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MEMBANGUN BANGSA BERKARAKTER NILAI IMAN DAN TAKWA 
DALAM PEMBELAJARAN* 

 
Oleh: Proil Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd† 

A. Pendahuluan 
Dinamika perkembangan dunia pendidikan nasional lima tahun terakhir 

diwarnai oleh lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
yang disusul dengan lahirnya PP No 74 tahun 2008 tentang guru. UU tersebut Iahir 
dengan pertimbangan bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan 
merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas 
manusia Indonesia yang berirnan, bertakwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu 
pengetahuan, teknologi dan seni dalam menuju masyarakat yang maju, adil, makmur 
dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selian itu, 
dalam rangka menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan 
relevansi serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu 
menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehiudpan lokal, nasional 
dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen 
secara terencana, terarah dan berkesinambungan. 

 
Hal yang teramat penting untuk garis bawahi dalam dasar pertimbangan UU di 

atas adalah ungkapan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa ditempatkan 
sebagai dasar pijak yang pertama. Hal tersebut diperkuat oleh rumusan tujuan 
pendidikan nasional yang terungkap dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3 sebagai berikut: 

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

 
Berdasarkan tujuan pendidikan nasional di atas jelaslah bahwa core value 

pembangunan karakter bangsa yang pertama berorientasi kepada upaya 
mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Dengan demikian, jelaslah bahwa nilai Iman dan Takwa (IMTAK) merupakan nilai 
strategis dan dijungjung tinggi oleh bangsa Indonesia sekaligus menjadi cita-cita 
pertama yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan pendidikan nasional. 

 
Dalam tataran operasional, maka pengejawantahan cita-cita pembangunan 

manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa melalui pendidikan terletak pada 
pundak guru. Dengan demikian, komunitas guru mempunyai peran dan kedudukan 
strategis dalam pembangunan nasional khususnya dalam mewujudkan tujuan 
pendidikan tersebut di atas. UU No 14 Tahun 2005 mendefinisikan guru sebagai 
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Dengan 
ditegaskannya guru sebagai pekerjaan profesional otomatis menuntut adanya prinsip 
                                                        
* Makalah dipresentasikan pada acara Seminar Nasional Pendidikan Nilai-Karakter, pada tanggal 28 
Juli 2010, di Ruang Auditorium Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). 
† Guru Besar UPI dan Ketua Program Studi Pendidikan Umum/Nilai Sekolah Pascasarjana UPI. 



profesionalitas yang selayaknya dijungjung tinggi dan dipraktekan oleh para guru, 
seorang guru hendaknya memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi yang jelas. 
 

Demikian halnya dengan upaya menciptakan manusia yang beriman dan 
bertakwa, maka faktor kompetensi guru sebagai seorang pendidik sangatlah penting, 
terlebih objek yang menjadi sasaran pekerjaanya adalah peserta didik yang 
diibaratkan kertas putih dengan segudang potensi bawaan di dalamnya, gurulah yang 
akan menentukan apa yang hendak dituangkan dalam kertas tersebut, berkualitas 
tidanya tergantung kepada sejauhmana guru bisa menempatkan dirinya sebagai 
pendidik yang memiliki kapasitas dan kompetensi professional dalam menanamkan 
nilai iman dan takwa. 

 
Dalam tataran normatif betapa mulia dan strategisnya kedudukan guru, namun 

dalam realitas dilapangan tidak sedikit guru yang tidak mencerminkan peran 
strategisnya sebagai guru, bahkan ia jauh dari garis jati diri keguruan, penyimpangan-
penyimpangan moral yang jauh dan nilai iman dan takwa, tampilan kepribadian yang 
tidak sewajarnya, landasan penguasaan norma-norma agama yang lemah dan 
sejumlah patologi sosial lainya tidak jarang kita temukan. Banyak faktor tentunya 
yang mempengaruhi hal tersebut terjadi, yang jelas jika dibiarkan hal ini dapat 
memberikan ekses buruk bagi dunia pendidikan, khususnya terhadap kualitas lulusan 
dan output pendidikan. Proses pendidikan akan jauh dari tujuanya, sehingga menjadi 
sangat urgen untuk dilakukanya sebuah upaya stratgis dalam mempersiapkan sosok 
guru yang mampu menjadi panutan dan melaksanakan profesinya secara profesional. 

 
Dalam konteks upaya menanamkan nilai iman dan takwa, maka guru harus 

memiliki kecakapan yang mumpuni dalam menanamkan nilai iman dan takwa 
tersebut melalui proses pembelajaran yang ia laksanakan sehari-hari. 
 
B. Pendidikan Karakter 

 
"Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba Ku dalam keadaan 

lurus, suci, dan bersih. Kemudian datanglah syetan yang menggelincirkan mereka dan 
menyesatkannya dari kebenaran agama mereka”(Alhadist). Dalam konteks lain 
diungkapkan pula bahwa "Sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul dari diri anak 
bukanlah lahir dari fitrah mereka. Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena 
kurangnya peringatan sejak dini dari orang tua dan para pendidik. Semakin dewasa 
usia anak, semakin sulit pula baginya untuk meninggalkan sifat-sifat buruk. Banyak 
sekali orang dewasa yang menyadari sifat-sifat buruknya, tetapi tidak mampu 
mengubahnya, karena sifat-sifat buruk yang sudah kuat mengakar di dalam dirinya, 
dan menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Maka berbahagialah para orang 
tua yang selalu memperingati dan mencegah anaknya dari sifat-sifat buruk sejak dini, 
karena dengan Demikian, mereka telah menyiapkan dasar kuat bagi kehidupan anak 
dimasa datang.” 

 
Betapa penting bimbingan intensif terhadap anak usia dini, agar anak selalu 

memiliki karakter yang baik hidup selalu lurus, suci, dan bersih. Keluarga merupakan 
tempat yang paling pertama dan utama dalam melaksanakan pembinaan dan 
bimbimbingan yang maksimal. Orang tua adalah insan pendidik yang kaffah yakni 
satu ucap dan perbuatan diperhadapkan kepada Tuhan Yang Maha Rahman dan 
Rahim, sekaligus bertanggung jawab akan peletakan dan upaya maksimal untuk 



melahirkan anak-anak yang berkarakter baik. Hasil bimbingan yang dilakukannya 
akan terlihat langsnmg, saat anak berangsur-angsur berkembang tampil dalam 
kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Pada hakikatnya awal dasar pembentukan 
generasi yang saleh dan tidak saleh bermula dari upaya yang dilakukan para orang tua 
dalam keluarga. Orang tualah yang harus mepertanggung jawabkan perilaku anak-
anaknya dihadapan pengadilan masyarakat yang terbuka luas tanpa batas, dan 
dihadapan pengadilan Maha Adil Allah swt nanti di yaumil akhir. 
 

Hukuman masyarakat terhadap anak yang berprilaku kurang baik, biasanya 
yang pertama kali muncul pernyataan adalah anak itu anaknya siapa. Pertanyaan itu 
seo1ah-olah sedang mengawali proses hukum yang sangat mendasar dilakukan 
masyarakat. Apabila jawaban yang disampaikan sesuai dengan pertanyaan tadi, maka 
pertanyaan selanjutnya muncul penilaian maksimal tentang siapa sebenamya orang 
tua itu. Bahkan tidak sampai disitu saja tetapi merembet kepada turunan ayah, ibu, 
kakek, nenek, bahkan saudaranya ikut terbawa, lingkungannya tidak luput dari 
dakwaan masyarakat. Begitu sensitifenya dalam hal penilian terhadap para orang tua 
yang salah seorang anaknya tidak berakhlak karimah. Biasanya kata-kata filosofi 
sunda yang sering muncul adalah "Teng manuk teng anak merak kukuncungan" atau 
"Uyah mah tara tees ka luhur". Ungkapan itu mengisyaratkan bahwa tetesan perilaku 
orang tua akan berakibat dan terus mengalir membekas pada anaknya. Bahkan dalam 
ungkapan lain mengingatkan jika ingin melihat bagaimana saya (orang tua), maka 
lihatlah anak-anaknya. Dalam pandangan lain bahwa ucapan, perbuatan anak-anak itu 
adalah hakikatnya pribadi orang tuanya. Amati hayati dan tafakurilah perilaku anak-
anak kita di dalam dan di luar rumah, sebab ini adalah sebagai jelmaan kita sebagai 
orang tua. Astaghfirullah, subhanalloh, masya Allah semoga Allah menghiasi 
keluarga kita dengan akhlakul karimah, yakni karakter yang baik, lurus, bersih yang 
dibekalkan kepada insan yang lahir. 
 

Betapa besar pengaruh orang tua terhadap perilaku anak-anaknya. Bahkan 
diungkapkan dalam hadis, bahwa setiap anak lahir dalam fitrah, yakni kekuatan latin 
atau potensi yang diberikan Allah kepada setiap insan yang lahir. Hal itu diperlukan 
adanya bimbingan atau asuhan yang maksimal dari orang tua. Hasilnya akan 
ditentukan sesuai dengan upaya yang telah dilakukannya, jadi anak yang berkarakter 
baiklah atau justru sebaliknya. Perlu diingat bahwa upaya yang maksimal diperlukan 
pula berdo’a dengan khusyu kepada Allah swt., karena do’a adalah senjata yang 
paling ampuh, jantungnya ibadah, hal yang tidak boleh diabaikan. 
 

Menumt Ulwan N (1982), ada beberapa hal yang seyogyanya diketahui para 
orang tua dalam upaya mendidik anak-anaknya. yakni (1) mengenalkan tauhid, (2) 
mentalmik, (3) mencukur rambut kepala bawaan lahir, (4) memberikan nama yang 
baik, (5) aqiqah, (6) menghitan, (7) mendidik, dan (8) menikahkan. Pertama orang tua 
berkewajikan untuk mengenalkan tauhid melalui adzan diperdengarkan pada telinga 
kanan, dan ikomah pada telinga kiri saat anak lahir. Alunan ayat·ayat suci, 
pembiasaan mmgungkapkan kaljmat-kalimat thoyyibah, memberikan makanan yang 
halal dan thoyyib, selalu melakukan amal-amal saleh, mensenandungkan lagu-lagu 
yang bernafaskan religi, menumbuhkan kasih sayang, membiasakan bersilaturahmi 
melalui tholabul ilmi, shalat berjamaah, dan pertemuan yang bermanfaat. Dsb. Kedua 
mentahnik artinya menyuapi anak sebelum memberikan makanan dan minuman yang 
lain. Rasul dengan mengunyah kurma matang hingga lembut, kemudian disuapkan 
pada mulut anak dan sampai mengena pada langit-langit mulut anak, besar sekali 



manfaatnya demi kemajuan anak masa depan. Tiga mencukur rambut kepala anak 
yang dibawa sejak lahir, dan sebagai upaya akan menciptakan kebersihan lahir 
diharapkan batinnya pula, Empat memberikan nama yang baik. Nama adalah identitas 
yang akan terus disebut hingga wafat kembali kepada yang Maha Kuasa. Nama yang 
baik memiliki makna yang mungkin dapat melahirkan watak yang sesuai dengan 
makna nama anak tersebut. Lima menyembelih hewan aqiqah adalah menyembelih 
kambing atau domba pada hari ketujuh atau keempat belas kelahiran anak, sebagai 
rasa syukur kepada Allah swt. dan disyariatkan dalam agama Islam. Enam menghitan 
adalah mengerat, memotong atau menghilangkan daging kulup yang menutupi penis 
laki-laki sebagai yang disunahkan dan disyariatkan. Tujuh mendidik anak dengan 
upaya yang paling pertama adalah mengenalkan dan mencintai nabi Allah terutama 
Nabi Muhammad saw, dan keluarganya, dan membaca al quran yang baik dan benar. 
Delapan menikahkan dengan memilihkan jodoh yang unggul, hidup di ditengah 
masyarakat yang unggul, dan dibekali bimbingan dengan nilai-nilai ilahiyah dan 
masyarakat yang unggul, menyerahkan kepada suaminya dengan penuh ikhlas dan 
pengharapan kepada Allah Swt. Untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan 
rohmah. 

