain (HR. 

Bukhari dan Muslim). 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم :   قَالَ  -6 ِ َصلهى َّللاه َرُسوُل َّللاه
لُ  لَةَ  الَجنهةَ ُصوَرتُُهْم َعلَى ُصوَرةِ القََمِر لَيْ  تَِلجُ  ُزْمَرة   أَوه

،  يَْمتَِخُطون فِيَها، َولَ  يَْبُصقُونَ  البَْدر، لَ 
ُطونَ  َولَ  ، آنَِيتُُهْم فِيَها الذهَهُب، أَْمَشاُطُهْم ِمَن  يَتَغَوه

ِة ، ةُ  َوَمَجاِمُرهُمُ  الذهَهِب َوالِفضه ، َوَرْشُحُهُم  األَلُوه
ُسوقِِهَما  خ  مُ  الِمْسُك، َوِلُكل ِ َواِحد  ِمْنُهْم َزْوَجتَاِن، يَُرى

ِمْن َوَراِء اللهْحِم ِمَن الُحْسِن، لَ اْختاِلََف َبْيَنُهْم 
، قُلُوبُُهْم قَْلٌب َواِحٌد، يَُسب ُِحوَن  تَبَاُغضَ  َولَ 
 َ  َوَعِشيًّا بُْكَرة   َّللاه

“Sesungguhnya, rombongan pertama 

yang masuk jannah seperti bulan di 

malam purnama. Mereka tidak meludah, 

tidak pula membuang ingus, dan  tidak 

buang air besar. Bejana mereka di dalam 

surga terbuat dari emas, Sisir-sisir 

mereka dari emas dan perak. 

Pengasapan mereka adalah al-aluwwah 

(kayu gaharu). keringat mereka berbau 

minyak kasturi. Masing-masing dari 

mereka mempunyai dua istri yang 

terlihat sumsum betisnya dari balik 

daging karena sangat cantiknya. Di 

antara mereka tidak pernah terjadi 
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pertengkaran maupun saling membenci. 

Hati mereka seperti hati orang satu. 

Mereka senantiasa bertasbih kepada 

Allah pagi maupun petang (HR. Bukhari 

Muslim). 

 
َحدهثَنِي إِْسَحاُق ْبُن نَْصر  َحدهثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َعْن اأْلَْعَمِش  -7

ُ َعْنهُ َعْن   َحدهثَنَا أَبُو َصاِلح  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي َّللاه
 ُ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم يَقُوُل َّللاه ِ َصلهى َّللاه  تَعَالَى أَْعَدْدُت  النهبِي 

اِلِحيَن َما َل َعْيٌن َرأَْت َوَل أُذٌُن َسِمَعْت َوَل  ِلِعبَاِدي الصه
ا بَْلهَ َما أُْطِلْعتُْم َعلَْيِه ثُمه قََرأَ }   َخَطَر َعلَى قَْلِب بََشر  ذُْخر 

ةِ أَْعيُن  َجَزاء   بَِما   فاََل تَْعلَُم نَْفٌس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُره
 َكانُوا يَْعَملُوَن { 

Telah menceritakan kepadaku [Ishaq bin 

Nashr] Telah menceritakan kepada kami 

[Abu Usamah] dari [Al A'masy] Telah 

menceritakan kepada kami [Abu Shalih] 

dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 

Allah Ta'ala berfirman: "Aku telah 

menyiapkan bagi hamba-hambaku yang 

shalih sesuatu yang belum pernah dilihat 

mata, belum pernah didengar telinga dan 

tidak pernah terlintas dibenak manusia." 

Sebagai simpanan, biarkan apa yang 

diperlihatkan Allah pada kalian." Lalu 

beliau membaca ayat: "Tak seorangpun 

mengetahui berbagai nikmat yang 

menanti, yang indah dipandang sebagai 

balasan bagi mereka, atas apa yang 

mereka kerjakan (As Sajdah: 17). 

(Bukhari Muslim) 

 
C. Pembahasan 

1. Analisis bahasa teks Al-Quran  

Dalam kaitannya dengan ayat-ayat 

tentang penggambaran surga dan 

penghuninya dalam Al-Quran, tentu saja 

tidak terlepas dari budaya bangsa Arab 

sebagai penerima pertama pesan Al-Quran. 

Di antara bentuk budaya tersebut adalah 

budaya patriarkhi. Budaya patriarkhi ini 

juga mewarnai teks ayat Al-Quran karena 

disesuaikan dengan konteks masyarakat 

Arab pada saat itu yang mengikuti sistem 

patriarkat. Sistem ini sangat 

mempengaruhi pada penggunaan bahasa 

dengan merujuk pada dhamir (kata ganti) 

untuk laki-laki. Hal ini dapat dibuktikan 

melaui paparan-paparan linguistik berikut 

ini. 

Kata جنة  merupakan bentuk isim 

masdar (benda-infinitive) berasal dari 

kata جن yang berarti ستر (menutupi) (Ad-

Damsyiqi, 2003:2). Verba janna yang 

berpredikasi dengan malam (al-Lail) 

mengandung arti gelap sebagaimana 

firman Allah:   

 الليل  جنفلما 

Ketika malam telah menjadi gelap (QS. 6: 76) 

 

Kata جنة juga berarti kebun sebagaimana 

firman Allah: 

 من أعنابجنتين  ...رجلين جعلنا ألحدهما

…dua orang laki-laki, kami jadikan 

bagi seorang di antara keduanya  dua 

buah kebun anggur (QS. 18:32) 

 

 من نخيل وأعناب  جناتفأنشأنا لكم به 

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan 

untuk kamu kebun-kebun kurma dan 

anggur  (QS. 23: 19). 

 
 Selanjutnya, Ad-Damsyiqi menafsirkan 

bahwa surga adalah taman yang ditutupi 

pepohonan (Ad-Damsyiqi, 2003: 2). 

Secara etimologis, kata  المتقون  pada 

surat 13: 35 memiliki arti orang laki-laki yang 

bertakwa. Kemudian kata أنهار merupakan 

bentuk plural dari kata benda  نهر. Ayat ini 

menggunakan gaya bahasa perbandingan yaitu 

simile terbuka. Dikatakan demikian karena 

dalam ayat ini disebutkan  penanda/adat 

tasybih, yaitu kata مثل , kemudian tenor/ 

musyabbah, yaitu  الجنة التي وعد المتقون (surga 

yang dijanjikan kepada orang-orang yang 

bertaqwa). Adapun yang menjadi vehicle-nya 

adalah  نهار تجري من تحتها األ    ...dan seterusnya. 

Karena motif perbandingan dalam ayat ini tidak 

disebutkan maka ayat ini tergolong simile 

terbuka. 

 Selanjutnya pada surat 57: 21, Allah 

mengumpamakan luasnya surga seperti luasnya 

langit dan bumi. Ayat ini menggunakan gaya 

bahasa simile terbuka karena hanya motif saja 

yang tidak disebutkan. Manusia sudah bisa 

membayangkan betapa luasnya surga itu jika 

seperti luasnya langit dan bumi. Berapapun 

orang yang masuk surga akan tertampung 
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dengan baik. Implisitnya motif ini karena mitra 

tutur sudah dapat membayangkan luasnya surga 

tersebut karena mereka sehari-hari selalu 

berada di atas bumi dan di bawah langit nan 

luas.  

Kemudian pada surat 47: 15, Allah 

menggambarkan  surga sebagai berikut: (1) Di 

dalamnya terdapat sungai-sungai yang airnya 

tiada membusuk, mengalir dan tiada berubah 

rasa dan baunya.  (2) Di dalamnya terdapat 

sungai air susu yang sangat putih dan manis 

serta tidak akan  masam sepanjang zaman, 

tidak akan rusak sebagaimana susu di dunia. 

Rasanya tidak akan pernah berubah. (3) Di 

dalamnya terdapat sungai-sungai khamar yang 

lezat untuk diminum karena rasanya enak. (4) 

Di dalamnya terdapat sungai madu yang di 

saring yang sangat jernih warnanya dan sangat 

baik baunya. (5) Di dalamnya terdapat buah-

buhan yang beraneka ragam.  

Sebagaimana ayat sebelumnya, ayat ini 

juga bergaya bahasa simile terbuka karena 

tidak di sebutkan motif perbandingan. Motif 

perbandingan ini tidak disebutkan karena 

pembanding (vehicle) sudah dimengerti mitra 

tutur dengan baik. Penyebutan motif justru 

akan memperpanjang tuturan dan mengurangi  

keindahan.  

Selanjutnya, kata ganti (dhamir) hunna 

adalah untuk dia perempuan plural, dan pada 

QS. 37: 49 merujuk pada bidadari-bidadari 

surga terkait dengan ayat sebelumnya. 

Kecantikan gadis surga itu keindahan matanya 

diibaratkan seperti telur (بيض) yang tersimpan 

rapi. Ayat ini menggunakan gaya bahasa simile 

terbuka karena motifnya, yaitu besar, putih dan 

jernih tidak disebutkan. Motif yang tidak 

disebutkan ini menandakan bahwa mitra tutur 

(bangsa Arab) telah akrab dengan  telur burung 

unta tersebut. 

Selanjutnya, dalam QS.55:58, 

disebutkan bahwa kacantikan bidadari surga itu 

seperti permata yakut/ batu delima  yang jernih 

dan kemerahan seperti permata marjan. Ayat 

ini bergaya bahasa simile terbuka karena hanya 

unsur motif saja yang implisit. Gaya bahasa 

simile terbuka dipergunakan dalam ayat ini 

karena sesuai dengan kebutuhan mitra tutur. 

Mitra tutur telah mengetahui secara pasti 

bahwa bidadari surga itu pastilah cantik. Mitra 

tutur belum mengetahui secantik apakah 

bidadari itu. Kemudian Allah membuat 

perumpamaan bidadari itu dengan pembanding 

yang sudah dikenal, yaitu permata yakut dan 

marjan. Pembanding yang telah diketahui ini 

tidak membutuhkan motif karena motif 

merupakan sifat yang dimiliki oleh  

pembanding (vehicle) dan yang dibandingkan 

(tenor). Bidadari yang bermata jeli itu (  حور

 seperti mutiara yang tersimpan dengan (عين

baik اللّؤلؤالمكنون (QS. 56:23). Matanya lebar, 

sangat cantik dan cemerlang. Mereka laksana 

permata dalam putih dan jernihnya. Mereka 

belum pernah tersentuh oleh tangan-tangan 

manusia.  

 

2. Analisis bahasa teks hadits  

Bahasa formal teks pada hadits pertama 

menunjukkan bahwa surga itu tempat yang 

baik, airnya  tawar, lembah-lembahnya datar 

dan tanamannya “Subhanallah walhamdulillah 

wala ilaha illa llahu Allahu akbar. Kata ganti 

(dhamir) yang digunakan pada hadits pertama 

ini adalah dhamir هم (dia para laki-laki) sebagai 

penghuni surga.  

Kemudian pada hadits kedua yang 

diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan tentang 

kenikmatan yang dialami ahli surga, yaitu 

makan dan minum di dalam surga, tetapi 

mereka tidak buang air besar, tidak buang ingus 

dan tidak kencing; tetapi makanan itu berubah 

menjadi sendawa seperti bau minyak kasturi. 

Mereka bertasbih dan bertakbir sebagaimana 

mereka bernafas.  

Verba يشربون ، يتغوطون ، يمتخطون ،يبولون  

dalam tata bahasa Arab disebut fiil mudhari’ 

(verba untuk masa sekarang dan yang akan 

datang) untuk jamak mudzakkar salim ghaib 

(plural untuk laki-laki orang ketiga). Dengan 

demikian, secara formal teks, hadits tersebut 

hanya menguntungkan untuk laki-laki sebagai 

manusia yang akan masuk surga.    