Ada tulisan yang perlu dicermati orang tua dalam proses pendidikan anak. 
Golman, D (2001) mengungkapkan bahwa "Pengalaman masa lalu merupakan 
pelajaran bagi kehidupan anak. "Jika anak hidup dengan kecaman,ia akan belajar 
untuk menyalahkan. Jika anak hidup dengan permusuhan, ia akan belajar untuk 
berkelahi. Jika anak hidup dengan ejekan, ia akan belajar untuk selalu merasa malu. 
Jika anak hidup dengan toleransi, ia akan belajar untuk bersabar. Jika anak hidup 
dalam dorongan dan semangat, ia belajar untuk percaya. Jika anak hidup dengan 
pujian, ia belajar untuk manghargai. Jika anak hidup dengan kejujuran, ia belajar 
dengan keadilan. Jika anak hidup dengan restu dan persetujuan, ia belajar untuk 
menyukai diri mereka sendiri. Jika anak hidup dengan penerimaan dan persahabatan, 
ia belajar untuk menemukan cinta di dunia ini ". 

 
Didildah anak-anakmua sejak dini, karena dia akan hidup pada jamannya (Al 

hadist). Pernyataan tersebut manggambarkan bahwa pembinaan karakter pada usia 
dini akan menjadikan anak tumbuh dan matang saat mereka hidup remaja dan dewasa. 
Addabanii robbi fahsana ta’dibi (al hadist) aku telah didik oleh Tuhan maka menjadi 
baik aku, Sifat nabi yang paling popular yakni 1) al basyariyyah (kemanusiaan), 2) al 
ismah (suci dari dosa), 3) al kamiilah (sempuma), 4) shidiq (benar dalam ucapan dan 
perbuatan), 5) tabligh (selalu menyampaikan), 6) amanah (memanfaatkan kesempatan 
sesuai dengan yang seharusnya), 7)fathonah (cerdas). 

"Hendaklah kamu hawatir meninggalkan generasi dalam keadaan lemah” (al 
Quran). Para orang tua hendaklah selalu memberikan bekal yang maksimal melalui 
pendidikan secara dini. Daya ingat anak lebih kuat tajam dan bertahan lebih lama bila 
dibandingkan dengan yang lebih tua. Mengamati parilaku anak, remaja, orang tua, 
dewasa sekarang ini sepertinya kurang memperhatikan dan memperhitungkan 
perbuatan yang membawa keselamatan, ketentraman, keberhasilan, dan kebahagiaan 
secara maksimal sekarang dan akan datang. Dan ini kesalahan siapa? Dalam hal ini 
tidak mudah untuk menyalahkan siapapun, karena pendidikan karakter menjadi 
tanggung jawab bersama, yakni orang tua di rumah, guru di sekolah, para (tokoh di 
lingkungan masyarakat. Apabila semuanya solid dan bertanggung jawab dalam ( 
persiapan, pelaksanaan, dan pembinaan secara berkelanjutan dalam pendidikan 
karakter maka (insya Alloh bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maqoman 
mahmuda di tengah bangsa lainnya. Wallohu alam. 



C. Nilai dan Pendidikan Nilai 
 

Kata value, berasal dan bahasa Latin valare atau bahasa Prancis Kuno valoir 
yang (artinya nilai. Valare, valoir, value atau nilai dapat dimaknai sebagai harga. Hal 
ini selaras dengan definisi nilai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:690) 
yang diartikan sabagai harga. Namun, kalau kata tersebut sudah dihubungkan dengan 
suatu obyek atau (dipersepsi dan suatu sudut pandang tertentu, harga yang terkandung 
di dalamnya memiliki tafsiran yang beragam. Menurut Mulyana (2004:11) nilai itu 
adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Definisi tersebut secara 
eksplisit menyertakan proses pertimbangan nilai, tidak hanya sekedar alamat yang 
dituju oleh sebuah kata ‘ya’. Adapun Kupperman dalam Mulyana (2004:9) 
mendefisnikan nilai sebagai patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam 
menentukan pilihan di antara cara-cara tindakan alternatif. Penekanan utama definisi 
ini pada faktor eksternal yang mempengaruhi prilaku manusia. Pendekatan yang 
melandasi definisi ini adalah pendekatan sosiologis. Penegakan norma sebagai 
tekanan utama dan terpenting dalam kehidupan sosial akan membuat seseorang 
menjadi tenang dan membebaskan dirinya dari tuduhan yang tidak baik. Sementara 
Milton Rokeali dalam Djahiri (1985:20) mengartikan nilai sebagai suatu 
kepercayaan/keyakinan yang bersumber pada sistem nilai seseorang, mengenai apa 
yang patut dilakukan seseorang atau mengenai apa yang berharga dari apa yang tidak 
berharga. 

 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat ditarik benang merahnya 

bahwa nilai merupakan rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan Sejalan 
dengan definisi tersebut maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah 
berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan 
rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang dalam 
menjalani kehidupanya. Nilai bersifat abstrak, berada di balik fakta, memunculkan 
tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, 
dan berkembang ke arah yang lebih kompleks. 
 

Kattsoif dalam Soemargono (2004:323) mengungkapkan bahwa hakekat nilai 
dapat dijawab dengan tiga macam cara. Pertama, nilai sepenuhnya berhakekat 
subyektif tergantuug kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri, Kedua, 
nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namun tidak 
terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat 
diketahui melalui akal. Ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang 
menyusun kenyataan. 

Sementara Sadulloh (2004:36) mengemukakan tentang hakikat nilai 
berdasarkan teori-teori sebagai berikut: menurut teori valuntarisme nilai adalah suatu 
pemuasan terhadap keinginan atau kemauan, menurut kaum hedonisme hakikat nilai 
adalah ”pleasure" atau kesenangan, sedangkan menurut formalisme, nilai adalah 
sesuatu yang dihubungkan pada akal rasional. Adapun menurut pragmatisme, nilai itu 
baik apabila memenuhi kebutuhan dan nilai instrumental yaitu sebagai alat untuk 
mencapai tujuan. 
 

Terdapat beberapa hal yang menjadi kriteria nilai yaitu sesuatu yang menjadi 
ukuran dan nilai tersebut, apakah benilai baik atau buruk. Status metafisika nilai 
adalah bagaimana nilai itu berhubungan secara realitas. Sadulloh (2004:23) 
mengungkapkan bahwa objektivisme nilai itu berdiri sendiri, namun bergantung dan 



berhubungan dengan pengalaman manusia. Pemahaman terhadap nilai jadi berbeda 
satu sama lainnya. Menurut objektivisme logis nilai itu suatu wujud, suatu kehidupan 
logis yang tidak terkait dengan kehidupan yang tidak dikenalnya, namun tidak 
memiliki status dan gerak dalam kenyataan. Menurut ojektivisme metaifisik nilai 
adalah suatu yang lengkap, objektif dan merupakan bagian dari realitas metaifisik. 

Dalam kontek pendidikan, pendidikan nilai dapat dirumuskan dari dua 
pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan nilai, Ketika dua 
istilah itu disatukan, arti keduanya menyatu dalam definisi pendidikan nilai. Namun, 
karena arti pendidikan dan arti nilai dimaksud dapat dimaknai berbeda, definisi 
pendidikan nilai pun dapat beragam bergantung pada tekanan dan rumusan yang 
diberikan pada kedua istilah itu. 

Mulyana (2004:119) mengartikan pendidikan nilai sebagai penanaman dan 
pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Dalam pengertian yang hampir sama, 
Mardiatmadja (2004:119) mendefinisikan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap 
peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara 
integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai tidak hanya merupakan 
program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, akan tetapi 
mencakup keseluruhan program pendidikan. 

Dari definisi di atas, dapat dimaknai bahwa pendidikan nilai adalah proses 
bimbingan melalui suritauladan pendidikan yang berorientasi pada penanaman nilai-
nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai agama, budaya., etika, dan estetika 
menuju pembentukan pribadi peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. 
 

Pendidikan nilai dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar memahami, 
monyadari, dan mongalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral 
dalam kehidupan. Untuk sampai pada tujuan dimaksud, tindakan-tindakan pendidikan 
yang mengarah pada perilaku yang baik dan benar perlu diperkenalkan oleh para 
pendidik. Sasaran yang hendak dituju dalam pendidikan nilai adalah penanaman nilai-
nilai luhur ke dalam diri peserta didik. Berbagai metoda pendidikan dan pengajaran 
yang digunakan dalam berbagai pendekatan lain dapat digunakan juga dalam proses 
pendidikan dan pengajaran pendidikan nilai. Hal ini penting untuk memberi variasi 
kepada proses pendidikan dan pengajarannya, sehingga lebih menarik dan tidak 
membosankan. 
 

Pendidikan nilai seyogianya djkembangkan pada diri dan bersifat umum untuk 
setiap orang. Pendidikan nilai merupakan prosos membina makna-makna yang 
esensial, karena hakikatnya manusia adalah makhluk yang memeliki kemampuan 
untuk mempelajari dan menghayati makna esensial, makna yang esensial sangat 
penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan nilai membimbing pemenuhan 
kehidupan manusia melalui perluasan dan pendalaman makna yang menjamin 
kehidupan yang bermakna manusia (Phenix; 1964). Pendidikan nilai membina pribadi 
yang utuh, trampil berbicara, menggunakan lambang dam isyarat yang secara faktual 
diinformasikan dengan baik, rnanusia berkreasi dan menghargai estetika ditunjang 
oleh kehidupan yang kaya dan penuh disiplin. 
 