Demikian pula pada hadits ketiga yang 

diriwayatkan oleh Bukhari muslim, nabi juga 

bersabda bahwa sesungguhnya di dalam surga 

terdapat sebuah pohon, yang mana bila seorang 

(laki-laki) berkendaraan kuda yang sangat cepat 

larinya mengelilingi pohon itu selama seratus 

tahun niscaya ia tidak dapat mengelilinginya.  
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Lebih dari itu, pada hadits keempat 

yang diriwayatkan Bukhari Muslim, nabi juga 

bersabda bahwa sesungguhnya di dalam surga 

itu tersedia sebuah tenda bagi  orang mukmin 

(laki-laki) yang dibuat dari mutiara yang 

berlobang, tingginya 60 mil. Di dalam tenda itu 

seorang mukmin beserta keluarganya dapat 

bebas berkeliling sehingga salah seorang di 

antara mereka tidak bisa melihat yang lain. 

Bejana penghuni surga (kaum laki-laki 

dengan kata ganti orang ketiga plural  هم) di 

dalam surga terbuat dari emas, keringat mereka 

berbau minyak kasturi. Masing-masing dari 

mereka mempunyai dua istri yang terlihat 

sumsum betisnya dari balik daging karena 

sangat cantiknya. Di antara mereka tidak 

pernah terjadi pertengkaran maupun saling 

membenci. Hati mereka seperti hati orang satu. 

Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah pagi 

maupun petang. Itulah sabda nabi yang 

diriwayatkan Bukhari Muslim, perawi yang 

sangat dipercaya kesahihannya oleh kaum 

muslimin. 

Kemudian pada  hadits yang keenam 

diriwayatkan oleh Bukhari muslim  dapat 

dikatakan sebagai kesimpulan dari hadits 

sebelumnya, yaitu bahwa surga itu indah dan 

nikmatnya belum pernah dilihat oleh mata, 

belum pernah terdengar oleh telinga dan belum 

pernah terlintas dalam benak manusia. 

Sebagaimana hadits sebelumnya, hadits ini juga 

menggunakan kata ganti untuk orang ketiga 

laki-laki jamak (plural), yaitu pada frase 

adjective (na’at man’ut), yaitu  لعبادي الصالحين 

dan tidak ditambah والصالحات . 

 

D. Analisis sosio-historis  

Tidak ada teks yang bebas dari konteks 

historis. Demikian juga dengan Al-Quran 

sebagai firman Allah  yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad pada abad 7 di Arabia juga 

berada dalam ruang waktu tertentu.  Oleh 

karena itu, sebagai teks, Al-Quran menerima 

interpretasi karena kekuatan makna yang 

dimiliki teks pada ruang waktu dahulu tentunya 

berbeda dengan  makna suatu teks yang berada 

dalam ruang dan waktu sekarang. Artinya, teks 

itu tetap namun makna teks selalu berubah 

tergantung konteksnya (Hirsch, dalam Newton, 

1990: 104). Lalu bagaimana konteks  sosio 

historis pada saat turunya wahyu Al-Quran? 

Secara geografis, Mekah terletak di 

suatu bukit di pesisir Arab Saudi. Wilayahnya 

merupakan wilayah padang pasir yang kering 

dan tandus. Di beberapa tempat  padang pasir 

tersebut merupakan lautan pasir yang luas. 

Pada tempat lainnya merupakan tanah belukar 

yang suram yang terdiri atas batu kerikil dan 

karang yang tandus dan kering. Selama bulan-

bulan musim panas, suhu udara meningkat 

jauh di atas 38 derajat celcius ( dalam Lands 

and People, 1988: 221-224).  Kita sebagai 

orang Indonesia dapat membayangkan betapa 

panasnya dan gersangnya alam Mekah itu. 

Itulah kondisi wilayah masyarakat Arab pada 

saat turunnya wahyu Al-Quran. 

Nah, seandainya kita yang berada dalam 

wilayah tersebut pada saat itu, apakah kira-kira 

yang paling mendesak dibutuhkan dan 

didambakan? Tentulah air untuk diminum, 

buah-buahan yang segar yang dipetik dari 

pohon-pohon hijau yang teduh dan rindang. 

Dan kesemuanya itu tidak dimiliki dan tidak 

ada di wilayah tersebut. 

Oleh karena itu, gambaran mengenai 

surga yang menyenangkan tersebut yang 

diuraikan seperti istana yang mengalir di 

bawahnya sungai air tawar yang bersih dan 

jernih, air susu yang tiada membusuk, air madu 

murni yang disaring dan seterusnya tersebut 

sesuai minat mitra tutur Al-Quran, yaitu 

masyarakat padang pasir yang gersang dan 

tandus serta panas tersebut. Menurut Ibnu 

Mas’ud sungai-sungai di surga itu terpancar 

dari gunung minyak kasturi. 

Sungai susu di surga sangat putih dan 

manis serta tidak akan  masam sepanjang 

zaman, tidak akan rusak sebagaimana susu di 

dunia. Rasanya tidak akan pernah berubah. 

Dalam hadist marfu’ dikatakan bahwa susu 

surga itu tidak berasal dari susu binatang. Di 

samping itu, terdapat pula sungai-sungai 

khamar yang lezat untuk diminum karena 

rasanya enak. Minum khamar di surga  berbeda 

dengan minum khamar di dunia. Khamar di 

dunia tidak baik untuk kesehatan karena 

merusak akal pikiran/ memabukkan. Minuman 

khamar di akherat merupakan  minuman yang 
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enak rasa dan baunya. Hanya penghuni 

surgalah yang akan merasakannya.  

Dalam masyarakat Arab pada saat itu, 

khamar adalah minuman favorit mereka karena 

dapat menghangatkan badan di malam hari. 

Oleh karena itu Al-Quran menyatakan bahwa 

khamar yang di surga lebih lezat karena 

berapapun mereka minum, tidak akan 

menyebabkan mabuk dan tidak pula 

menyebabkan kenyang sehingga mereka dapat 

minum sekehendak hatinya. Penghuni surga 

dapat menikmati minuman khamar murni yang 

dicampur dengan tasnim (mata air). Tempatnya 

di lak dengan kasturi. Lak khamar itu seperti 

kasturi dalam keharumannya setelah selesai 

diminum (QS. 83:26). 

Di dalam sungai itu juga terdapat madu 

yang di saring yang sangat jernih warnanya dan 

sangat baik baunya. Madu di surga ini tidak 

berasal dari perut lebah sebagaimana madu di 

dunia. Abu As-Su’ud berkata bahwa yang 

dimaksud dengan madu surga ini tidak 

bercampur dengan lilin atau malam dan tidak 

pula bercampur dengan sisa lebah. Di dalamnya 

juga terdapat buah-buahan yang beraneka 

ragam. Dikatakan dalam kitab Hasiyatul 

baidhawiy (Shabuniy, 1979) bahwa penyebutan 

buah-buahan setelah minuman tersebut adalah 

mengisyaratkan bahwa makanan bagi ahli surga 

adalah untuk kenikmatan dan bukan untuk 

kebutuhan. Mereka di samping mendapatkan 

makanan dan minuman yang lezat sebagai 

kebutuhan jasmani juga menndapatkan 

kenikmatan rohani berupa rahmat dan ampunan 

dari Allah SWT. Makanan dan minuman 

tersebut tidak ada perhitungan dan tidak ada 

hukuman bagi yang memakannya. Masing 

masing individu memiliki kebebasan dalam 

memilih makanan dan minuman sesuai dengan 

selera masing-masing. 

Perumpamaan surga kemudian 

dikontraskan dengan perumpamaan  tentang 

neraka  yang penuh dengan penderitaan dan 

kesengsaraan. Minuman penghuni neraka yang 

kekal adalah air yang sangat panas. Panasnya 

yang memuncak telah mampu merobek-robek 

dan memotong usus mereka.  

Orang-orang yang berbuat kebajikan itu 

berada dalam surga yang penuh kenikmatan. 

Pakaian mereka adalah sutra. Mereka tiada 

pernah merasakan panas atau dingin yang 

bersangatan karena mereka berada dalam 

naungan pepohonan surga yang rindang, penuh 

dengan buah-buahan yang menarik  hati serta  

minuman yang berada dalam bejana perak dan 

piala-piala bening sebening kaca. Minuman 

mereka adalah air yang bercampur dengan jahe 

yang berasal dari mata air surga  salsabila 

(Ash-Shabuni, 1979). Di samping itu mereka 

dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang 

tetap muda (QS. 52:24). Mereka laksana 

mutiara yang bertaburan karena keindahannya, 

jernih kulitnya dan cemerlang wajahnya. Ar-

Razi mengatakan bahwa perbandingan ini 

sangat menakjubkan karena mutiara itu jika 

tercerai berai akan tampak indah dipandang 

mata karena nyalanya yang gemerlapan sangat 

indah dan menakjubkan. Wajah penghuni surga 

itu bercahaya seperti cahaya rembulan dalam 

kegelapan malam dan tidak hitam tersengat 

matahari sebagaimana yang dialami bangsa 

Arab pada saat itu. 

Lebih dari itu, orang mukmin akan 

ditemani oleh bidadari-bidadari yang teduh 

matanya, jelita wajahnya. Mata mereka laksana 

telur burung unta yang tersimpan dengan baik 

dan belum terjamah tangan (QS.37:49) 

Keindahan mata dan kecantikan wajah mereka 

yang berpadu dengan kelembutan laksana 

mutiara yang belum tersentuh oleh tangan dan 

belum pula tersaksikan  oleh mata. 

 Bangsa Arab mengumpamakan mata 

wanita cantik dengan telur burung unta karena 

telur burung unta itu besar, putih dan jernih. 

Ayat ini menggunakan gaya bahasa simile 

terbuka karena motifnya, yaitu besar, putih dan 

jernih tidak disebutkan. Motif yang tidak 

disebutkan ini menandakan bahwa mitra tutur 

(bangsa Arab) telah akrab dengan  telur burung 

unta tersebut. 

Pada QS. 55:58 disebutkan bahwa 

orang-orang yang bertaqwa akan ditemani oleh  

bidadari di surga. Seakan-akan bidadari itu 

dalam kejernihan dan kemerahannya seperti 

permata yakut dan marjan. Qatadah 

mengatakan bahwa bidadari itu putih dan 

jernih seperti yakut dan merah seperti marjan. 

Seandainya dimasukkan kawat dalam yakut itu 

maka akan tampaklah kawat yang berada di 

dalamnya karena kejernihannya. Dalam hadist 
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dikatakan bahwa wanita di surga itu akan 

terlihat betisnya yang putih dan lembut 

meskipun ditutup 70 lembar pakaian dari sutra. 

Di samping seperti permata yaqut dan 

marjan, bidadari itu juga seperti mutiara yang 

tersimpan dengan baik(QS.56:23). Matanya 

lebar, sangat cantik dan cemerlang. Mereka 

laksana permata dalam putih dan jernihnya. 

Mereka belum pernah tersentuh oleh tangan-

tangan manusia. Dalam kitab التسهيل والتنزيل 

dikatakan bahwa mereka diserupakan dengan 

mutiara dalam hal putihnya dan diserupakan 

dengan sifat yang tersimpan dengan baik 

karena keindahannya yang tidak akan berubah. 

Ketika Ummu Salmah bertanya kepada 

Rasulullah maka beliau berkata: kejernihan dan 

putihnya wanita surga itu seperti jernihnya 

mutiara di tempatnya yang tersimpan dengan 

baik dan tak mungkin tersentuh oleh tangan.  

 
E. Kontekstualisasi 

Teks Al-Quran selalu mengalami 

perubahan makna sesuai dengan pemahaman 

dan kebutuhan orang terhadapnya atau sesuai 

dengan konteksnya. Metode penafsiran yang 

bersifat kontekstual ini dikenal dengan istilah 

hermeneutik. Jadi hermeneutik pada dasarnya 

adalah suatu metode atau cara untuk 

menafsirkan simbol yang berupa teks atau 

sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk 

dicari maknanya. Metode hermeneutik ini 

mensyaratkan adanya kemampuan untuk 

menafsirkan masa lampau yang tidak dialami 

kemudian dibawa ke masa sekarang (Sudarto, 

1996: 85). 

Setelah menganalisis teks Al-Quran dan 

hadits tentang penggambaran surga dan 

penghuninya, baik secara linguistik maupun 

sosio historis maka perlu dilanjutkan dengan 

kontekstualisasi yang menjadi ciri utama kajian 

hermeneutis. Dengan kontekstualisasi ini 

diharapkan Al-Quran dapat lebih mampu 

berdialog dengan situasi zaman yang terus 

berkembang. Dengan demikian perlu 

reproduksi makna sebagaimana diungkapkan 

oleh tokoh hermeneutika Heidegger dan 

Gadamer.  

Dalam kaitannya dengan pembumian 

Al-Quran, maka Ayat-ayat dan Hadits tentang 

surga dan penghuninya tersebut perlu 

direproduksi  kembali maknanya sehingga 

sesuai dengan kehidupan masyarakat yang 

berada dalam lintas budaya yang memiliki 

kondisi geografis dan konteks yang berbeda 

dengan masyarakat Arab pada saat pewahyuan 

Al-Qura’n. 

Amina Wadud (2001) menyatakan 

bahwa penggambaran surga dengan sungai-

sungai yang mengalir aneka minuman yang 

lezat dan segar itu lebih sesuai dengan mitra 

tutur pertama Al-Quran, yaitu masyarakat 

padang pasir yang gersang dibanding mereka 

yang berada di daerah tropis. Semua 

penggambaran surga seperti wewangian bak 

minyak kasturi, sutra, pepohonan yang rindang, 

buah-buahan, aneka minuman lezat, wanita 

yang huril ain (gadis cantik bermata jeli) 

tersebut merupakan lambang kemewahan, 

kesenangan yang sangat cocok dengan impian 

dan hasrat masyarakat Arab. 

Penggambaran tentang surga yang 

menggunakan gaya bahasa perbandingan 

tersebut,  apalagi gaya bahasa perbandingan 

simile terbuka yang menyebut penanda 

perbandingan, seperti kata matsal menunjukkan 

adanya jarak kemiripan antara surga sebagai 

tenor dan penggambarannya sebagai vehicle. 

Dari sini dapat dipahami bahwa surga itu tidak 

demikian adanya, tetapi untuk memudahkan 

mitra tutur mengenai  kenikmatannya dan 

kesenangannya maka digambarkan sesuai 

dengan apa yang dipahami oleh mitra tuturnya, 

sesuai dengan kenikmatan dalam kacamata 

bangsa Arab, yaitu sebagaimana yang telah 

tersebut di atas.  

Jadi penggambaran di atas hanya 

merupakan ungkapan perbandingan. Artinya 

antara yang dibandingkan (tenor), yaitu surga 

dengan hal yang untuk membandingkan 

(vehicle) berbagai kesenangan duniawi itu tidak 

sama. Perbandingan itu hanya untuk 

mendekatkan gambaran untuk memudahkan 

mitra tutur memahami ayat tentang 

penggambaran surga itu betapa amat 

menyenangkan hati manusia yang 

menghuninya. 

Surga, dengan demikian bukanlah istana 

yang seperti dalam ayat tersebut melainkan 

alam kesenangan yang kesenangannya tak 

terkatakan karena belum pernah dirasakan di 
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dunia, belum pernah dilihat dan belum pernah 

pula didengar sebagaimana yang tersebut dalam 

salah satu hadits di atas. Jadi surga tidak 

sekedar seperti sungai yang mengalir tersebut 

tapi lebih dari semua itu. Surga dan segala 

kesenangannya itu berada di luar jangkauan 

pemahaman manusia.  

Kemiripan dalam deskripsi- deskripsi 

mengenai kesenangan di dunia, khususnya 

yang dalam ayat tersebut dikaitkan dengan 

kesenangan masyarakat Arab pada saat itu 

harus dipahami secara analogis. Al-Quran 

mengakui adanya kebaikan dalam beberapa hal 

duniawi seperti  kekayaan, kekuasaan, 

makanan, status keluarga, keturunan dan 

wanita. Semuanya tidak lebih berharga dari 

yang disangka manusia di dunia. Oleh karena 

itu kesenangan tersebut dsesuaikan dengan 

kesenangan mitra tutur Al-Quran.   

Sebagaimana yang telah tersebut pada 

hadits sebagai penjelas Al-Quran, bahwa surga 

itu kesenangannya belum pernah terlihat oleh 

mata manusia, belum pernah terdengar dan 

belum pernah dirasakan. Kelezatan yang 

dirasakan manusia dan dianggap paling lezat 

tiada tara, maka di surga akan lebih dari itu 

kelezatannya. Jadi kesenangan di surga itu tak 

terkatakan dan tidak sekedar seperti apa yang 

tersurat dalam Al-Quran yang pada saat itu 

lebih cocok dengan mitra tuturnya. 

 

F. Penutup 

Al-Quran menggambarkan surga 

dengan sangat indah dibanding uraian 

mengenai neraka yang menakutkan. Secara 

umum, penggambaran surga dimaksudkan 

untuk memikat pembaca terhadap kehidupan 

sesudah mati. Di antara bentuk  kesenangan 

surga yang paling istimewa bagi pendengar di 

masa turunnya wahyu, penghuni padang pasir 

adalah sebuah istana megah nan luas yang 

mengalir di bawahnya sungai-sungai dari 

berbagai jenis minuman dari air tawar, air 

madu, susu, khamar yang lezat, wangi dan 

tidak akan pernah membusuk dan tidak pula 

membuat kekenyangan.  

Namun ayat tersebut perlu direproduksi 

kembali karena konteks sekarang berbeda 

dengan konteks saat turunnya ayat tersebut. 

Agar ayat-ayat Al-Quran dan hadits tentang 

penggambaran surga dan penghuninya tersebut 

mampu berdialog dengan situasi sekarang maka 

surga itu perlu dipahami kembali sebagai alam 

yang menyenangkan bagi penghuninya dan 

kesenangan tiada tara. Apa yang menurut 

pandangan manusia paling menyenangkan di 

dunia maka di akherat kesenangannya lebih 

dari itu karena kesenangan di akherat itu tidak 

terkatakan dan tidak ada di alam dunia fana ini. 

Ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadits yang 

mayoritas berbicara  dengan mitra tutur laki-

laki sebagai penghuni surga, bukan berarti Al-

Quran bias gender atau tidak adil melainkan 

karena kondisi budaya pada saat turunnya Al-

Quran tersebut menuntut demikian, yaitu 

sistem patriarkat di mana kaum wanita pada 

saat itu lebih rendah kedudukannya di banding 

dengan lelaki, bahkan mereka tidak suka 

dengan kelahiran bayi perempuan. Jadi untuk 

menarik minat mitra tuturnya, Al-Quran 

disampaikan dengan bahasa laki-laki yang 

maksudnya sebenarnya untuk semua golongan, 

baik laki-laki maupun perempuan. 
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Abstrak: UPN Veteran Jawa Timur merupakan kampus bela Negara dan termasuk kategori Perguruan 

Tinggi Umum, akan tetapi kampus ini memiliki satu unit kegiatan kerohanian Islam atau UKKI. 

Penelitian ini membahas peran dosen PAI dalam mengembangkan karakter religius mahasiswa dengan 

cara mengembangkan Islam wasaṭiyyah di UPN Veteran Jawa Timur. Tujuan dilakukannya penelitian ini 

adalah penanaman karakter religius bagi mahasiswa anggota UKKI, di mulai dari UKM yang berbasis 

keislaman, harapannya anggota UKKI dapat memberikan contoh perilaku yang baik bagi mahasiswa 

lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah Dosen PAI sangat berperan dalam pengembangan karakter 

religius mahasiswa, karena di sini dosen selain sebagai pengajar, juga merupakan pendidik, teladan, 

motivator dan juga sumber belajar mahasiswa maupun anggota UKKI. Oleh karena itu Islam Wasaṭiyyah 

harus dipegang dan diajarkan oleh dosen PAI disela-sela pemberian materi.  

Kata kunci:  Dosen PAI, Karakter Religius  

 

 

I. PENDAHULUAN 

Era teknologi informasi dan komunikasi 

yang datang tidak terelakkan ini telah 

menyisakan sebuah tantangan yang harus 

kita hadapi bersama. Tantangan tersebut tak 

lain berupa “perubahan” dalam semua lini 

dan aspek kehidupan (Abu Yasid: 2004). 

Semangat globalisasi telah memangkas 

bola dunia yang luas menjadi sempit. 

Sebagai dampaknya, laju informasi dan 

sistem komunikasi bukan saja sulit disaring 

apalagi dibendung, tetapi sekaligus 

mengaburkan nilai-nilai kemanusiaan 

dalam pranata kehidupan umat beragama 

sehari-hari.  

Selain itu pengaruh globalisasi di era 

sekarang juga dapat mengikis rasa cinta 

tanah air bagi sebagian besar individu, 

khususnya di kalangan mahasiswa (Partini, 

2012). Kita memang tidak diperbolehkan 

menghindar dari globalisasi, karena kita 

akan menjadi bangsa yang tertinggal dan 

kurang pergaulan. Padahal sejatinya 

globalisasi bisa membawa seseorang untuk 

bersaing di kancah internasional. 

Tergantung bagaimana individu menyikapi 

pengaruh globalisasi tersebut.  

Globalisasi menyediakan seluruh 

fasilitas yang dibutuhkan manusia, negatif 

maupun positif (Suyadi, 2013). 

Kompetensi, integrasi, dan kerja sama 

adalah dampak positif globalisasi. Lahirnya 

generasi instan (generasi now atau generasi 

sekarang, langsung bisa menikmati 

keinginan tanpa proses perjuangan dan 

kerja keras), dekadensi moral, dan 

konsumerisme, bahkan permisifisme adalah 

sebagian dari dampak negatif dari 

globalisasi. 

Ditengah pesatnya kemajuan 

pengetahuan dan teknologi serta informasi, 

kita harus menjadi manusia yang cerdas, 

terampil, beriman serta bertaqwa. Karena 
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kalau tidak kita akan terbawa arus 

globalisasi dan modernisasi. Oleh karena 

itu, sebagai generasi masa depan, kita harus 

mempersiapkan untuk memiliki karakter 

yang mampu bertahan dan bersaing serta 

mumpuni dalam bidang tertentu.  

Generasi muda atau millenial menjadi 

tolak ukur terhadap nasib dan masa depan 

dari umat atau bangsa tersebut (Rosalina 

Kristyanti: 2012). Jika ingin melihat 

kekuatan dan ketahanan suatu umat dan 

bangsa, maka lihatlah dari kualitas generasi 

muda yang mereka miliki. Jika generasi 

muda mereka baik, maka pastilah kekuatan 

mereka juga baik dan sulit untuk 

dipengaruhi oleh ideologi atau pemikiran 

bangsa atau umat lainnya. Namun 

sebaliknya, jika generasi muda suatu 

bangsa atau umat buruk, maka dapat 

dipastikan mereka sangat rentan dengan 

kehancuran dan mudah untuk dipengaruhi 

oleh ideologi bangsa atau umat lain. 

Hilangnya konsep pemahaman nilai 

Islam menjadi salah satu inti permasalahan 

yang akan membawa Islam ke gerbang 

kehancuran. Pemahaman tentang konsep 

Islam Wasaṭiyyah akan menjadi penjaga 

keimanan dan kekuatan dari pada pemuda 

selaku generasi penerus Islam dan akan 

memberikan alasan yang kuat mengapa 

mereka mempertahankan keislaman. 