Sasaran pendidikan nilai adalah bagaimana agar individu to be human being 
dan to be human life. Djahiri dalam Hakam (2006:73) mengungkapkan babwa: 



(1) Humanizing (memanusiakan manusia sehingga manusiawi, manusia yang utuh, 
kaffah) yaitu dengan proses pembinaan, pengembangan dan perluasan 
seperangkat nilai dan norma ko dalam tatanan nilai dan keyakinan (value and 
belief system) manusia secara layak and manusiawi. 

(2) Empowering (memberdayakan manusia sebagai makhluk yang menyadari 
memiliki sejumlah potensi dan menyadari keterbatasannya) dengan cam (1) 
knowing the what dan knowing the why (2) apreciate mean and end (3) 
experiencing acting and behaving. 

(3) Civilizing baik dalam pola pikir, pola dzikir dan pola prilaku. 
 

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas 
pelaksanaan pendidikan nilai pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut 
didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan 
remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian masal dan berbagai kasus dekadensi 
moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, seperti Jakarta, gejala tersebut telah 
sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan 
formal sebagai wadah resmi pernbinaan generasi muda diharapkan dapat 
meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian siswa melalui 
peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan nilai. 

 
Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya 

peningkatan pendidikan nilai pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, ada 
perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka tentang pendekatan dan modus 
pendidikannya. Berhubungan dengan pendekatan, sebagian pakar menyarankan 
penggunaan pendekatan-pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-
negara barat, seperti pendekatan perkembangan moral kognitif pendekatan analisis 
nilai, dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan 
pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam diri 
siswa. 
 

Dalam konteks makalah ini, penulis akan mengembangkan upaya pendidikan 
nilai yang bertumpu kepada nilai-nilia luhur yang bersumber dan agama yakni nilai 
IMTAK Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan dalam bagian pendahuluan 
bahwa nilai IMTAK menjadi tekanan pertama dalam dasar penimbangan UU dan 
rumusan tujuan pendidikan nasional. Sehingga sangat penting adanya rujukan 
operasional bagi guru tentang konsep penanaman nilai IMTAK dalam pembelajaran. 

 
D. Nilai Iman dan Takwa (IMTAK) dalam Pembelajaran 
 

Perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dari UU Nomor 2 
tahun 1989 kepada UU Nomor 20 tahun 2003 diantaranya dikarenakan tidak memadai 
laginya UU yang petama dan dirasa perlu disempumakan agar sesuai dengan amanat 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia talum 1945. Perubahan 
ini secara langsung juga berimplikasi terhadap model pendidikan secara nasional, 
terutama pendidikan nilai baik di lingkungan pendidikan formal maupun pendidikan 
nonformal (PLS). Minimal terdapat empat faktor yang mendukung pendidikan nilai 
dalam proses pembelajaran berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 
Nomor 20 tahun 2003. 

 



Pertama, UUSPN No. 20 Tahun 2003 yang bercirikan desentralistik menunjukkan 
bahwa pengembangan nilai-nilai kemanusiaan terutama yang dikembangkan melalui 
demokratisasi pendidikan menjadi hal utama. Desenteralisasi tidak hanya dimaknai 
sebagai pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan pada tingkat daerah atau 
sekolah, tetapi sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan nilai secara otonomi 
bagi para pelaku pendidikan. 
 
Kedua, tujuan pendidikan nasional yang utama menekankan pada aspek keimanan dan 
ketaqwaan. Ini mengisyaratkan bahwa core value pembangunan karakter moral 
bangsa bersumber pada keyakinan beragama Artinya bahwa semua peroses 
pendidikan harus bermuara pada penguatan nilai-nilai ketulianan sesuai dengan 
keyakinan agama yang diyakini. 
 
Ketiga, disebutkannya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) pada UUSPN No. 20 
Tahun 2003 menandakan bahwa nilai-nilai kehidupan peserta didik pain 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar mereka. Kebutuhan 
dan kemampuan peserta didik hanya dapat dipenuhi kalau proses pembelajaran 
menjamin tumbulmya perbedaan individu. Oleh karena itu, pendidikan dituntut 
mampu mengembangkan tindakan-tindakan edukatif yang deskriptif kontekstual dan 
beimakna, 
 
Keempat, perhatian UUSPN No. 20 Tahun 2003 terhadap usia dini (PAUD) memiliki 
misi nilai yang amat penting bagi perkembangan anak. Walaupuu persepsi nilai dalam 
pemahaman auak belum sedalam dengan pemahaman orang dewasa, namun benih-
benih untuk mempersepsi dan mengapresiasi dapat ditumbuhkan pada usia dini. Usia 
dini adalah masa pertumbuhan nilai yang amat penting karena usia dini merupakan 
golden age. Di usia ini anak perlu dilatih untuk melibatkan pikiran, perasaan, tindakan 
seperti menyanyi, bermain, menulis, dan menggambar agar pada diri mereka tumbuh 
nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi, keindahan, dan tanggung jawab 
dalam pemahaman nilai menurut kemampuan mereka. 
 

Berdasarkan hal-hal yang diungkapkan di atas, jelaslah bahwa konsepsi 
yuridis pendidikan nasional sangat mendukung adanya praktek pendidikan yang 
berbasis nilai dan nilai IMTAK merupakan core value yang harus dikembangkan. 
Untuk melihat implikasi nilai IMTAK dalam pembelajaran, maka dapat berangkat 
dari konsep pembelajaran itu sendiri. Pembelaiaran menurut Hamalik (1995:57) 
adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, 
fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling memengaruhi dalam mencapai 
tujuan pembelajaran. Manusia yang berlibat dalam sistem pembelajaran adalah siswa, 
guru, dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-buku, papan tulis, kapur, fotografi, 
slide dan film, audio, serta video tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri atas ruangan 
kelas, perlengkapan audio visual, dan komputer. Sementara prosedur terdni atas 
jadwal dan metode penyanipaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. 
Sementara Djahiri (2007 :1) mengartikan pembelajaran secara programatik dan 
prosedural. Secara programatik pembelajaran dimaknai seperangkat komponen 
rancangan pelajaran yang memuat hasil pilihan dan ramuan profesional 
perancang/guru untuk dibelajarkan kepada peserta didiknya. Rancangan ini meliputi 5 
komponen (M3SE) yakni: (1) Materi atau bahan pelajaran, (2) Metode atau kegiatan 
belajar-mengajar, (3) Media pelajaran atau alat bantu, (4) Sumber sub 1-2~3, (5) Pola 
Evaluasi atau penilaian perolehan belajar. Secara prosedural, pembelajaran adalah 



proses interaksi atau interadiasi antara kegiatan belaiar siswa (KBS) dengan kegiatan 
mengajar guru (KMG) serta dengan Iingkungan belajarnya (learning environment). 
 

Berdasarkan rumusan pembelajaran di atas maka nilai-ni1ai IMTAK dapat di 
implikasikan dalam selumh komponen pembelajaran, baik komponen fisik seperti 
sarana prasarana, media, buku sumber, dan perforrmance guru, maupun komponen 
non fisik seperti tujuan, metode, materi, evaluasi, dan sebagainya. Dalam konteks 
komponen pembelajaran yang sifatnya fisik, maka intinya adalah menciptakan 
lingkungan belajar learning environmen yang menduknmg proses intenalisasi nilai 
IMTAK terhadap peserta didik serta mendorong pendidik dan tenaga kependidikan 
yang ada di sekolah untuk menjadi rujukan, tauladan, atau model dari sosok manusia 
Indonesia yang beriman dan bertakwa. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah 
harus mencerminkan budaya sekolah religius, demikian halnya dengan segala media 
dan buku sumber yang menjadi rujukan guru harus selalu diintegrasikan dengan 
derivasi nilai IMTAK yang universal. Kompetensi guru pun harus di up grad oleh 
pemegang kebijakan agar ia siap dan mampu untuk melakukan tugas-tugas 
profesionalnya dengan baik, khususnya tugas yang berhubungan langsung dengan 
upaya menanamkan nilai IMTAK terhadap peserta didik. 
 

Pembentukan school culture di lingkungan sekolah yang mendukung 
peningkatan kualitas iman dan takwa guru, diantaranya dapat diusahakan melalui: 
1. Penataan sarana fisik sekolah yang mendukung proses intemalisasi nilai IMTAK 
dalam pembelajaran. 
2. Pendirian sarana Ibadah yang memadai 
3. Membiasakan membaca a1 quran/tadarus setiap mengawali PBM 
4. Membiasakan memperdengarkan lantunan-lantunan Al qur’an setiap ketika akan 
masuk kelas, jam istirahat dan jam pulang melalui radio kelas. 
5. Pembinaan A1 quran dan Al Hadist secara rutin 
6. Adanya pola pembinaan keagamaan guru secara terprogram dan terpola serta 
adanya Wakil Kepala yang secara khusus membidangi program pembinaan Iman dan 
Taqwa Guru dan Siswa. 
7. Membiasakan menghubungkan setiap pembahasan disiplin ilmu tertentu dengan 
perspektifi ilmuu agama (Al qur’an dan Hadist) 
8. Membiasakan shalat berjamaah. 
9. Mengupayakan adanya kuliah dhuha dan kuliah tujuh menit setiap ba’da shalat 
dzuhur. 
10. Dibiasakanya shalat jumat berjamaah di sekolah (Imam dan Khotib oleh Guru 
secara bergiliran) dan dibuatnya buletin jumatan serta adanya kajian keislaman setiap 
ba’da jumatan 
11. Program keputrian bagi Guru perempuan 
12. Membudayakan ucapan salam di lingkungan sekolah 
13. Memberikan hukuman bagi siswa yang berbuat pelanggaran seperti kesiangan 
dengan hukuman hapalan A1 qur’an 
14. Adanya program BP yang berbasis nilai-nilai Iman dan Taqwa 
15. Membiasakan menghentikan semua aktifitas setiap tiba waktu shalat dan adanya 
petugas keamanan sekolah bagi siapapaun yang tidak mengerjakam shalat berjamaah 
16. Adanya ketauladanan (Personal Image) dan kontrol sosial dari kepala sekolah 
terhadap prilaku guru. 
17. Adanya penataan yang tertib tentang tempat guru akhwat dan ikhwan 



18. Dibuatkanya tata tertib kerja secara bersama (sebagai acuan alat kotrol) yang 
memperhatikan nilai-nilai IMTAQ. 
19. Kajian rutin tentang dunia profesi keguruan dalam perspektif agama 
20. Tablig akbar secara rutin 
21. Pembinaan Tulis dan Baca Qur’an (TBQ) bagi Guru 
22. Slogan-slogan motivasi di lingkungan sekolah 
23. dan lain-Iain 
 

Sementara integrasi nilai IMTAK dalam komponen yang sifatnya non fisik 
yang pertama harus tercermin dari rumusan tujuan pembelajaran Mager dalam 
Hamalik (1995:77) merumuskan konsep tujuan pembelajaran yang pada tingkah laku 
siswa atau perbuatan (performence) sebagai output atau keluaran pada diri siswa yang 
dapat diamati. Tujuan merupakan dasar untuk mengukur hasil pembelajaran dan 
menjadi landasan untuk menentukan isi pelajaran dan metode mengajar. 
 