Pendidikan karakter di Indonesia telah 

digalakkan melalui pelajaran Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Pendidikan karakter ini sesuai dengan dasar 

negara Indonesia, yaitu pancasila. Namun, 

jika dilihat kondisi masyarakat yang 

sekarang yang notabene dari “pendidikan 

karakter berbasis pancasila”, maka outcome 

yang ada ternyata belum sesuai makna 

karakter. Jika diibaratkan, maka Indonesia 

sudah membangun rumah besar bernama 

“pendidikan karakter”, namun masih 

kosong sehingga perlu muatan utama yaitu 

aspek budaya dan kebangsaan dan 

pendidikan agama berbasis akhlak.  

Pendidikan karakter berpijak dari 

karakter dasar manusia yang bersumber 

dari nilai moral universal (bersifat absolut) 

yang bersumber dari agama yang juga 

disebut sebagai golden the rule. 

Penyelenggaraan pendidikan karakter di 

kampus harus berpijak kepada nilai-nilai 

karakter dasar, yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi nilai-nilai yang 

sesuai dengan universitas masing-masing 

(Aang Kunaepi:2013). Untuk membangun 

manusia yang memiliki nilai-nilai karakter 

mulia, dibutuhkan pendidikan Islam yang 

misi utamanya memanusiakan manusia, 

yang menjadikan manusia mampu 

mengemban seluruh potensi yang 

dimilikinya sehingga berfungsi maksimal 

sesuai dengan aturan-aturan yang 

digariskan Allah dan Rasul-Nya yang pada 

akhirnya akan terwujud insan kamil. 

(Marzuki:2015)  

Pendidikan di lingkup universitas 

terutama pendidikan agama mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam 

membentuk karakter religius seseorang. 

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional yang tercantum dalam Undang-

Undang No 2 Tahun 1989 yang 

menyatakan bahwa sasaran yang ingin 

dicapai dari pendidikan agama adalah 

membentuk manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi 

pekerti luhur, berkepribadian, disiplin, 

bekerja keras, tangguh, tanggung jawab, 

mandiri, terampil, sehat jasmani. (Undang-

undang: 1983)  

Pendidikan Agama Islam bermisikan 

pembentukan akhlak al-karimah. 

menekankan pada pembentukan hati 

nurani, menanamkan dan mengembangkan 

sifat-sifat Ilahiyah yang jelas dan pasti, 

baik dalam hubungan manusia dengan 

Allah SWT, hubungan manusia dengan 

sesama dan hubungan manusia dengan 

alam sekitar. Salah satu misi penting yang 

diemban Rasulullah saw ke dunia adalah 
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menyempurnakan akhlak  (Aat Syafaat : 

2008). 

Di tengah-tengah perkembangan dunia 

yang begitu cepat dengan semakin canggih, 

ilmu dan teknologi yang terus berkembang 

sejalan dengan perkembangan kehidupan 

manusia. Pola kehidupan pun semakin 

bergeser pada pola yang semakin universal. 

Perubahan zaman telah mengubah gaya 

hidup generasi muda, terutama di kota-kota 

besar. Problem kemerosotan moral akhir-

akhir ini menjangkit sebagian generasi 

muda. Oleh karena itu, ini merupakan PR 

kita bersama khususnya para dosen PAI 

untuk membangun dang mengembangkan 

karakter religius mahasiswa, akan terhindar 

dari hal-hal negative yang merajalela saat 

ini.  

Unit Kegiatan Kerohanian Mahasiswa 

(UKKI) UPN Veteran Jawa Timur, 

merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) universitas, dan merupakan satu-

satunya UKM yang berbasis keislaman, ada 

beberapa agenda rutinan yang biasa 

dilakukan oleh mahasiswa UKKI 

diantaranya diskusi ilmiah atau kajian 

keislaman, kajian kitab kuning, rebana dll. 

Kegiatan UKKI memiliki cukup banyak 

anggota setiap tahunnya tercatat kurang 

lebih dua ratus anggota setiap perekrutan 

anggota baru, hal ini  merupakan 

kesempatan bagus bagi dosen PAI untuk 

menamkan karakter religius bagi para 

anggota UKKI. Karena ada beberapa kajian 

ataupun agenda yang mana dosen PAI ikut 

terjun langsung dan memantau kegiatan 

mahasiswa. Agar kegiatan dan materi yang 

dikaji bisa terarah sesuai dengan ajaran 

Islam, dalam hal ini adalah pengembangan 

Islam wasaṭiyyah. 

Moderasi Islam atau dalam bahasa Arab 

disebut wasaṭiyyah, sebagaimana yang 

diungkapkan yusuf al Qardhawi dalam 

bukunya terkait wasaṭiyyah yaitu upaya 

menjaga keseimbangan antara dua sisi yang 

berlawanan agar jangan sampai salah satu 

mendominasi dan menegasikan yang lain 

(al-Qardawi: 1983). Dari penjelasan di atas 

bisa kita simpulkan tujuan mempelajari 

moderasi Islam adalah agar mahasiswa 

mampu memahami Islam secara kaffah. 

Sehingga para mahasiswa mampu 

memahami dengan betul makna Islam yang 

sesungguhnya, Islam yang tidak menyukai 

perpecahan bahkan Islam adalah agama 

yang sangat cinta pada perdamaian, atau 

yang biasa kita dengar Islam merupakan 

agama rahmatan lil alamin..  

Oleh karena itu pentingnya penelitian 

ini di lakukan, supaya generasi muda yang 

ada di kampus bela Negara ini terhindar 

dari hal-hal negatif seperti degradasi moral 

ataupun generasi yang kurang menerapkan 

nilai-nilai keislaman. Harapannya bisa 

dimulai dari mahasiswa penggiat UKM 

UKKI dan mereka para mahasiswa bisa 

menularkan ke teman-teman di 

lingkungannya.  

 

II. METODE DAN HASIL  

A. Desain Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, metode 

sangat berperan pada proses sampai hasil 

penelitian yang dilakukan. penelitian 

tentang Peran Dosen PAI dalam 

Pengembangan Karakter Religius 

Mahasiswa ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) yaitu sebagai 

metode untuk mengumpulkan data 

kualitatif dengan cara peneliti berangkat ke 

lapangan untuk mengadakan pengamatan 

tentang suatu fenomena dalam suatu 

keadaan. Selain itu penelitian ini 

merupakan studi kasus, yaitu 

mengumpulkan dan menganalisis data 

berkenaan dengan suatu kasus. Yaitu bisa 

berupa masalah, kesulitan, hambatan, 

penyimpangan atau bahkan keberhasilan 

dan keunggulan yang terjadi pada 

perorangan atau kelompok untuk kemudian 

merumuskan bantuan pemecahannya 
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(Nana: 2004). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu 

penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan 

ditanyakan. Penelitian deskriptif 

memusatkan perhatian kepada masalah-

masalah aktual sebagaimana saat penelitian 

itu berlangsung.  

Penelitian ini berfokus pada peran 

dosen PAI dalam mengembangkan karakter 

religius mahasiswa anggota UKKI, 

khususnya terkait dengan program-program 

apa saja yang ada di UKM UKKI, serta 

bagaimana implementasinya di kampus 

untuk meningkatkan karakter religius 

mahasiswa. Selain itu faktor apa saja yang 

menjadi pendukung dan penghambat dalam 

proses pengembangan karakter religius 

mahasiswa.  

Sumber data dalam penelitian ini 

berupa data-data lapangan terkait peran 

dosen PAI dan kegiatan-kegiatan UKM 

UKKI, yang diperoleh dari data-data hasil 

observasi lapangan, dokumen-dokumen 

penelitian dan subyek penelitian atau 

informan langsung. Teknik pengumpulan 

data berupa observasi, dokumentasi, dan 

wawancara. Kemudian dalam menganalisis 

data menggunakan Triangulasi data dalam 

hal ini reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Selanjutnya 

menggunakan analisis deskriptif analitik, 

yaitu mendeskripsikan program-program 

yang sudah disusun oleh pihak kampus 

untuk mengembangkan karakter religius 

mahasiswa. 

 

B. Hasil dan Diskusi 

Setelah peneliti terjun ke lapangan, ada 

beberapa hasil yang telah kami temukan 

terkait dengan peran dosen PAI dalam 

mengembangkan karakter religius 

mahasiswa, khususnya dalam kegiatan 

UKM UKKI UPN Veteran Jawa Timur.  

Ada beberapa peran yang dimiliki 

dosen PAI dalam pengembangan 

karakter religius, di antaranya, sebagai:  

 

a. Pengajar  

Salah satu point dalam Tridharma 

Perguruan Tinggi adalah Pengajaran, 

dalam hal ini tugas seorang dosen 

adalah mengajar, jika berkaitan dengan 

dosen PAI yang diajarkan adalah terkait 

dengan materi-materi keislaman yang 

menunjang pengembangan karakter 

mahasiswa, dalam hal ini adalah semua 

mahasiswa bukan hanya mereka yang 

aktif di UKKI saja. Dosen  bisa 

menyampaikan materi-materi yang 

berkaitan dengan penanaman akhlak, 

seperti menjauhkan mereka dari 

pergaulan bebas, lingkungan yang 

kondusif dan mendukung. Ini 

merupakan hal penting yang perlu 

disampaikan dan diajarkan kepada 

mahasiswa. 

b. Pendidik  

Selain mengajar tugas seorang 

dosen adalah mendidik, dalam hal ini 

peran dosen PAI sangat besar dalam 

menjadikan generasi millenial sebagai 

mahasiswa yang berkompeten dan juga 

memili akhlakul karimah. Dalam poin 

ini dosen tidak cukup hanya dengan 

mengajar, akan tetapi dosen juga harus 

memberikan contoh dan 

mempraktekkannya dalam 

kesehariannya. Dan mendidik ini 

mrmbutuhkan kesabaran dan keuletan, 

berbeda dengan mengajar yang cukup 

dengan memberikan materi saja, akan 

tetapi mendidik ini harus diimbangi 

antara mengajar dan 

mengimplementasikan. 

c. Teladan  

Dosen merupakan panutan 

mahasiswa, jadi jika memberikan 

materi tidak cukup disampaikan akan 

tetapi dosen harus mempraktekkan itu 
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di depan mahasiswa, jadi yang paling 

penting dosen memberikan contoh 

terlebih dahulu, agar para mahasiswa 

mengikuti dengan senang hati, misalkan 

dimulai dengan sholat berjamaah, 

bersikap santun, dan memberikan 

contoh-contoh baik lainnya.  

d. Motivator  

Era millenial erat kaitannya dengan 

media, peran dosen sebagai motivator 

juga sangat menentukan masa depan 

mahasiswa, biasanya mereka lebih suka 

diskusi dengan diawali pemutaran film 

atau video yang berkaitan dengan tema, 

hal ini akan membuat mereka lebih 

bersemangat dalam mengerjakan 

tugasnya. Karena generasi zaman now 

akan merasa bosan jika sesuatu itu 

diberikan dengan cara yang monoton 

e. Pembimbing  

Peran dosen PAI dalam hal ini 

adalah mengarahkan atau membimbing 

mahasiswa untuk mematuhi aturan-

aturan yang ada, baik di universitas, di 

masyarakat, ataupun di rumah baik itu  

tertulis maupun tidak.  

f. Pendorong Kesadaran Keimanan 

Dosen agama islam memiliki tugas 

yang jauh lebih banyak dari pada 

dosen-dosen pengampu mata kuliah 

lainnya, jika dosen yang lain hanya 

menyampaikan materi dan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, 

berbeda dengan dosen agama yang 

memiliki peran penting dalam 

memantau sejauh mana tingkat 

religiusitas mahasiswa, dalam hal ini 

misalkan di tengah-tengah materi, 

dosen agama selalu menyelipkan 

materi-materi tambahan tentang 

pentingnya sholat, menjalankan syariat-

syariat islam misalkan, ataupun hal-hal 

wajib yang mana masih sering 

diabaikan oleh generasi millenial.  

g. Sumber Belajar 

Sudah sangat jelas bahwa dosen 

selain mentrasfer ilmu juga sebagai 

sumber belajar mahasiswa, oleh karena 

itu hal sekecil apapun yang 

disampaikan oleh seorang dosen harus 

sesuai dengan apa yang dilakukan 

setiap harinya, karena hal ini akan 

menjadi percontohan bagi para 

mahasiswa, karena ini peran dosen 

sebagai sumber belajar. Dan mahasiswa 

tentunya akan menanyakan hal-hal apa 

saja yang belum ia ketahui.  

 

Faktor pendukung bagi dosen PAI 

dalam mengembangkan karakter 

religius bagi anggota UKKI  UPN 

Veteran Jawa Timur, diantaranya:  

 

a. Faktor Keluarga atau orangtua 

Dalam pengembangan karakter 

religius mahasiswa peran dan dukungan 

rangtua akan sangat dibutuhkan, karena 

keluarga yang peduli akan terus 

mengingatkan anaknya ataupun anggota 

keluarganya dalam segala hal. Sehingga 

peran keluarga sangat besar sekali 

dalam memantau keseharian putra-

putrinya. 

b. Lingkungan Rumah 

Faktor lingkungan juga memiliki 

andil yang cukup besar dalam 

membentuk dan mengembangkan 

karakter religious seseorang, karena 

lingkungan yang baik juga akan 

mengantarkan seseorang kepada 

kebaikan, begitu juga sebaliknya.  

c. Lingkungan Universitas dan tata 

tertibnya 

Jika berada di lingkungan 

universitas yang mendukung, dalam hal 

ini misalkan mahasiswa aktif di  UKKI, 

dalam kesempatan yang luar biasa ini 

otomatis mahasiswa akan bertemu dan 

bersosialisasi dengan mereka yang 

memiliki kegemaran yang sama. 

Sehingga bisa dikatakan di lingkungan 
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kampus UPN dan UKKI akan sangat 

membantu  dosen PAI dalam 

mengembangkan karakter religius 

mahasiswa. 

 

Adapun faktor penghambat bagi dosen 

PAI dalam mengembangkan karakter 

religius bagi anggota UKKI  UPN Veteran 

Jawa Timur, diantaranya:  

a. Terbatasnya waktu tatap muka, 

sehingga hal ini akan membatasi 

interaksi antara dosen dan 

mahasiswa UKKI. Karerna untuk 

mendidik karakter religious 

mahasiswa membutuhkan waktu 

dan usaha yang cukup ekstra.  

b. Kesadaran mahasiswa untuk 

mengikuti kegiatan-kegiatan 

keislaman, mereka para mahasiswa 

masih merasa belum tertarik dengan 

kegiatan-kegiatan tersebut. Karena 

merreka lebih menyukai kegiatan-

kegiatan umum, seperti olahraga, 

pramuka, resimen mahasiswa, dll. 

c. Sikap dan perilaku mahasiswa yang 

beragam. Hal ini juga akan 

mempersulit dosen PAI dalam 

mengembangkan karakter religious 

mahasiswa. Karena mahasiswa 

UKKI berasal dari latar belakang 

yang berbeda-beda sehingga harus 

menyamakan persepsi terlebih 

dahulu. 

 

 

Setelah mengetahui bagaimana peran 

dosen PAI dalam mengembangkan karakter 

religius mahasiswa UKKI, selanjutnya akan 

berfokus kepada pengembangan karakter 

religius melalui islam wasaṭiyyah, yaitu 

upaya menjaga keseimbangan antara dua 

sisi yang berlawanan agar jangan sampai 

salah satu mendominasi dan menegasikan 

yang lain (Al-qardhawi: 1983). Dalam hal 

ini dosen PAI memiliki peran yang sangat 

urgent, misalkan dalam hal ini para dosen 

PAI di UPN Veteran Jawa Timur 

berdiskusi dan menyamakan persepsi 

tentang materi-materi yang akan 

disampaikan dalam kegiatan UKKI. Karena 

pemahaman islam yang kurang tepat bisa 

juga berasal dari dosen yang kurang tepat 

juga dalam menyampaikan materi.  

Selain materi dosen juga bisa 

mengevaluasi metode yang digunakan 

ketika menyampaikan materi, bagaimana 

metode yang sesuai dan cocok bagi 

generasi millenial, sehingga mereka para 

mahasiswa akan merasa tertarik untuk terus 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di 

UKKI. Selain metode dalam pemberian 

materi, dosen juga harus memberikan 

keteladanan bagi para mahasiswa, karena 

memberikan contoh merupakan cara yang 

paling efektif dalam menanamkan karakter 

mahasiswa, baik di dalam tutur kata 

maupun tingkah lakunya.  

Kelebihan dari penelitian ini adalah 

belum adanya penelitian-penelitian 

terdahulu yang mengkolaborasikan dosen 

agama dan juga objeknya adalah UKM 

Kerohanian mahasiswa, kebanyakan 

penelitian tentang karakter religius ini 

sasarannya adalah siswa-siswa di sekolah, 

padahal semakin tinggi pendidikan dan 

juga semakin bertambahnya usia seseorang 

maka hal-hal yang dihadapi juga akan 

berbeda. Sehingga di tingkat universitas 

pun hal-hal yang berkaitan dengan 

pengembangan karakter mahasiswa masih 

sangat diperlukan. Sedangkan 

kekurangannya adalah terbatasnya objek 

penelitian, karena hanya mencakup 

mahasiswa yang aktif di UKM UKKI saja, 

harapannya penelitian ini akan terus bisa 

dikembangkan, sehingga objek 

penelitiannya semakin luas dan hasilnya 

akan semakin komperehensif. 

 

 Pengembangan Islam Wasaṭiyyah dalam 

Kegiatan UKKI di UPN Veteran Jawa 

Timur 
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 Sekarang ini kita sedang dihadapkan 

dengan munculnya kelompok-kelompok 

Islam yang intoleren, eksklusif,  kelompok 

yang dengan mudahnya mengkafirkan 

orang, kemudian kelompok yang gampang 

menyatakan permusuhan dan melakukan 

konflik, bahkan melakukan kekerasan 

terhadap sesama saudara muslim yang 

dianggap tidak sepaham dengan 

kelompoknya. Selain itu ada juga 

munculnya kelompok atau komunitas Islam 

yang cenderung liberal dan juga permisif. 

Yang mana kedua kelompok itu tergolong 

kelompok ekstrem kanan dan kelompok 

ekstrem kiri yang mana hal ini bertentangan 

dengan wujud ideal dalam 

mengimplementasikan ajaran Islam di 

Indonesia bahkan di dunia. Sebagai bangsa 

Indonesia tentunya menolak kedua 

golongan tersebut, karena sangat tidak 

sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

yang sudah dianut dan dibangun oleh 

bangsa Indonesia.  

Islam wasaṭiyyah sejatinya merupakan 

ajaran ulama nusantara yang selama ini 

dianut dan diamalkan oleh ulama nusantara. 

Islam wasaṭiyyah adalah, Islam tengah di 

antara dua titik ekstrem yang saling 

berlawanan, merupakan platform yang 

dijadikan landasan filosofi Persatuan 

Ummat Islam (PUI) dalam menjalankan 

dan mengembangkan amal ibadah Islam, 

pemikiran, keummatan dan 

kejamaahannya.(Yusuf al-Qarḍāwī:1983). 

Seiring berkembangnya teknologi, Islam 

juga berkembang dengan sangat pesat 

melalui sosial media, yang mana semua 

paham keagamaan bisa diakses di mana 

saja dan kapan saja dengan mudah. Satu 

sisi hal ini merupakan udara segar bagi 

ummat Islam, karena ajarannya dengan 

mudah bisa dipelajari tanpa terbatas 

waktudan tempat. Akan tetapi di satu sisi 

yang lain, hal ini juga membahayakan 

karena bisa menyebabkan tersebarnya 

paham-paham ekstrim di masyarakat.  

Karena hal itu, maka sangat penting bagi 

dosen atau akademisi bidang Pendidikan 

Islam untuk mengembalikan pemahaman 

Islam kepada ajaran ulama nusantara. 

Antara lain dengan mengembalikan 

pemahaman Islam wasaṭiyyah. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-

baqarah:2:143, yang artinya:   
 

“Dan demikian (pula) Kami telah 

menjadikan kamu (umat Islam), umat yang 

adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi 

atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul 

(Muhammad) menjadi saksi atas 

(perbuatan) kamu”.  

  

Terjemahan dari ayat di atas, 

mengandung prinsip kehidupan yang 

menjadi landasan Islam, baik di ranah 

aqidah, syariah, muamalah dan akhlak 

berdasarkan pilar wasaṭiyyah (baca: 

moderat, keseimbangan dan keserasian). 

Berikut pilar-pilar dalam wasaṭiyyah: 

Pilar pertama, struktur atau susunan 

masyarakatnya memiliki platform dan 

tujuan untuk membina perdamaian (salam) 

QS. al-Hujurat [49] : 9-10; al-Anfal [8] : 

61. Pilar kedua, Sistem sosialnya berdiri di 

atas dasar persamaan (musyawah) dan 

menolak sistem sosial piramida di mana di 

atas pundak yang miskin duduk yang kaya 

dan di atas pundak yang lemah duduk yang 

kuat. QS. al-Hujurat [49] : 13 dan al-Nisa’ 

[4]: 1. Pilar ketiga, Mengembangkan sistem 

social yang empathy (saling tolong-

menolong dan peduli) seperti satu jasad 

(kajasadin wahid) apabila satu anggota 

sakit atau menanggung beban yang berat, 

maka yang lainnya ikut merasakan dan 

seperti bangunan yang saling memperkuat 

(kabunyani yasuddu ba’dhuhu ba’dha) 

dengan didasari prinsip cinta kasih 

(layukminu ahadukum hatta yuhibbu 

liakhihi ma yuhibbu linafsihi). Oleh karena 

itu, sistem kapitalisme, imperalisme, lintah 

darat dan borjuisme, tidak mendapat tempat 
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serta harus digantikan dengan sistem tauhid 

yang egaliter di mana kekayaan harus 

berfungsi sebagai kesejahteraan sosial (al-

mashalih al-mujtami’), tidak boleh ada 

orang yang kenyang di samping orang yang 

lapar. Pilar keempat, Sistem sosial yang 

terbebas dari keterbelakangan dan 

kemiskinan; QS. al-‘Alaq [96] : 1; al-Nisa’ 

[4] : 9. Pilar kelima, Lembaga-lembaga 

publik yang berfungsi untuk membina 

kesejahteraan sosial, harus dipimpin secara 

profesional oleh ahlinya. QS. al-Nahl [17] : 

43; Pilar keenam, Dalam urusan bersama 

atau publik, harus diputuskan secara 

musyawarah dan demokratis. QS. al-Syura 

[42] : 38; Ali Imran [3] : 159.  Pilar 

ketujuh, Pemikiran anggota-anggotanya 

tidak dibatasi, melainkan diberikan 

kebebasan seluas-luasnya dan diberikan 

kemerdekaan untuk berasosiasi, berekspresi 

secara terbuka, bebas dan kreatif serta 

dapat mengakses informasi yang relevan 

dan memiliki alat untuk mengontrol (check 

and balance) accountabilitas pemerintah. 

QS. Ali Imran [3]: 104, 110. Dan pilar 

kedelapan, sebagai bangsa atau nation 

anggota dari pergaulan bangsa-bangsa, 

harus terlibat dalam mewujudkan kebaikan 

dan kesejahteraan ummat manusia. QS. 

AlHujurat, 49:13; al-Anbiya’ [21]: 107. 

 

Kegiatan-kegiatan keislaman UKM 

UKKI di UPN ini sangat banyak sekali, 

diantaranya adalah shalawat dziba’, diskusi 

tentang keislaman, kajian kitab, seminar 

nasional, tilawah dan khataman Quran. 