Tujuan pendidikan disusun secara bertingkat, mulai dari tujuan pendidikan 
yang sangat luas dan umum sampai ke tujuan pendidikan yang spesifik dan 
operasional. Tingkat-tingkat tujuan pendidikan itu meliputi tujuan pendidikan 
nasional, tujuan institusional, tujuan kurikulum dan tujuan instruksional atau tujuan 
pembelajaran. Komitmen terhadap nilai IMTAK harus tersurat dalam rumusan tujuan 
pada setiap tingkatan. Secarapasional sudah jelas landasannya, karena tujuan 
pendidikan nasional secara tersurat sudah mencantumkan nilai IMTAK sebagai dasar 
pijak yang pertama, hal tersebut harus konsisten dengan rumusan tujuan institusional 
tujuan kurikulum, dan tujuan pembelajaran, karena tujuan-tujuan tersebut pada 
dasamya merupakan turunan dari tujuan yang sifatnya makro yakni tujuan pendidikan 
nasional. 
 

Selain harus tercermin dalam rumusan tujuan, nilai IMTAK harus 
terejawantahkan pula dalam metode, materi, evaluasi yang dipilih oleh guru. Sehingga 
benar-benar terlihat konsistensi dan komitmennya terhadap upaya penanaman nilai 
IMTAK dalam pembelajaran. Dengan demikian, cita-cita pembangunan manusia yang 
beriman dan bertakwa sebagai cita-cita normative pendidikan nasional dapat 
terwujud. 
 

Program-program pembinaan sekolah berwawasan IMTAQ yang digagas oleh 
Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tahun 2007 
dapat menjadi altemative program untuk dikembangkan oleh warga sakolah. Program-
program tersebut terakumulasi dalam empat strategi sebagai berikut: 
1. Strategi 1: Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif untuk mengamalkan nilai-
nilai Imtaq 
a. Fasilitasi penyusunan program sekolah 
b. Lokakarya tentang pengaturan tata tertib dan sarpras 
c. Fasilitasi model sekolah yang kondusif 
d. Pengadaan sarana dan prasarana 
2. Stratcgi 2: mewujudkan nilai-nilai Imtaq dalam kehidupan sekolah dan integrasi 
Imtaq Iptek dalam proses belajar mengajar: 
a. Penyusunan pedoman tentang penanaman nilai Imtaq dalam kehidupan sekolah, 
kegiatan ekstrakurikuler, dan integrasi Imtaq-Iptek dalam kegiatan PBM 
b. Semiloka pengembangan integrasi nilai-nilai Imtaq dalam kehidupan. 
c. Sosialisasi pengembangan ekstrakurikuler untuk mendukung Imtaq 



d. Sosialisasi pengembangan integrasi Imtaq-Iptek 
c. Lomba karya siswa SMP dan SMA 
3. Strategi 3: meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan orang tua, masyarakat, 
dan Komite Sekolah dalam upaya meningkatkan IMT AQ siswa: 
a. Penyusunan pedoman kerjasama antara sekolah dengan orangtua, masyarakat, dan 
Komite Sekolah. 
b. Pengembangan model kerjasama sekolah dengan orang tua, masyarakat, dan 
Komite Sekolah 
c. Pengadaan sarana/buku penunjang IMTAQ 
4. Strategi 4: meningkatkan koordinasi unsur-unsur jajaran Depdiknas, Depag, dan 
Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan IMTAQ: 
a. Rakor tingkat pusat 
b. Rakor tingkat provinsi 
c. Rakor tingkat kabupaten/kota 
d. Networking untuk monev 
 
E. Urgensi Pembelajaran Berbasis Nilai IMTAK 
 

Sistem pendidikan yang dibutuhkan sekarang adalah sistem pendidikan yang 
berbasiskan nilai-nilai illahiyah (IMTAK), sudah saatnya kita meninggalkan sistem 
pendidikan yang sudah lama dipraktekan selama ini yang cenderung semi sekuler, 
mata pelajaran agama tidak menjadi bagian yang penting, hal ini terbukti dengan 
dibatasinya alokasi waktu mata pelajaran agama (proporsinya tidak sebanding dengan 
ilmu lainya) dan khasanah agama tidak menjadi pondasi keilmuan dari mata pelajaran 
lainya, dalam prakteknya seolah adanya dikotomi paradigma antara ilmu agama 
dengan ilmu pengetahuan umum. 
 

Pembelajaran berbasis IMTAK dalam pengartian penulis adalah proses 
pembelajaran dimana semua mata pelajaran dilandasi oleh khasanah nilai-nilai 
universal yang bersumber dari agama sebagai sumber nilai illahiah yang 
komprehenship disertai pembentukan school culture di semua lingkungan /lembaga 
pendidikan yang bernuansa religius, selain edukatif dan ilmiah. Untuk bisa 
mewujudkanya tentunya perlu adanya daya dukung yang utuh dari seluruh 
stakeholder pendidikan. Dalam sekala mikro (pelakasanaan di lingkungan lembaga 
pendidikan/sekolah), hal tersebut bisa diwujudkan dengan didukung oleh faktor 
pendukung utama yang memadai yaitu SDM sekolah, dimana kepala sekolah dan 
komite sakolah sebagai motomya harus memiliki kompeimsi yang memadai, 
komitmen yang kuat, ketauladanan dalam memimpin dan keistiqomahan dalam sikap 
dan prilaku yang terwujud dalam segala bentuk kebijakanya (4K). 

 
Sedangkan dalam skala makro, terwujudnya pembelajaran berbasis IMTAK 

akan bisa terwujud apabila secara yuridis diperkuat dengan diundangkanya sistem ini 
oleh legislatif serta didukung oleh faktor anggaran pendidikan yang memadai. 
Terwujudnya pembelajaran berbasis nilai IMTAK setidaknya bisa menjadi solusi 
jangka panjang atas problematika ummat dewasa ini, khususnya yang terkait dengan 
akhlak generasi muda (remaja) sekarang, kita ketahui bahwa remaja (se-usia sekolah) 
sekarang sudah banyak terpengamh oleh budaya barat, penjajahan ala barat melalui 
food, fation dan fun. Serta gerakan dakwah melalui tontotan di televisi yang banyak 
mengajarkan gaya hidup sekuler sudah banyak memakan korban. 



Konsep IMTAK dalam Islam dapat dipandang dari sudut teologis-religi dan 
sosial-humanis. Konsep teologis keimanan dikenal dengan Konsep tauhid yang 
sifatnya doktriner, yaitu kepercayaan tunggal terhadap kekuasaan Allah SWT. 
Menurut Syekh Mahmud Syaltout (1984) unsur pertama dalam keimanan adalah 
mempercayai wujud dan wahdaniyat Allah dalam menciptakan, mangurus, dan 
mengatur segala urusan. Oleh karena itu, keimanan ini memiliki makna sosial yang 
dalam istilah M. Amin Rais sebagai "tauhid sosial". Istilah ini tidak lain 
menggambarkan sebuah kondisi prilaku yang sesuai dengan ajaran tauhid (keimanan). 
Konsep "tauhid sosial’ ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang 
dalam bahasa agama disebut amal shaleh yaitu sejumlah perbuatan baik yang sasuai 
aturan agama. 
 

Istilah takwa sekurangnya disebutkan pada 15 tempat dalam Al Qur’an, belum 
termasuk bentuk-bentuk lainnya. Dalam telaah akar kata, istilah takwa memiliki 
pengertian melindungi diri (QS Ali Imran, 3:28). Pengertian ini memiliki pengertian 
yang sama dengan makna iman dan islam. Prof Izutzu, sebagaimana ditulis Fazlur 
Rahman (1990), seorang neomodemisme, Konsep takwa di atas dijadikan landasan 
berpikir untuk menyatakan bahwa orang Arab pra-Islam merupakan masyarakat yang 
congkak dan sombong. Maka, dengan datangnya Al Qur’an dengan konsep takwa, 
musnahlah semua kesombongan dan kecongkakkan tersebut. 
 

Fazlur Rahman (1990) menjalaskan istilah takwa dalam dua dimensi. 
Pertama, dalam konteks Islam dan iman, takwa merupakan perpaduan keduanya, baik 
antara keimanan maupun penyerahan diri. Al Qur’an menyebut hal itu di saat orang-
orang memperebutkan kiblat (arah shalat) ketika Allah memutuskan untuk 
menghadap ke Masjid al Haram (QS. al Baqarah, 2:277). Kedua, takwa merupakan 
idealitas yang harus dituju, namun pada sebagian besamya, takwa hanya bisa dicapai 
pada batas tertentu saja (QS. Al Maidah, 5:8). 
 

Deskripsi iman dan takwa di atas hanyalah memperjelas bahwa pentingnya 
pendidikan dalam konteks keislaman dan moralitas adalah terbinanya hubungan 
vertikal di samping secara manusiawi dan sosial. Maka sebuah konsep pendidikan 
atau pembinaan yang dilandasi keimanan dan ketakwaan, bukan hanya menghasilkan 
output yang memiliki tanggung jawab sosial (pribadi, masyarakat, bangsa) namun 
juga memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan. 
 

Konsep pembelajaran berbasis nilai IMTAK merupakan derivasi dari rumusan 
tujuan pendidikan nasional yang terkandung dalam UU No 20 tahun 2003. sekaligus 
sebagai bagian dari kegiatan preventif dan kuratif terhadap fenomena saat ini dan 
antisipasi masa mendatang. Disadari bahwa perkembangan dunia global bukan hanya 
menghasilkan produktivitas manusia dalam mempermudah cara hidupnya, namun 
telah berakibat buruk terhadap pola dan tata hubungan kemanusiaan. Misalnya 
kehadirian televisi. di satu sisi telah memberi nilai tambah informasi dan hiburan 
kepada masyarakat, namun tayangan televisi telah pula mendorong tumbuhnya 
tindakan destruktif di masyarakat. Bahkan dari berbagai kemajuan muncul dakadensi 
moral yang mengglobal juga saat ini. 
 

Kenyataan terjadinya dakadensi moral bukan hanya menjadi komoditas isu 
sosial yang menjadi wacana. Namun, hendaknya menyadarkan bangsa Indonesia 
bahwa pendidikan dewasa ini belum cukup mampu membentengi generasi muda 



(remaja) dari prilaku-prilaku destruktif yang mereka konsumsi dari berbagai sumber 
informasi. Oleh karenanya, dalam tataran operasional, pendidikan kini mutlak harus 
diarahkan pada pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai IMTAK sehingga 
generasi muda memiliki daya filter yang tinggi terhadap pengaruh nagatif dari luar 
serta memiliki tanggung jawab terhadap masa depan dirinya, bangsa dan negara. 
Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ada kesadaran penuh dan semua komponen 
pendidikan, termasuk birokrasi pendidikan. Adapun dalam tataran mikro operasional 
di sekolah, unsur yang paling dominan dalam me1aksanakan pembelajaran berbasis 
nilai IMTAK adalah guru, sebingga sangat penting adanya strategi peningkatakn 
kornpetensi guru yang berbasis pada nilai IMTAK. 
 

Menurut hemat penulis, terdapat beberapa sasaran utama yang perlu menjadi 
perhatian sebagai target akhir dari adanya pola peningkatan nilai IMTAK bagi Guru, 
sasaran tersebut diantaranya sbb: 
l. Guru dapat memahami konsep Tauhid yang benar, konsep tauhid merupakan 
pondasi yang akan memengaruhi paradigma beipikir seseorang, penanaman konsep 
tauhid yang benar bagi para guru sangat urgen, terlebih peran strategis dalam proses 
pembentukan generasi penentu masa depan agama dan bangsa. Pemahaman tauhid 
yang benar akan menjadi filter bagi para guru dalam menghadapi berbagai pergeseran 
nilai dan tentunya berdampak kepada proses pendidikan yang ia lakukan tahadap 
peserta didiknya. Pemahaman yang benar tentang konsep tauhid akan berpengaruh 
pula terhadap cara Ia dalam memaknai pekerjaan yang Ia lakukan. 
2. Guru dapat memahami pedoman hidup hakiki secara kaffah. Bagi guru yang 
beragama Islam, maka Al Qur’an merupakan pedoman hidup, sumber hukum yang 
pertama dan utama serta sesungguhnya nilai-nilainya sangat universal yang dapat 
berlaku bagi semua ummat. Kita ketahui dan yakini bahwa Al Qur’an bersifat 
universal dan komprehenship, hal ini perlu ditransformasikan kepada keseluruhan 
guru yang terlibat dalam proses pendidikan. 
3. Guru dapat memahami Al Hadist secara benar dan menyeluruh Al Hadist 
merupakan sumber nilai yang kedua setelah Al qur’an, hal ini perlu menjadi rujukan 
yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan segala perangkat pendidikan. Guru 
perlu mengkaji dan memahami bagaimana Rasulullah bersikap, berucap dan 
berprilaku sehingga Ia dapat menjadi sosok tauladan bagi peserta didiknya, keteladan 
tersebut berangkat dari yang bersifat sederhana seperti keteladan dalam berpakaian, 
berbicara, bergaul sampai keteladan dalam beribadah. Pengetahuan guru secara kaffah 
terhadap prilaku Rasulullah sebagai pendidik, pemimpin dan sebagajnya akan menjadi 
sumber nilai tersendiri dan menjadi nilai tambah kemuliaan sosok seorang guru. 
4. Terlahimya semangat Silaturahmi dari para Guru kepada kaum lmuwan. Kebiasaan 
silaturahmi dengan para ilmuwan sangat penting dilakukan oleh para guru, hal ini 
dalam rangka meningkatkan atau mengembangkan kompetensi pribadi dan 
kompetensi profesionalnya, sehingga ilmu yang dimilikinya senantiasa bertambah dan 
akmal serta keterampilan dalam melakukan proses pendidikanya senantiasa 
meningkat, hal ini akan berdampak kepada kapasitas informasi atau ilmu yang 
ditransformasikanya kepada peserta didik. 
5. Lahirnya kebiasaan untuk berdiskusi nilai-nilai agama di lingkungan tempat Guru 
bekerja, kebiasaan ini sangat posistif dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan 
dan pengetahuan guru dalam bidang keagamaan yang akan berdampak kepada 
pelurusan pandangannya terhadap makna profesi yang ia kerjakan, makna bekerja 
sebagai bentuk pengabdian kepada Allah swt. 



6. Lahirnya sikap yang santun dalam berinteraksi dengan lingkunganya, sasaran dari 
proses pendidikan dalam konsep kurikulurn berbasis kompetensi tidak hanya aspek 
kognitif siswa saja melainkan aspek afektif dan psikomotor, khusus terkait dengan 
aspek afektif tentunya perlu dibangun oleh semangat ketauladanan dari guru, sikap 
yang diharapkan muncul dari siswa selayaknya terlebih dahulu dimunculkan oleh 
guru dalam interkasi keseharinya. 
7. Lahimya kebiasaan yang konsisten untuk beramal saleh, puncak pemahan terhadap 
ilmu dan seseorang adalah terletak pada amal saleh yang ia kerjakan. 
8. Meningkatnya tanggung jawab dalam pekerjaan, ketika pekerjaan dilandasi oleh 
tauhid yang lurus dan pemahaman Al quran serta Al hadist yang benar, maka yang 
lahir adalah rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang tinggi, wujudnya adalah ia 
senantiasa meningkatkan kompetensi pribadi dan kompetensi profesionalnya agar 
pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal, karena ia sadar betul bahwa pekerjaan 
yang ia lakukan bukanya hanya mengandung konsekuensi di dunia melainkan 
konsekuensi akhirat. 
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***** 

"Good character is more to be praised than outstanding talent. Most talents are to 
some axtent a gift. Good character, by contranst, is not given to us. We have to build 

it peace by peace by thought, choice, courage and determination. ” (Karakter yang 
baik lebih patut dipuji daripada bakat yang luar biasa. Hampir semua bakat adalah 
anugerah. Karakter yang baik, sebaliknya, tidak dianugerahkan kepada kita. Kita 

harus membangunnya sedikit demi sedikit dengan pikiran, pilihan, keberanian, dan 
usaha keras) (John Luther, dikutip dan Rama Me gawangi, Semua Berakar Pada 

Karakter (Jakarta: Lembaga Penerbit F E-UI, 2007). 
 

"Oleh sebab wujudmu belum masak 
Kau menjadi hina-terlempar 
Oleh sebab tubuhmu lunak 

Kau pun dibakar orang, 
Jauhilah ketakutan, duka dan musuh hati 
Jadilah kuat seperti batu, jadilah intan. " 

(Dr. Moh. Iqbal, dari puisi bertajuk "Kisah Intan dan Batu Arang”, terjemah Kol. Drs. 
Bahrum Rangkuti dalam buku Asrari Khudi, Rahasia-Rasia Pribadi, (Jakarta; Pustaka 

Islam, 1953). 
 

***** 
 

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pendidikan Nasional sudah 
mencanangkan penerapan pendidikan karakter untuk semua tingkat pendidikan, dari 
SD-Pergmuan Tinggi. Menurut Mendiknas, Prof. Muhammad Nuh, pembentukan 
karakter perlu dilakukan sejak usia dini. Jika karakter sudah terbentuk sejak usia dini, 
kata Mendiknas, maka tidak akan mudah untuk mengubah karakter seseorang. Ia juga 
berharap, pendidikan karakter dapat membangun kepribadian bangsa. Mendiknas 
mengungkapkan hal ini saat berbicara pada pertemuan Pimpinan Pascasarjana LPTK 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) se-Indonesia di Auditorium 
Universitas Negeri Medan (Unimed), ' Sabtu (15/4/2010). 

 
Munculnya gagasan program pendidikan karakter di Indonesia, bisa 

dimaklumi Sebab, selama ini dirasakan, proses pendidikan dirasakan belum berhasil 
membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Bahkan, banyak yang menyebut, 
pendidikan telah gagal, karena banyak lulusan sekolah atau sarjana yang piawai dalam 
menjawab soal ujian, berotak cerdas, tetapi mental dan moralnya lemah.  

 
Banyak pakar bidang moral dan agama yang sehari-hari mengajar tentang 

kebaikan, tetapi perilakunya tidak sejalan dengan ilmu yang diajarkannya Sejak kecil, 
anak-anak diajarkan menghafal tentang bagusnya sikap jujur, berani, kerja keras, 
kebersihan, dan jahatnya kecurangan. Tapi, ni1ai-nilai kebaikan itu diajarkan dan 



diujikan sebatas pengetahuan di atas kertas dan dihafal sebagai bahan yang wajib 
dipelajari, karena diduga akan keluar dalam kertas soal ujian. 
 

Pendidikan karakter bukanlah sebuah proses menghafal materi soal ujian, dan 
teknik-teknik menjawabnya. Pendidikan karakter memerlukan pembiasaan. 
Pembiasaan untuk berbuat baik pembiasaan untuk berlaku jujur, ksatria, malu berbuat 
curang, malu bersikap malas, rnalu membiarkan lingkungannya kotor. Karakter tidak 
terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara serius dan proporsional agar 
mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal. 

 
Di sinilah bisa kita pahami, mengapa ada kesenjangan antara praktik 

pendidikan dengan karakter peserta didik. Bisa dikatakan, dunia Pendidikan di 
Indonesia kini sedang memasuki masa-masa yang sangat pelik. Kucuran anggaran 
pendidikan yang sangat besar disertai berbagai program terobosan sepertinya belum 
mampu memecahkan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni bagaimana 
mencetak alumni pendidikan yang unggul, yang beriman, bertaqwa, profesional, dan 
berkarakter, sebagannana tujuan pendidikan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional. 

 
Dalam bukunya yang berjudul, Pribadi (Jakarta: Bulan Bintang, 1982, 

cet.ke·10), Prof. Hamka memberikan gambaran tentang sosok manusia yang pandai 
tapi tidak memiliki pribadi yang unggul: 

 
"Banyak guru, dokter, hakim, insinyur, banyak orang yang bukunya satu 
gudang dan diplomanya segulung besar, tiba dalam masyarakat menjadi 
"mati", sebab dia bukan orang masyarakat. Hidupnya hanya mementingkan 
dirinya, diplomanya hanya untuk mencari harta, hatinya sudah seperti batu, 
tidak mampunyai cita-cita, lain dari pada kesenangan dirinya. Pribadinya tidak 
kuat. Dia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akal. Kepandaiannya yang 
banyak itu kerap kali menimbnlkan takutnya. Bukan menimbulkan 
keberaniannya memasuki lapangan hidup." 