Kegiatan ini dilakukan rutin setiap 

minggunya sesuai dengan jadwal yang 

sudah ditentukan. Berdasarkan kegiatan 

yang sudah ada, dosen PAI memiliki peran 

yang sangat besar dalam mengembangkan 

Islam wasaṭiyyah. Misalnya dengan cara 

memantau narasumber dan juga materi-

materi yang akan didiskusikan harus 

melalui tahap seleksi dan juga melalui 

persetujuan dari dosen agama di 

lingkungan setempat. Dosen agama di 

lingkungan UPN juga wajib memberikan 

materi di kegiatan-kegiatan UKKI, Jangan 

sampai semua pemateri berasal dari luar, 

karena dikhawatirkan materi-materi yang 

didiskusikan melenceng dari ajaran-ajaran 

Islam yang moderat. Selain materi yang 

menjadi bahan diskusi, tingkah laku, gerak 

gerik dan sopan santun mahasiswa juga 

menjadi tanggung jawab dosen PAI. Jangan 

sampai para anggota UKKI bertindak 

kurang sopan, berbicara kasar, dll. Hal ini 

harus dipantau oleh dosen PAI. Setidaknya 

dosen sudah mencontohkan mana yang 

baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu 

dosen PAI, anggota UKKI dan seluruh 

ajjaran pimpinan maupun civitas 

akademika UPN Veteran Jawa Timur 

dalam hal ini harus saling menopang dan 

mendukung satu sama lain, agar 

pengembangan Islam wasaṭiyyah ini bisa 

menyebar di lingkungan kampus bela 

Negara. 

 

III. KESIMPULAN  

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas 

tentang peran dosen PAI dalam 

mengembangkan karakter religius 

mahasiswa (Studi kasus pengembangan 

islam wasaṭiyyah bagi mahasiswa UKKI di 

UPN Veteran Jawa Timur), dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Dosen PAI sangat berperan penting 

dalam mengembangkan karakter religius 

mahasiswa, karena dalam hal ini dosen 

tidak hanya sebagai pengajar saja akan 

tetapi dosen juga memiliki beberapa tugas 

lainnya seperti mendidik, menjadi 

motivator, dosen sebagai sumber belajar, 

bahkan dosen juga sebagai pendorong 

keimanan mahasiswa, karena dalam hal ini 

tugas dosen agama sangat banyak termasuk 

mengawasi perilaku  mereka dan juga 

mencontohkan hal-hal yang sopan dan 

santun sesuai dengan ajaran syariat Islam. 
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Adapun terkait dengan pengembangan 

Islam wasaṭiyyah ini harus didiskusin oleh 

semua dosen PAI di UPN, karena harus 

menyamakan persepsi agar tidak 

terselipkan paham-paham radikalisme di 

lingkungan universitas. Dalam hal ini dosen 

agama juga memiliki andil yang sangat 

besar untuk mengawasi radikalisme di 

lingkungan universitas. 

Pengembangan Islam wasaṭiyyah di 

kegiatan UKKI bisa dimulai dari seleksi 

materi-materi dan juga narasumber yang 

akan mengisi diskusi, sehingga bisa 

disaring mana materi-materi dan juga 

narasumber yang belum atau kurang sesuai 

dengan Islam wasaṭiyyah. Dosen PAI juga 

harus aktif mengikuti diskusi yang 

diadakan UKKI karena untuk memantau 

jalannya diskusi dan juga untuk mengawasi 

tingkah laku mahasiswa yang 

mencerminkan akhlak seorang mahasiswa 

muslim.  

Kemudian faktor pendukung dan 

penghambat ada cukup banyak, diantara 

faktor pendukungnya adalah berasal dari 

faktor keluarga atau orangtua dan juga 

lingkungan sekitar di mana mahasiswa 

tinggal dan juga lingkungan kampus di 

mana mahasiswa belajar dan beraktivitas 

setiap harinya. Sedangkan faktor 

penghambatnya, seperti minimnya 

kesadaran mahasiswa untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang berbasis keislaman, 

karena mereka lebih menyukai kegiatan-

kegiatan seperti olahraga, paduan suara, 

pramuka, resimen mahasiswa dll.  

Akan tetapi faktor-faktor penghambat 

di atas jangan dijadikan beban, justru ini 

adalah udara ssegar bagi dosen PAI di 

lingkungan universitas, supaya lebih giat  

lagi dalam mengembangkan Islam 

wasaṭiyyah di lingkungan kampus, dan 

bagaimana caranya mengemas seemikian 

rupa agar para mahasiswa tertarik dan aktif 

mengikuti kegiatan di UKM UKKI ini.  

Semoga secuil tulisan ini bisa menjadi 

bahan evaluasi bagi para pakar PAI dan 

tentunya masih sangat jauh dari 

kesempurnaan, harapannya akan ada 

banyak terobosan-terobosan baru yang 

dihasilkan oleh para dosen PAI tentang 

tema-tema yang kontemporer, sehingga 

hasil penelitian-penelitian yang baru bisa 

kita terapkan di lingkungan universitas 

masing-masing. 
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Abstrak: Munculnya revolusi industri 4.0 memacu setiap orang untuk berlomba-lomba dalam 

berinovasi dalam bidang teknologi. Salah satu inovasi yang harus dilakukan dalam pendidikan 

adalah memunculkan Electonic Book (E-book). Adanya E-Book mutlak diperlukan dalam dunia 

pendidikan sebagai sarana menghadapi revolusi industri 4.0. Dalam pembuatan E-Book Ada 5 

tahapan yang harus dilakukan yaitu : (a) analisis, (b) perencanaan, (c) pengembangan, (d) 

evaluasi, dan (e) revisi. Dalam pembuatan E-book perlu menggunakan software khusus, software 

tersebut salah satunya adalah Flip Book Maker. Dalam pembuatan E-Book dengan Flip Book 

Maker minimal ada 17 langkah yang harus dilakukan. 

 

Kata Kunci: Pengembangan, E-Book, PAI 

 

Buku mempunyai peranan penting 

dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). 

Karena di dalamnya terdapat bahan ajar 

yang berupa materi dan juga langkah-

langkah yang akan dilakukan Pendidik dan 

peserta didik dalam belajar. Selain itu, buku 

juga bisa dijadikan sebagai pegangan peserta 

didik untuk belajar baik di kampus atau di 

luar kampus.  Oleh karena itulah keberadaan 

buku mutlak diperlukan.  

Buku merupakan bagian dari 

kelangsungan pendidikan. Dengan buku, 

pelaksanaan pendidikan dapat lebih lancar. 

Pendidikdapat mengelola kegiatan 

pembelajaran secara efektif dan efisien 

lewat sarana buku. Peserta didik pun dalam 

mengikuti kegiatan belajar dengan maksimal 

dengan sarana buku. Bahkan, administratur 

pendidikan dapat mengelola pendidikan 

dengan efektif dan efisien dengan 

berpedoman ada aturan-aturan dan kebijakan 

yang tertuang dalam buku, misalnya 

pedoman pelaksanaan pendidikan dan 

kurikulum. Atas dasar itulah, bangsa-bangsa 

Eropa (yang termasuk bangsa maju) 

berpendapat bahwa ”education without book 

is unthinkable” (Muslich, 2008). 

Buku mempunyai fungsi yang penting 

bagi pendidik dan peserta didik. Fungsi 

buku bagi pendidik adalah sebagai pedoman 

untuk mengidentifikasi apa yang harus 

diajarkan atau dipelajari oleh peserta didik, 

mengetahui urutan penyajian bahan ajar, 

mengetahui teknik dan metode 

pengajaranya, memperoleh bahan ajar secara 

mudah, mudah menggunaknya sebagai alat 

pembelajaran peserta didik di dalam atau 

diluar sekolah. Adapun fungsi buku bagi 

peserta didik adalah sebagi sarana kepastian 

tentang apa yang ia pelajari, alat kontrol 

untuk mengetahui seberapa banyak dan 

seberapa jauh ia telah menguasai materi 

pelajaran, alat belajar (di luar kelas buku 

teks berfungsi sebagai guru) di mana ia 

dapat menemukan petunjuk, teori, maupun 

konsep dan bahan-bahan latihan atau 

evaluasi. 

Di era revolusi industri 4.0 saat ini, 

dengan kemajuan teknologinya yang begitu 

cepat memacu para pakar teknologi 

mailto:fauzan.fs@um.ac.id
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pendidikan untuk melakukan inovasi 

pembelajaran, salah satu inovasi 

pembelajaran tersebut adalah adanya 

Electronic Book (E-Book) atau juga dikenal 

dengan buku elektronik. E-Book adalah 

buku elektronik yang tidak berbasis kertas 

tercetak, akan tetapi berbasis teknologi 

sehingga penggunaan kertas bisa 

diminimalisir. Sehingga pembuatan E-Book 

perlu digalakkan. Meskipun demikian 

keberadaan buku cetak juga patut 

dipertahankan, mengingat tidak semua orang 

mampu menguasai teknologi, selain itu 

keberadaan buku cetak juga sangat penting 

karena faktanya kita belum bisa lepas 

darinya dan masih belum siap sepenuhnya 

untuk menghilangkannya. 

Buku cetak saat ini menjadi pegangan 

wajib bagi peserta didik. Para pendidik bahu 

membahu membuat buku cetak sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. Adanya buku 

cetak telah lama ada dan menjadi primadona 

semua orang. Bahkan di dalam instansi 

pendidikan baik tingkat dasar, menengah, 

maupun perguruan tinggi koleksi buku cetak 

di perpustakaan menjadi kredit khusus 

dalam penilaian akreditasi. Keberadaan E-

Book juga tak kalah penting. E-Book 

mempunyai banyak kelebihan. Diantara 

kelebihan E-Book adalah murah 

mendapatkanya karena bisa di-copy paste 

atau di download secara gratis dari internet, 

dan juga telah disediakan oleh instansi 

pemerintah secara gratis. Selain itu E-Book 

juga mudah dan ringan dibawa kema-mana 

dengan disimpan di dalam flash disc, CD 

Room, atau yang lainnya. Hanya saja 

diantara kekurangannya adalah perlu alat-

alat elektronik untuk membukanya seperti 

komputer, laptop, ataupun hand phone tanpa 

alat tersebut E-Book tidak berguna.  

 

 

 

ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 

Merujuk beberapa literatur Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Revolusi 

industri terdiri dari dua kata yaitu revolusi 

dan industri. Revolusi perubahan 

ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan 

sosial) yang dilakukan dengan kekerasan 

(seperti dengan perlawanan bersenjata); 

perubahan yang cukup mendasar dalam 

suatu bidang. Industri perubahan radikal 

dalam usaha mencapai produksi dengan 

menggunakan mesin-mesin, baik untuk 

tenaga penggerak maupun untuk tenaga 

pemroses (https://kbbi.web.id/revolusi). Bila 

disimpulkan yang dimaksud dengan revolusi 

industri adalah perubahan yang berlangsung 

cepat dalam melaksanakan proses produksi 

yang pada awalnya pengerjaan proses 

produksi itu dikerjakan oleh manusia 

kemudian digantikan oleh mesin, dan barang 

yang diproduksi mempunyai nilai tambah 

(value added) yang bisa dikomersilkan. 

Dalam konteks revolusi industri dapat 

diartikan sebagai proses yang terjadi adalah 

perubahan sosial dan kebudayaan yang 

berlangsung secara cepat yang menyangkut 

kebutuhan pokok sesuai dengan keinginan 

masyarakat. Revolusi Industri telah 

mengubah cara kerja manusia yang 

awalanya dikejakan secara manual menjadi 

otomatis atau digital. Inovasi menjadi nilai 

lebih dan pelecut dalam perubahan tersebut. 

(Suwardana, 2018). 

Revolusi industri sejatinya telah 

terjadi dalam beberapa fase. Revolusi 

industri pertama terjadi pada tahun 1784 

yang wujudnya adalah menggunakan air dan 

uap untuk menunjang proses dan sistem 

industri. Revolusi industri kedua dimulai 

tahun 1870 ditandai dengan munculnya daya 

listrik yang digunakan dalam produksi 

masal. Revolusi industri ketiga dimulai 

tahun 1969 dengan menculnya kekuatan 

elektronik dan teknologi informasi untuk 

dalam proses produksi. Dan saat ini dunia 

telah memasuki era baru revolusi industri 

keempat, di mana kekuatannya bertopang 
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pada revolusi industri ketiga. Dalam abad 

ini, revolusi industri ini ditandai dengan 

kolaborasi beberapa teknologi sehingga 

memunculkan hal-hal baru dalam berbagai 

bidang dan ditandai dengan adanya 

digitalisasi dalam berbagai bidang, baik 

industri, administrasi, pendidikan, dan lain-

lain istilah revolusi industri terbaru dikenal 

dengan istilah Industri 4.0 (Tjandrawinata, 

2016). 

Istilah   Industri   4.0   sendiri   secara   

resmi   lahir   di Jerman   tepatnya   pada 

saat   diadakan   Hannover   Fair   pada 

tahun  2011. Negara  Jerman memiliki  

kepentingan  yang  besar  terkait  hal  ini,  

karena Industri   4.0   menjadi   bagian   dari   

kebijakan   rencana pembangunan 

pemerintah Jerman   yang   disebut dengan 

High-Tech   Strategy 2020. Kebijakan 

tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk 

mempertahankan Jerman sebagai negara 

yang berkuasa dalam bidang manufaktur. 

Beberapa negara juga berupaya menandingi 

munculnya era baru revolusi 4.0 tersebut 

dengan berbagai istilah yang berbeda seperti 

Smart Factories, Industrial Internet of 

Things, Smart Industry, atau Advanced     

Manufacturing. Meski menggunakan 

beberapa istilah yang berbeda, namun tujuan 

beberapa negara tersebut sama, yaitu untuk 

menyiapkan diri dalam menghadapi pasar 

global yang sangat dinamis. Kondisi tersebut 

dikarenakan adanya perkembangan 

teknologi digital dalam berbagai bidang 

yang sangat cepat (Prasetyo & Sutopo, W., 

2018). Industri 4.0 menjadikan proses 

produksi berjalan dengan internet sebagai 

penopang utama. Semua obyek dilengkapi 

perangkat teknologi yang dibantu sensor dan 

mampu berkomunikasi sendiri dengan 

sistem teknologi informasi (Prasetyo & 

Sutopo, W, 2017). 

Munculnya era revolusi industri 4.0 

memunculkan tantangan, khususnya bagi 

para dosen di Perguruan Tinggi. Dalam 

penelitian yang telah dilakukan oleh Harto 

(2018) Pada era industri 4.0 para dosen 

dituntut untuk memiliki empat kompetensi; 

pertama, menguasai penggunaan teknologi 

digital serta penerapannya. Kedua, memiliki 

kompetensi kepemimpinan sehingga mampu 

mengarahkan mahasiswa dalam menguasai 

teknologi. Ketiga, mempunyai kemampuan 

memprediksi dengan tepat arah gejolak 

perubahan dan menyiapkan langkah strategis 

dalam menghadapinya. Keempat, 

mempunyai kompetensi dalam 

mengendalikan diri dari segala gejolak 

perubahan, dan berupaya menghadapinya 

dengan memunculkan ide, inovasi, serta 

kreativitas. 

 

PENGERTIAN BUKU AJAR PAI 

Buku ajar terdiri dari dua kata yaitu 

buku dan ajar. Dalam KBBI, buku adalah 

lembar kertas yang berjilid yang berisi 

tulisan (https://kbbi.web.id/buku). Dan ajar 

adalah petunjuk yang diberikan kepada 

orang supaya diketahui (diturut) 

(https://kbbi.web.id/ajar). Dari kedua kata 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, buku ajar 

adalah  lembar kertas yang berjilid yang 

berisi tulisan sebagai petunjuk yang 

diberikan kepada seseorang supaya 

diketahui. Buku ajar adalah bahan tertulis 

yang menyajikan ilmu pengetahuan. Oleh 

pengarangnya isi buku didapat dari berbagai 

cara misalnya: hasil penelitian, hasil 

pengamatan, aktualisasi pengalaman, 

otobiografi, atau hasil imajinasi seseorang 

yang disebut sebagai fiksi (Majid, 

2007:175). Buku ajar merupakan salah satu 

komponen penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Buku ajar dapat difungsikan 

sebagai sumber informasi maupun media 

pembelajaran. Sebagai sumber informasi, 

buku ajar dapat menjadi sumber untuk 

mendapatkan informasi sejalan dengan 

tujuan dan lingkup pembahasannya. Sebagai 

media, buku ajar dapat dimanfaatkan 

sebagai instrumen untuk mengadakan 

kegiatan-kegiatan tertentu sejalan dengan 

https://kbbi.web.id/buku
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bentuk-bentuk pengalaman belajar maupun 

target hasil yang ingin dicapai (Kholisin dan 

Acmad Tohe, 2003:1). Buku ajar adalah  

bahan tertulis yang menyajikan ilmu 

pengetahuan sebagai sumber belajar yang 

dirancang secara khusus, segaja dirancang, 

dan dikembangkan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran (Fauzan, 2016). Dari beberapa 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

buku ajar merupakan bahan tertulis yang 

menyajikan ilmu pengetahuan yang 

digunakan sebagai sumber informasi, media, 

dan  instrumen untuk mengadakan kegiatan-

kegiatan tertentu sejalan dengan bentuk-

bentuk pengalaman belajar maupun target 

hasil yang ingin dicapai. 

 

FUNGSI BUKU AJAR PAI 

Buku ajar mempunyai fungsi yang 

sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran.  Adapun fungsi tersebut yaitu: 

(1) memberikan petunjuk yag jelas dalam 

proses pembelajaran, (2) sebagai alat dan 

bahan yang lengkap untuk keperuan 

pendidikan, (3) sebagai media penghubung 

antara pendidik dan peserta didik, (4) 

sebagai sarana belajar peserta didik dalam 

belajar mandiri dan (5) dapat digunakan 

sebagai  sumber perbaikan terhadap ilmu, 

informasi, atau pengetahuan yang telah 

dimiliki (Fauzan, 2016). Adapun Fisher 

(dalam Kholisin dan Acmad Tohe, 2003:5) 

mengemukakan lima fungsi buku ajar, yaitu: 

(1) sebagai bahan utama bahasan bagi guru, 

(2) sebagai acuan guru dalam memberikan 

pekerjaan rumah dan tugas-tugas pada 

siswa, (3) sebagai pegangan siswa dalam 

proses belajar, (4) sebagai dasar membuat 

soal-soal ujian, dan (5) sebagai sumber 

pengembangan ketrampilan belajar. 

Dari pendapat di atas ada beberapa 

fungsi dari buku ajar. Fungsi-fungsi tersebut 

sebagaimana berikut. (1) memberikan 

petunjuk yag jelas dalam proses 

pembelajaran, (2) sebagai alat dan bahan 

yang lengkap untuk keperuan pendidikan, 

(3) sebagai media penghubung antara 

pendidik dan peserta didik, (4) sebagai 

sarana belajar peserta didik dalam belajar 

mandiri dan (5) dapat digunakan sebagai  

sumber perbaikan terhadap ilmu, informasi, 

atau pengetahuan yang telah dimiliki, (6) 

sebagai bahan utama bahasan bagi guru, (7) 

sebagai acuan guru dalam memberikan 

pekerjaan rumah dan tugas-tugas pada 

siswa, (8) sebagai pegangan siswa dalam 

proses belajar, (9) sebagai dasar membuat 

soal-soal ujian, dan (10) sebagai sumber 

pengembangan ketrampilan belajar. 

Adapun buku teks yang berkualitas 

harus memenuhi kriteria: (1) Menarik minat 

siswa untuk belajar menggunakannya, (2) 

mampu memberikan motivasi untuk belajar 

bagi para pemakainya, (3) memuat ilustrasi 

yang menarik hati bagi para penggunanya, 

(4) mempertimbangkan aspek-aspek 

linguistik, budaya, dan lingkungan sehingga 

sesuai dengan kemampuan siswa yang 

menggunakannya, (5) merangsang 

aktivitasaktivitas pribadi siswa untuk belajar 

mandiri, (6) mempunyai sudut pandang yang 

jelas, terarah dan tegas, sehingga tidak 

membingungkan siswa yang 

menggunakannya, dan (7) Mampu memberi 

pengayaan materi bagi siswa yang 

menggunakannya (Bonawati, 2007). 

 

ELECTRONIC BOOK (E-BOOK)  

E-book adalah singkatan dari 

Electronic Book atau buku elektronik. E-

book adalah buku elektronik dan untuk 

membukanya perlu alat elektronik. E-book 

biasanya berupa file yang bermacam-

macam, ada yang berupa pdf (portable 

document format) yang dibuka dengan 

program Acrobat Reader atau sejenisnya. 

Ada pula yang bentuknyamenggunakan 

format htm, yang dapat dibuka dengan 

browsing atau internet eksplorer secara 

offline. Dan ada juga formatnya berupa 

exe. Yang paling banyak, E-Book 

menggunakan bentuk format pdf karena 
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lebih mudah dalam mempergunakannya dan 

mudah dalam mengolah security-nya 

(Almadani, 2016). E-Book merupakan 

bentuk elektronik dari buku teks yang dapat 

dibaca pada layar desktop atau laptop, PDA, 

atau perangkat portabel lainnya, juga bisa 

dibuka pada perangkat keras pembaca E-

Book. E-Book dapat menggunakan berbagai 

format file yang ada dan juga bisa 

menggabungkan fitur lain, seperti 

annotations, audio dan video, dan hyperlink 

(Muhammad, Rahadian, D., & Safitri, E. R, 

2017). E-Book sebenarnya tidak jauh 

berbeda dengan buku cetak. Hanya saja 

bentuk E-Book berupa elektronik yang perlu 

alat khusus untuk membukanya. Untuk isi, 

langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi 

E-Book sama dengan buku cetak. Oleh 

karena itu bila seorang pendidik bisa 

membuat buku cetak, maka kemungkinan 

besar dia bisa membuat E-Book.  

Dalam membuat E-Book perlu 

memperhatikan struktur isi dari E-Book, 

adapun struktur isi E-Book terdiri atas: (1) 

bagian awal, (2) bagian isi atau tubuh, (3) 

daftar pustaka, dan (4) kata penting. Pada 

bagian awal terdiri atas: (1) halaman judul 

luar (cover), (2) halaman judul dalam, (3) 

halaman pengesahan, (4) Prakata, dan (5) 

daftar isi. Bagian isi/tubuh terdiri atas 

beberapa bab atau bagian. Tiap bab dapat 

berisi beberapa subbab atau subbagian. Isi 

tiap bab secara umum isi terdiri atas tiga 

bagian: (1) pendahuluan, (2) penyajian, dan 

(3) penutup. Pendahuluan, berisi: sasaran 

pembelajaran, kemampuan yang mahasiswa 

yang menjadi prasyarat, keterkaitan bahan 

pembelajaran dengan pokok bahasan 

lainnya, manfaat atau pentingnya bahan 

pembelajaran ini, petunjuk belajar 

mahasiswa, dan penjelasan tentang hal hal 

yang perlu dilakukan mahasiswa. Penyajian, 

berisi judul bab, subbab, uraian dan 

penjelasan yang diikuti contoh-contoh, 

kasus, ilustrasigrafik, gambar, konsep, teori 

dan bahan lain yang perlu disampaikan 

kepada siswa yang relevan dengan pokok 

bahasan. Penutup, berisi soal Latihan atau 

kasus, dan umpan balik dan Tindak lanjut, 

tujauannya adalah mengukur sejauh mana 

pemahaman mahasiswa terhadap materi 

yang dipelajar. Daftar Pustaka berisi buku-

buku yang menjadi rujukan. Buku bisa 

berupa buku cetak, E-Book, jurnal ilmiah, 

atau rujukan yang lain yang relevan. Dan 

daftar kata penting bersisi kata-kata penting 

yang menjadi penekanan dan kata kunci 

bahasan dalam buku. 