 
Budayawan Mochtar Lubis, bahkan pernah rnemberikan deskripsi karakter 

bangsa Indonesia yang sangat negatif Dalam ceramahnya di Taman Ismail Marzuki, 6 
April 1977, Mochtar Lubis mendeskiipsikan ciri-ciri umum manusia Indonesia 
sebagai berikut: munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, masih percaya 
takhayul, lemah karakter, cenderung boros, suka jalan pintas, dan sebagainya. Lebih 
jauh, Mochtar Lubis mendeskripsikan cid-ciri utama manusia Indonesia: 
 

1. "Sa1ah satu ciri manusia Indonesia yang cukup menonjol ialah HIPOKRITIS 
alias MUNAFIK. Berpura-pura, lain di muka, lain di belakang, merupakan 
sebuah ciri utama manusia Indonesia sudah sejak lama, sejak mereka dipaksa 
oleh kekuatan-kekuatan dari luar untuk menyembunyikan apa yang sebenamya 
dirasakannya atau dipikirkannya atau pun yang sebenamya dikehendakinya, 
karena takut akan mendapat ganjaran yang membawa bencana bagi dirinya." 

2. “Ciri kedua utama manusia Indonesia masa kini adalah segan dan enggan 
bertanggungjawab atas perbuatarnya, putusannya, kelakukannya, pikirannya, 
dan sebagainya."Bukan saya" adalah kalimat yang cukup populer pula di 
mulut manusia Indonesia." 

3. "Ciri ketiga utama manusia Indonesia adalah jiwa feodalnya. Meskipun salab 
satu tujuan revolusi kemerdekaan Indonesia ialah juga untuk membebaskan 



manusia Indonesia dari feodalisme, tetapi feodalisme dalam bentuk-bentuk 
baru makin berkembang dalam diri dan masyarakat manusia Indonesia? 

4. "Ciri keempat utama manusia Indonesia adalah manusia Indonesia masih 
percaya takhayul. Dulu, dan sekarang juga, masih ada yang demikian, manusia 
Indonesia percaya bahwa batu, gunung, pantai, sungai, danau, karang, pohon, 
patung, banglmau, keris, pisau, pedang, itu punya kekuatan gaib, keramat, dan 
manusia harus mengatur hubungan khusus dengan ini semua" "Kemudian, kita 
membuat mantera dan semboyan baru, jimat-jimat baru, Tritura, Ampera, orde 
baru, the rule of law, pemberantasan korupsi, kemakmuran yang merata dan 
adil, insan pembangunan. Manusia Indonesia sangat mudah cenderung percaya 
pada menara dan semboyan dan lambang yang dibuatnya 

5. "Ciri keenam manusia Indonesia punya watak yang lemah. Karakter kurang 
kuat. Manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan atau memperjuangkan 
keyakinannya. Dia mudah, apalagi jika dipaksa, dan demi untuk "survive" 
bersedia mengubah keyakinannya. Makanya kita dapat melihat gejala 
pelacuran intelektual amat mudah terjadi dengan manusia Indonesia” 

6. "Dia cenderung boros. Dia senang berpakaian bagus, memakai perhiasan, 
beipesta-pesta. Hari ini ciri manusia Indonesia ini menjelma dalam 
membangun rumah mewah, mobil mewah, pesta besar, hanya memakai barang 
buatan luar negeri, main golf, singkatnya segala apa yang serba mahal." 
"Dia Iebih suka tidak bekerja keras, kecuali kalau terpaksa". atau dengan 
mudah mendapat gelar sarjana, sampai memalsukan atau membeli gelar 
sarjana, supaya segera dapat pangkat, dan dari kedudukan berpangkat cepat 
bisa menjadi kaya. Jadi priyayi, jadi pegawai negeri adalah idaman utama, 
karena pangkat demikian merupakan lambang status yang teringgi." (Mochtar 
Lubis, Manusia Indonesia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001). 
Tentu, silakan tidak bersetuju dengan pendapat Mochtar Lubis! 
 

******* 
 

Banyak pendidik percaya, karakter suatu bangsa terkait dengan prestasi yang 
diraih oleh bangsa itu dalam berbagai bidang kehidupan. Dr. Ratna Megawangi, 
dalam bukunya, Semua Berakar Pada Karakter (Jakarta: Lembaga Penerbit FE—UI, 
2007), mencontohkan, bagaimana kesuksesan Cina dalam menerapkan pendidikan 
karakter sejak awal tahun 1980-an. Menurutnya, pendidikan karakter adalah untuk 
mengukir akhlak melalui proses knowing the good loving the good and acting the 
good Yakni, suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan 
fisik, sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi habit of the mind heart, and hands. 

 
Dr. Ratna Megawangi termasuk salah cendekiawan yang sangat gencar 

mempromosikan pendidikan karakter, melalui berbagai aktivitas dan tulisannya. 
Pendidikan karakter by definition adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian 
seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan 
nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur beitanggung jawab, menghormati 
hak orang lain, kerja keras, dan sebagainya (Thomas Lickona, 1991). Atistoteles, 
kabamya, juga berpendapat bahwa karakter itu erat kaitannya dengan kebiasaan yang 
kerap dimanifestasikan dalam tingkah laku. 

Russel Williams, seperti dikutip Ratna, menggambarkan karakter laksana 
“otot", yang akan menjadi lembek jika tidak dilatih. Dengan latihan demi latihan, 
maka "otot-otot" karakter akan menjadi kuat dan akan mewujud menjadi kebiasaan 



(habit). Orang yang berkarakter tidak melaksanakan suatu aktivitas karena takut akau 
hukuman, tetapi karena mencintai kebaikan (loving the good). Karena cinta itulah, 
maka muncul keinginan untuk berbuat baik (desiring the good). 
 

Pemimpin Cina, Deng Xiaoping, pada atahun 1985 sudah mencangkan 
pentingnya pendidikan karakter: Throughout the reform ofthe education system, it is 
imperative to bear in mind that reeform is for the fundamental purpose of turning 
every citizen into a man or woman of character and cultivating more constructive 
members of society. Li Lanqing, mantan wakil PM Cina, dalam bukunya, Educations 
for 1.3 Billion, menjelaskan reformasi pendidikan yang dijalankan di Cina. Ia 
menulis: After many years of practice, character education has become the consensus 
of educators and people from all walks of life across this nation. It is being advanced 
in a comprehensive way." 
 

Menurut Rama Megawangi, pendidikan karakter memerlukan keterlibatan 
semua aspek dimensi manusia, sehingga tidak sesuai dengan sistem pendidikan yang 
terlalu menekankan pada aspek hafalan dan orientasi untuk lulus ujian. Dalam 
bukunya, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (2010), 
Doni Koesoema Albertus menulis, bahwa pendidikan karakter bertujuan membentuk 
setiap pribadi menjadi insan yang berkeutamaan. Dalam pendidikan karakter, yang 
terutama dinilai adalah perilaku, bukan pemahamannya. Doni membedakan 
pendidikan karakter dengan pendidikan moral atau pendidikan agama. Pendidikan 
agama dan kesadaran akan nilai-nilai religius menjadi motivator utama keberhasilan 
pendidikan karakter. 
 

Tetapi, Doni yang meraih sarjana teologi di Universitas Gregoriana Roma 
Italia, agama tidak dapat dipakai sebagai pedoman pengatur dalam kehidupan 
bersama dalam sebuah masyarakat yang plural. "Di zaman modern yang sangat 
multikultural ini, nilai-nilai agama tetap penting dipertahankan, namun tidak dapat 
dipakai sebagai dasar kokoh bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Jika nilai 
agama ini tetap dipaksakan dalam konteks masyarakat yang plural, yang terjadi adalah 
penindasan oleh kultur yang kuat pada mereka yang lemah," tulisnya. 
 

Oleh karena itu, simpul Doni K. Albertus, meskipun pendidikan agama 
penting dalam membantu mengembangkan karakter individu, ia bukanlah fondasi 
yang efektif bagi suatu tata sosial yang stabil dalam masyarakat majemuk. Dalam 
konteks ini, nilai-nilai moral akan bersifat lebih operasional dibandingkan dengan 
nilai-nilai agama. Namun demikian, nilai-nilai moral, meskipun bisa menjadi dasar 
pembentuk perilaku, tidak lepas dari proses hermeneutis yang bersifat dinamis dan 
dialogis. 
 

Dalam pandangan Islam, pandangan sekularistik Doni K. Alberms semacam 
itu, tentu tidak dapat diterima. Sebab, bagi Muslim, nilai-nilai Islam diyakini sebagai 
pembentuk karakter dan sekaligus bisa menjadi dasar nilai bagi masyarakat majemuk. 
Masyarakat Madinah yang dipimpin Nabi Muhamamd saw, berdasarkan kepada nilai-
nilai Islam, baik bagi pribadi Muslim maupun bagi masyarakat plural. Memang ada 
pengalaman sejarah keagamaan yang berbeda antara Katolik dengan Islam. 
 

Namun, dalam soal pendidikan karakter bagi anak didik, berbagai agama bisa 



bertemu. Islam dan Kristen dan berbagai agama lain bisa bertemu dalam 
penghormatan terhadap nilai-nilai keutamaan. Nilai kejujuran, keija keras, sikap 
ksatria, tanggung jawab, semangat pengorbanan, dan komitmen pembelaan terhadap 
kaum lemah dan tertindas, bisa diakui sebagai nilai-nilai universal yang mulia. Bisa 
jadi, masing-masing pemeluk agama mendasarkan pendidikan karakter pada nilai 
agamanya masing-masing. 
 

Terlepas dari perdebatan konsep-konsep pendidikan karakter, bangsa 
Indonesia memang memerlukan model pendidikan semacam ini. Sejumlah negara 
sudah mencobanya. Indonesia bukan tidak pemah mencoba menerapkan pendidikan 
semacam ini. Tetapi, pengalaman menunjukkan, berbagai program pendidikan dan 
pengajaran sepeiti pelajaran Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewargaan 
Negara (PPKN), Pendidikan Moral Pancasila (PMP), Pedoman Penghayatan dan 
Pengamalan Pancasila (P4), — belum mencapai basil optimal, karena pemaksaan 
konsep yang sekularistik dan kurang seriusnya aspek pengalaman. Dan lebih penting, 
tidak ada contoh dalam program itu padahal, program pendidikan karakter, sangat 
memerlukan contoh dan keteladanan. Kalau hanya slogan dan ’omongan’, orang 
Indonesia dikenal jagonya! 

 
Harap maklum, konon, orang Indonesia dikenal piawai dalam menyiasati 

kebijakan dan peraturan. Ide UAN, mungkin bagus! Tapi, di lapangan, banyak yang 
bisa menyiasati bagaimana siswanya lulus semua. Sebab, itu tuntutan pejabat dan 
orang tua. Guru tidak berdaya. Kebijakan sertifikasi guru, bagus! Tapi, karena mental 
materialis dan malas sudah bercokol, kebijakan itu memunculkan tradisi berburu 
sertiiikat, bukzm berburu ilmul bukan tidak mungkin, gagasan Pendidikan Karakter 
ini nantinya juga menyuburkan bangku-bangku seminar demi meraih sertifikat 
pendidikan karakter, untuk meraih posisi dan jabatan tertentu. 
 

****** 
 

Mohammad Natsir, salah seorang Pahlawan Nasional, tampaknya percaya 
betul dengan ungkapan Dr. G..I. Nieuwenhuis: ”Suatu bangsa tidak akan maju, 
sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk 
keperluan bangsanya.” 

 
Menurut minus ini, dua kata kunci kemajuan bangsa adalah “guru" dan 

"pengorbanan". Maka, awal kebangkitan bangsa harus dimulai dengan mencetak 
"guru-guru yang suka berkorban". Guru yang dimaksud Natsir bukan sekedar “guru 
pengajar dalam kelas forma1". Guru adalah para pemimpin, orang tua, dan juga 
pendidik, Guru adalah teladan. "Guru" adalah "digugu” (didengar) dan “ditiru" 
(dicontoh). Guru bukan sekedar terampil mengajar bagaimana menjawab soal Ujian 
Nasional, tetapi diri dan hidupnya harus menjadi contoh bagi murid-muridnya. 
 

Mohammad Natsir adalah contoh guru sejati, meski tidak pernah mengenyam 
pendidikan di fakultas keguruan dan pendidikan. Hidupnya dipenuhi dengan 
idealisme tinggi memajukan dunia pendidikan dan bangsanya. Setamat AMS 
(Algemene Mddelbare School) di Bandung, dia memilih terjun langsung ke dalam 
perjuangan dan pendidikan. Ia dirikan Pendis (Pendidikan Islam) di Bandung. Di sini, 
Natsir memimpin, mengajar, mencari guru dan dana, Terkadang, ia keliling ke 



sejumlah kota mencari dana untuk keberlangsungan pendidikannya. Kadangkala, 
perhiasan istrinya pun digadaikan untuk menutup uang kontrak tempat sekolahnya.  

 
Disamping itu, Natsir juga melakukan terobosan dengan memberikan 

pelajaran agama kepada murid-murid HIS, MULO, dan Kweekschool (Sekolah Guru), 
Ia mulai mengajar agama dalam bahasa Belanda. Kumpulan naskah pengajarannya 
kemudian dibukukan atas permintaan Sukarno saat dibuang ke Endeh, dan diberi 
judul Komt tot Gebeid (Marilah Shalat). 

 
Kisah Natsir dan sederet guru bangsa lain sangat penting untuk diajarkan di 

sekolah-sekolah dengan tepat dan benar. Natsir adalah contoh guru yang berkarakter 
dan bekerja keras untuk kemajuan bangsanya. Ia adalah orang yang sangat haus ilmu. 
Gita-citanya bukan untuk meraih ilmu kemudian untuk mengemk keuntungan mated 
dengan ilmunya. Tapi, dia sangat haus ilmu, lalu mengamalkannya demi kemajuan 
masyarakatnya. 

 
Pada 17 Agustus 1951, hanya 6 tahun setelah kemerdekaan RI, M. Natsir 

melalui sebuah artikelnya yang berjudul "Jangan Berhenti Tangan Mendayung, Nanti 
Arus Membawa Hanyut", Natsir mengingatkan bahaya besar yang dihadapi bangsa 
Indonesia, yaitu mulai memudamya semangat pengorbanan. Melalui artikelnya ini, 
Natsir menggambarkan betapa jaubnya kondisi manusia Indonesia pasca kemerdekaan 
dengan pra-kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, kata Natsir, bangsa Indonesia 
sangat mencintai pengorbanan. Hanya enam tahun sesudah kemerdekaan, segalanya 
mulai berubah. Natsir menulis: 
 

"Dahulu, mereka girang gembira, sekalipun hartanya habis, rumahnya terbakar 
dan anaknya tewas di medan pertempuran, kini mereka muram dan kecewa 
sekalipun telah hidup dalam satu negara yang merdeka, yang mereka inginkan 
dan cita-citakan sejak berpuluh dan beratus tahun yang lampaua. Semua orang 
menghitung pengorbanannya, dan minta dihargai. Sekarang timbul penyakit 
bakhil. Bakhil keringat, bakhil waktu dan merajalela sifat serakah. Tak ada 
semangat dan keinginan untuk memperbaikinya. Orang sudah mencari untuk 
dirinya sendiri bukan mencari cita-cita yang diluar dirinya... " 

 
Peringatan Natsir hampir 60 tahun lalu itu perlu dicermati oleh para elite 

bangsa, khususnya para pejabat dan para pendidik. Jika ingin bangsa Indonesia 
menjadi bangsa besar yang disegani di dunia, wujudkanlah guru-guru yang mencintai 
pengorbanan dan bisa menjadi teladan bagi bangsanya. Beberapa tahun menjelang 
wafatnya, Natsir juga menitipkan pesan kepada sejumjah cendekiawan yang 
mewawancarainya, ”Salah satu penyakit bangsa Indonesia, termasuk umat Islamnya, 
adalah berlebih-lebihan dalam mencintai dunia.” Lebih jauh, kata Natsir: 

 
"Di negara kita, penyakit cinta dunia yang berlebihan itu merupakan gejala 
yang "baru", ndak kita jumpai pada masa revalusi, dan bahkan pada masa 
Orde Lama (kecualipada sebagian kecil elite masyarakat). Tetapi, gejala yang 
"baru” ini, akhir-akhir ini terasa amat pesat perkembangannya, sehingga sudah 
menjadi wabah dalam masyarakat. Jika gejala ini clibiarkan berkembang terus, 
maka bukan saja umat Islam akan dapat mengalami kejadian yang menimpa 
Islam di Spanyol tetapi bagi bangsa kita pada umumnya akan menghadapi 
persoalan sosial yang cukup serius." 



Seorang dosen fakultas kedokteran pernah menyampaikan keprihatinan 
kepada saya. Berdasarkan surpei, separoh lebih mahasiswa kedokteran di kampusnya 
mengaku, masuk fakultas kedokteran untuk mengejar materi. Menjadi dokter adalah 
baik. Menjadi ekonom, ahli teknik, dan berbagai profesi lain, memang baik. Tetapi, 
jika tujuannya adalah untuk mengemuk kekayaan, maka dia akan melihat biaya kuliah 
yang dia keluarkan sebagai investasi yang harus kembali jika dia lulus kuliah. Ia 
kuliah bukan karena mencintai ilmu dan pekerjaannya, tetapi karena berburu uang! 

 
Kini, sebagaimana dikatakan Natsir, yang dibutuhkan bangsa ini adalah guru-

guru sejati" yang cinta berkorban untuk bangsanya. Bagaimana murid akan 
berkarakter; jika setiap hari dia melihat pejabat mengumbar kata-kata, tanpa amal 
nyata. Bagaimana anak didik akan mencintai gurunya, sedangkan mata kepala mereka 
menonton guru dan sekolahnya materialis, mengeruk keuntungan sebesar-besarnya 
melalui lembaga pendidikan. 

 
Pendidikan karakter adalah perkara besar. Ini masalah bangsa yang sangat 

serius. Bukan urusan Kementerian Pendidikan semata. Presiden, menteri, anggota 
DPR, dan para pejabat lainnya harus memberi teladan. Jangan minta rakyat hidup 
sederhana, hemat BBM, tapi rakyat dan anak didik dengan jelas melihat, para pejabat 
sama sekali tidak hidup sederhana dan mobil-mobil mereka yang dibiayai oleh rakyat 
adalah mobil impor dan sama sekali tidak hemat. 
 

Pada skala mikro, pendidikan karakter ini harus dimulai dari sekolah, 
pesantren, rumah tangga, juga Kantor Kementerian Pendidikan dan Kementerian 
Agama. Dari atas sampai ke bawah, dan sebaliknya. Sebab, guru, murid, dan juga 
rakyat sudah terlalu sering melihat berbagai paradoks. Banyak pejabat dan tokoh 
agama bicara tentang taqwa; 
berkhutbah bahwa yang paling mulia diantara kamu adalah yang taqwa. Tapi, 
faktanya, saat menikahkan anaknya, yang diberi hak istimewa dan dipandang mulia 
adalah pejabat dan yang berharta. Rakyat kecil dan orang biasa dibiarkan berdiri 
berjam-jam mengantri untuk bersalaman. 

 
Kalau para tokoh agama, dosen, guru, pejabat, lebih mencintai dunia dan 

jabatan, ketimbang ilmu, serta tidak sejalan antara kata dan perbuatan, maka 
percayalah, Pendidikan Karakter yang diprogramkan Kementerian Pendidikan hanya 
akan berujung slogan! 
 
 
 
Tidak cukup! 
 

Jika bangsa Cina maju sebagai hasil pendidikan karakter, lalu apa bedanya 
orang komunis yang berkarakter dengan orang muslim yang berkarakter? Orang 
komunis, atau ateis, bisa saja menjadi pribadi yang jujur, pekerja keras, berani, 
bertanggung jawab, mencintai kebersihan, dan sebagainya. Orang muslim juga bisa 
seperti itu. Dimana letak bedanya? 

 
Bedanya pada konsep adab. Yang diperlukan oleh kaum Muslim Indonesia 

bukan hanya menjadi seorang yang berkarakter, tetapi harus menjadi seorang yang 
berkarakter dan beradab. Pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari, misalnya, 



dalam kitabnya, Adabul Alim wal-Muta’allim, mengutip pendapat Imam al-Syafi’i 
yang menjelaskan begitu pentingnya kedudukan adab dalam Islam. Bahkan, Sang 
Imam menyatakan, beliau mengejar adab laksana seorang Ibu yang mengejar anak 
satu-satunya yang hilaug. 

 
Lalu, Syaikh Hasyim Asy’ari mengutip pendapat sebagian ulama: "at-Tawhidu 

yujibul imana, faman la imana lahu la tawhida lahu; wal-imanu yujibu al-syari’ata, 
faman la syari’ata lahu, la imana lahu wa la tawhida lahu; wa al-syari’atu yujibu al-
adaba, faman la adaba lahu, la syari’ata lahu wa la imana lahu wa la tawhida lahu 
"(Hasyim Asy’ari, Adabul allim wal—Muta’allim, Jombang; Maktabah Turats 
Islamiy, 1415 H). hal. 11). 
 

Jadi, secara umum, menurut Kyai Hasyim Asy’ari, Tauhid mewajibkan 
wujudnya iman. Barangsiapa tidak beriman, maka dia tidak bertauhid dan iman 
mewajibkan syariat, maka barangsiapa yang tidak ada syariat padanya, maka dia tidak 
memiliki iman dan tidak bertauhid; dan syariat mewajibkan adanya adab; maka 
barangsiapa yang tidak beradab maka (pada hakekatnya) tiada syariat, tiada iman, dan 
tiada tauhid padanya. 
 