 

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN E-

BOOK 

Menurut Almadani (2016) ada 

beberapa kelebihan dari E-Book diantaranya 

adalah sebagaimana berikut. (a) Ukuran fisik 

kecil, Karena E-Book  memiliki format 

digital, dia dapat disimpan dalam penyimpan 

data (hard disk, CD-ROM, DVD) dalam 

format yang kompak. Puluhan, bahkan 

ratusan buku dapat disimpan dalam sebuah 

DVD sehingga tidak memerlukan banyak 

tempat (ruangan yang besar). (b) Mudah 

dibawa, karena E-Book bisa disimpan dalam 

hard disk  yang ada di komputer atau laptop, 

bisa disimpan dalam CD room, DVD, 

maupun flash disk. (c) Tidak lapuk, E-Book 

 tidak menjadi lapuk layaknya buku biasa. 

Format digital dari E-Book  dapat bertahan 

sepanjang masa dengan kualitas yang tidak 

berubah. (d) Mudah diproses, Isi dari E-

Book dapat dilacak, di-search dengan mudah 

dan cepat. Hal ini sangat bermanfaat bagi 

orang yang melakukan studi literatur. (e) 

Penggandaan (duplikasi, copying) E-Book  

mudah dan murah. (f) Mudah 

didistribusikan, Pendistribusian dapat 

menggunakan media elektronik seperti 

Internet. Sehingga pengiriman E-Book dari 

satu kota ke kota lain, dan dari satu negara 

ke negara yang lain tidak memerlukan waktu 

yang lama. 
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LANGKAH-LANGKAH 

PENGEMBANGAN E-BOOK PAI 

Dalam mengembagangkan E-Book 

ada beberapa langkah yang harus dilakukan. 

Langkah-langkah ini harus dilakukan untuk 

menjadikan buku yang dikembangkan 

berkualitas. Menurut Borg dan Gall dalam 

Muhaiban (2016: 251) ada 6 langkah utama 

dalam pengembangan sebuah produk. 

Adapun langkah-langkahnya yaitu: (1) 

analisis kebutuhan, (2) desain, (3) 

pengembangan, (4) uji coba, (5) revisi, dan 

(6) diseminasi, produksi, dan distribusi. 

Dalam langkah-langkah tersebut akan 

menghasilkan produk tertentu dan produk 

yang dihasilkan akan diuji kefektifannya 

(Sugiono, 2010: 407).  

1. Analisis Kebutuhan 

Dalam analisis kebutuhan ada dua 

langkah yang akan dilaksanakan, yaitu studi 

lapangan dan studi kepustakaan. Studi 

lapangan yang dimaksud adalah observasi 

berkaitan dengan kurikulum yang digunakan 

dalam pembelajaran PAI di Perguruan 

Tinggi. Sedangkan studi pustaka yang harus 

dilakukan adalah dengan menelaah bahan-

bahan pustaka dan buku-buku referensi yang 

akan digunakan dalam pengembangan 

produk yang akan dihasilkan. 

2. Desain 

Desain yang akan dibuat berkaitan 

dengan dua hal, yaitu desain materi dan 

desain produk. Materi yang akan 

dikembangkan diambil dari buku-buku 

referensi yang digunakan dalam matakuliah 

PAI. Adapun desain produk berkaitan 

dengan isi buku yang akan dibuat, meliputi 

sampul depan, petunjuk penggunaan daftar 

isi, pendahuluan, isi buku, latihan, 

kesimpulan, dan daftar rujukan. 

3. Pengembangan 

Kegiatan pengembangan merupakan 

kegiatan untuk melaksanakan dan 

mewujudkan semua hal yang dirancang dan 

disusun dalam tahap perancangan. Ada 

beberapa tahap dalam pengembangan E-

Book untuk matakuliah PAI adapun tahapan-

tahapannya sebagaimana berikut. 

a. Perencanaan E-Book matakuliah PAI 

yang akan dibuat. 

b. Pembuatan buku matakuliah PAI dalam 

program MS Word. 

c. Pembuatan E-Book PAI dengan 

menggunakan Software tertentu.  

 

 

4. Uji Coba 

Untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan produk yang dihasilkan tentunya 

produk tersebut perlu diuji cobakan. Dalam 

uji coba ada dua hal yang akan dilakukan, 

yaitu uji coba ahli dan uji coba lapangan. Uji 

coba ahli, dilakukan dengan memberikan 

hasil produk yang telah dikembangkan 

kepada ahli media pembelajaran dan ahli 

materi pembelajaran matakuliah PAI. Kedua 

ahli tersebut akan menilai, menvalidasi, dan 

memberikan masukan pada produk yang 

dihasilkan. Untuk menyempurnakan produk, 

produk yang dihasilkan akan didiskusikan 

dengan para pengampu matakuliah PAI. 

Sedangkan uji lapangan dilakukan dengan 

menerapkan produk yang dihasilkan kepada 

kelompok kecil yaitu pada 10 mahasiswa 

yang sedang mengambil matakuliah PAI. 

Untuk memperoleh data dari uji coba 

tersebut, digunakan angket dan pedoman 

wawancara yang berkaitan dengan produk 

yang diuji cobakan. 

5. Revisi 

Revisi atau perbaikan didasarkan pada 

masukan yang telah diperoleh dalam uji 

coba. Masukan itu berasal dari ahli media, 

ahli materi, para pengampu matakuliah PAI. 

Harapan dari masukan yang diperoleh dapat 

digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki 

produk yang dihasilkan sehingga produk 

tersebut sesuai dengan kebutuhan. 

6. Diseminasi, produksi, dan distribusi 

Tahap selanjutnya adalah diseminasi. 

Dalam tahap ini, para pengampu matakuliah 

PAI diminta untuk menelaah kembali 
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produk yang dihasilkan. Dalam telaah 

tersebut diharapkan ada masukan yang 

membangun sehingga produk yang 

dihasilkan benar-benar layak untuk 

diproduksi masal. Setelah itu E-Book 

matakuliah PAI diproduksi secara masal. 

Selanjutnya E-Book tersebut didistribusikan 

kepada para pengampu matakuliah PAI di 

Perguruan Tinggi. 

 

SOFTWARE DALAM 

MENGEMBANGKAN E-BOOK UNTUK 

MATAKULIAH PAI 

Ada beberapa Software yang bisa 

digunakan dalam pengembangan E-Book 

untuk Matakuliah PAI, diantaranya adalah 

Software Flip Book Maker. 

1. Software Flip Book Maker 

Flip book maker merupakan salah satu 

software yang dapat digunakan untuk 

menyajikan E-Book daalam tampilan 

elektronik. Flip book maker adalah sebuah 

software yang bisa membuat buku dalam 

bentuk elektronik yang bisa dibuka dan 

ditutup sebagaiamana buku cetak. Software 

flip book maker dapat membuat dan 

mengubah file pdf, image, atau photo 

menjadi sebuah buku atau album fisik ketika 

kita buka per halamannya. Hasil akhir dapat 

disimpan dalam format  swf, exe, dan html 

(Wijayanto, 2011:626).  

Software flip book maker merupakan 

sowftware pengembang. Software ini 

memiliki spesifikasi input file gambar atau 

tulisan yang kemudian diproses dengan 

sistematis sehingga menghasilkan gambar 

yang tersusun. Hasil akhirnya dapat 

dikatakan mirip dengan buku, sehingga 

software ini dikatakan sebagai software 

pengembang buku (Praherdhiono, 2014:1). 

Untuk mendapatkan software flip book 

maker bisa di unduh dengan menggunakan 

link Download Ncesoft Flip Book Maker. 

2. Penyiapan Bahan-Bahan E-Book 

Untuk Matakuliah PAI Dengan 

Software Flip Book Maker 

Sebelum membuat E-Book degan 

menggunakan software flip book maker 

maka perlu disiapkan hal-hal berikut. 

a. Siapkan file buku PAI yang akan 

dijadikan E-Book. File bisa berbentuk 

berupa pdf, image, foto, atau video.  

b. Bila ingin menjadikan buku PAI yang 

berupa buku cetak menjadi E-Book, maka 

scan buku tersebut dengan alat scan dan 

simpanlan scan buku cetak tersebut 

dalam bentuk file pdf atau foto. 

Simpanlah file yang sudah di-scan 

tersebut dalam folder dengan nama 

tertentu agar mempermudah proses 

pencarian. 

3. Langkah-Langkah Pembuatan E-Book 

Untuk Matakuliah PAI dengan 

Menggunakan  Software Flip Book 

Maker 

Setelah bahan-bahan yang akan 

digunakan untuk pembuatan E-Book 

berbasis software flip book maker siap 

digunakan, langkah selanjutnya adalah 

merubahnya dalam bentuk E-Book. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan 

sebagaimana berikut. 

a. Klik software flip book maker yang ada 

dalam komputer atau laptop sebanyak 

dengan klik kiri dua kali. 

b. Masukkan nomer seri sesuai dengan 

software flip book maker yang sudah di 

download. 

c. Klik next untuk melanjutkan dengan klik 

kiri . 

d. Pilih I accept the agreement, kemudian 

klik next untuk melanjutkan dengan klik 

kiri. 

e. Klik next sampai tiga kali untuk 

melanjutkan dengan klik kiri. 

f. Setelah itu install software flip book 

maker dengan cara klik install dengan 

klik kiri. 

g. Selanjutnya, tunggu proses penginstalan 

sampai berhasil. 

h. Setelah software flip book maker 

terinstal, klik finish dengan klik kiri. 

http://adf.ly/TAbYp
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i. Klik add photo/PDF/FLV untuk 

memasukkan file yang berupa foto, pdf, 

atau FLV yang sudah disiapkan di dalam 

komputer atau laptop, kemudian klik 

open UNTUK membuka dengan klik kiri. 

j. Tunggu proses dibukanya file. 

k. Bila ingin menambahkan video klik add 

file dengan klik kiri. 

l. Pilih file video yang ada dalam komputer 

atau laptop. Klik open dengan klik kiri, 

kemudian tunggu proses perekaman file 

video ke dalam software flip book maker. 

m. Setelah file video berhasil dibuka, 

selanjutnya pilih 2 style untuk memilih 

tampilan E-Book. 

n. Selanjutnya publish menjadi E-Book, 

dengan cara klik dengan klik kiri 3 

publish. Kemudian klik exe dengan klik 

kiri sebagai versi yang paling dominan 

pada platform windows. 

o. Klik ok dengan klik kiri untuk 

menyimpan E-Book dalam komputer atau 

laptop. 

p. Tunggu proses penyimpanan data. 

q. Setelah berhasil disimpan, klik ok dengan 

klik kiri untuk memastikan bahwa E-

Book benar-benar ingin disimpan. 

r. E-Book berhasil disimpan dan bisa 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

 

SIMPULAN 

1. Munculnya revolusi industri 4.0 memacu 

setiap orang untuk berlomba-lomba 

dalam berinovasi, khususnya dalam 

bidang teknologi. 

2. Adaya Electonic Book (E-book) mutlak 

diperlukan dalam dunia pendidikan 

sebagai sarana menghadapi revolusi 

industri 4.0. 

3. Dalam pembuatan E-Book Ada 5 tahapan 

yang harus dilakukan yaitu : (a) analisis, 

(b) perencanaan, (c) pengembangan, (d) 

evaluasi, dan (e) revisi. 

4. Dalam pembuatan E-book perlu 

menggunakan software khusus, software 

tersebut salah satunya adalah Flip Book 

Maker  

5. Dalam pembuatan E-Book dengan Flip 

Book Maker minimal ada 17 langkah 

yang harus dilakukan. 
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