Jadi, betapa pentingnya kedudukan adab dalam ajaran Islam. Lalu, apa 
sebenarnya konsep adab? Uraian yang lebih rinci tentang konsep adab dalam Islam 
disampaikan oleh Prof Syed Muhammad Naquib al-Attas, pakar filsafat dan sejarah 
Melayu. Menumt Prof. Naquib al-Attas, adab adalah "pengenalan serta pengakuan 
akan hak keadaan sesuatu dan kedudukan seseorang, dalam rencana susunan 
berperingkat martabat dan darjat, yang merupakan suatu hakikat yang berlaku dalam 
tabiat semesta." Pengenalan adalah ilmu; pengakuan adalah amal. Maka, pengenalan 
tanpa pengakuan seperti ilmu tanpa amal; dan pengakuan tanpa pengenalan seperti 
amal tanpa ilmu. ”Keduanya sia-sia kerana yang satu mensifatkan keingkaran dan 
keangkuhan, dan yang satu lagi mensifatkan ketiadasedaran dan kejahilan,” demikian 
Prof Naquib al-Attas. (SM Naquib al-Alias, Risalah untuk Kaum . Muslimin, (ISTAC, 
2001).’ 
 

Begitu pentingnya masalah adab ini, maka bisa dikatakan, jatuh-bangunnya 
umat Islam, tergantung sejauh mana mereka dapat memahami dan menerapkan 
konsep adab ini dalam kehidupan mereka. Manusia yang beradab terhadap orang lain 
akan paham bagaimana mengenali dan mengakui seseorang sesuai harkat dan 
martabatnya. Martabat ulama yang shalih beda dengan martabat orang fasik yang 
durhaka kepada Allah. Jika al-Quran menyebutkan, bahwa manusia yang paling mulia 
di sisi Allah adalah yang paling taqwa (QS`49:13), maka seorang yang beradab tidak 
akan lebih menghormat kepada penguasa yang zalim ketimbang guru ngaji di 
kampung yang shalih. Dalam masyarakat yang beradab, seorang penghibur tidak akan 
lebih dihormati ketimbang pelajar yang memenangkan Olimpiade fisika. Seorang 
pelacur atau pezina ditempatkan pada tempatnya, yang seharusnya tidak lebih tinggi 
martabatnya dibandingkan muslimah-muslimah yang shalihah. Itulah adab kepada 
sesama manusia. 

Adab juga terkait dengan ketauhidan, sebab adab kepada Allah mengharuskan 
seorang manusia tidak menserikatkan Allah dengan yang lain. Tindakan menyamakan 
al-Khaliq dengan makhluk merupakan tindakan yang tidak beradab. Karena itulah, 
maka dalam al Quran disebutkan, Allah murka karena Nabi Isa a.s. diangkat 
derajatnya dengan al-Khaliq, padahal dia adalah makhluk. Tauhid adalah konsep 



dasar bagi pembangunan manusia beradab. Menumt pandangan Islam, masyarakat 
beradab haruslah meletakkan al-Khaliq pada tempat-Nya sebagai al-Khaliq, jangan 
disamakan dengan makhluq, Itulah adab kepada Allah SWT. Nabi Muhammad saw 
adalah juga manusia. Tetapi, beliau berbeda dengan manusia lainnya, karena beliau 
adalah utusan Allah. Sesama manusia saja tidak diperlakukan sama. Seorang presiden 
dihormati, diberi pengawalan khusus diberikan gaji yang lebih tinggi dari gaji guru 
ngaji, dan sering disanjung-sanjung, meskipun kadangkala keliru. Orang berebut 
untuk menjadi Presiden karena déanggap jika menjadi Presiden akan menjadi orang 
terhormat atau memiliki kekuasaan besar sehingga dapat melakukan perubahan. 
 

Sebagai konsekuensi adab kepada Allah, maka adab kepada Rasul-Nya, tentu 
saja adalah dengan cara menghormati, mencintai, dan menjadikan Sang Nabi saw 
sebagai suri tauladan kehidupan (uswah hasanah). Setelah beradab kepada Nabi 
Muhammad saw, maka adab berikutnya adalah adab kepada ulama. Ulama adalah 
pewaris nabi. Maka, kewajiban kaum Muslim adalah mengenai, siapa ulama yang 
benar-benar menjalankan amanah risalah, dan siapa ulama "palsu" atau "ulama jahat 
(ulama su’).  Ulama jahat harus dijauhi, sedangkan ulama yang baik harus dijadikan 
panutan dan dihormati sebagai ulama. Mereka tidak lebih rendah martabatnya 
dibandingkan dengan para umara. Maka, sangatlah keliru jika seorang ulama merasa 
lebih rendah martabatnya dibandingkan dengan penguasa. Adab adalah kemampuan 
dan kemauan untuk mengenali segala sesuatu sesuai dengan martabatnya. Ulama 
harusnya dihormati karena ilmunya dan ketaqwaannya, bukan karena kepintaran 
bicara, kepandaian menghibur, dan banyaknya pengikut. Maka, manusia beradab 
dalam pandangan Islam adalah yang mampu mengenali siapa ulama pewaris nabi dan 
siapa ulama yang palsu sehingga dia bisa meletakkan ulama sejati pada tempatnya 
sebagai tempat rujukan. 

 
Syekh Wan Ahmad al Fathani dari Pattani, Thailand Selatan, (1856-1908), 

dalam kitabnya Hadiqatul Azhar war Rayahin (Terj. Oleh Wan Shaghir Abdullah), 
berpesan agar seseorang mempunyai adab, maka ia harus selalu dekat dengan majlis 
ilmu. Syekh Wan Ahmad menyatakan: "Jadikan olehmu akan yang sekedudukan 
engkau itu (majlis) perhimpunan ilmu yang engkau muthalaah akan dia. Supaya 
mengambil guna engkau daripada segala adab dan hikmah." 

 
Karena itulah, sudah sepatutnya dunia pendidjkan kita sangat menekankan 

proses ta’dib, sebuah proses pendidikan yang mengarahkan para siswanya menjadi 
orang-orang yang beradab. Sebab, jika adab bilang pada diri seseorang, maka akan 
mengakibatkan kezaliman, kebodohan dan meuruti hawa nafsu yang merusak. Karena 
itu, adab mesti ditanamkan pada seluruh manusia dalam berbagai lapisan, pada murid, 
guru, pemimpin rumah tangga, pemimpin bisnis, pemimpin masyarakat dan lainnya. 
 

Islam memandang kedudukan ilmu sangatlah penting, sebagai jalan mengenal 
Allah dan beribadah kepada-Nya. Ilmu juga satu-satunya jalan meraih adab. Orang 
yang berilmu (ulama) adalah pewaris nabi. Karena itu, dalam Bidayatul Hidayah, 
Imam Al-Ghazali mengingatkan, orang yang mencari ilmu dengan niat yang salah, 
untuk mencari keuntungan duniawi dan pujian manusia, sama saja dengan 
menghancurkan agama. Dalam kitabnya, Adabul alim wal-Muta’allim, KH Hasyim 
Asy’ari juga mengutip hadits Rasulullah saw: "Barangsiapa mencari ilmu bukan 
karena Allah atau ia mengharapkan selain keridhaan Allah Ta’ala, maka bersiaplah 
dia mendapatkan tempat di neraka." 



Ibnul Qayyim al-Jauziyah, murid terkemuka Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, 
juga menulis sebuah buku berjudu1 Al-Ilmu. Beliau mengutip ungkapan Abu Darda’ 
r.a. yang menyatakan: "Barangsiapa berpendapat bahwa pergi menuntut ilmu bukan 
merupakan jihad sesungguhnya ia kurang akalnya." Abu Hatim bin Hibban juga 
meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah r.a., yang pernah mendengar Rasulullah saw 
bersabda: “Barangsiapa masuk ke masjid ku ini untuk belajar kebaikan atau untuk 
mengajarkannya, maka ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah." 
 

Karena begitu mulianya kedudukan ilmu dalam Islam, maka seorang yang 
beradab tidak akan menyia-nyiakan umurnya untuk menjauhi ilmu, atau mengejar 
ilmu yang tidak bermanfaat, atau salah niat dalam meraih ilmu Sebab, akibatnya 
sangat fatal. la tidak akan pernah mengenal Allah, tidak akan pernah meraih 
kebahagiaan sejati. Lebih fatal lagi, jika manusia yang tidak beradab itu kemudian 
merasa tahu, padahal dia sebenarnya ia tidak tahu. 
 

Dengan adab inilah, seorang Muslim dapat menempatkan karakter pada 
tempatnya? Kapan dia harus jujur, kapan dia boleh berbohong, untuk apa dia bekerja 
dan belajar keras? Dalam pandangan Islam, jika semua itu dilakukan untuk tujuan-
tujuan pragmatis duniawi, maka tindakan itu termasuk kategori "tidak beradab", alias 
biadab. Jadi, setiap Muslim harus berusaha menjalani pendidikan karakter, sekaligus 
menjadikan dirinya sebagai manusia beradab. Seharusnya, program mencetak 
manusia berkarakter dan beradab ini masuk dalam program resmi Pondidikan 
Nasional, sesuai dengan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab. 
 

Itulah hakekat dari tujuan pendidikan, menurut Islam, yakni mencetak 
manusia yang baik, sebagaimana dirumuskan oleh Prof. S.M.Naquib al-Attas dalam 
bukunya, Islam and Secularism: "The purpose for seeking knowledge in Islam is to 
inculcate goodness or justice in man as man and individual self The aim of education 
in Islam is therefore to produce a goodmana. the fundamental element inherent in the 
Islamic concept of education is the inculcation of adab... " 
 

"Orang baik" atau good man, tentunya adalah manusia yang berkarakter dan 
beradab. Tidak cukup seorang memiliki berbagai nilai keutamaan dalam dirinya, 
tetapi dia tidak ikhlas dalam mencari ilmu, enggan menegakkan amar ma’ruf nahi 
munkar, dan suka mengumbar aurat dan maksiat. Pendidikan, menurut Islam, haruslah 
bertujuan membangun karakter dan adab sekaligus. 

Moh. Iqbal dengan indah menggambarkan sosok pribadi Muslim yang tangguh 
karena ketundukannya kepada Allah: 

"Biarlah cinta membakar semua ragu dan syak wasangka, Hanyalah kepada 
yang Esa kau tunduk, agar kau menjadi singa." 

(Disampaikan dalam Seminar Pendidikan Karakter di UPI, Bandung, 28 Juli 2010) 


